Nieuwsflits
September
Zorgboerderij Huiberthoeve
Heb je hem nog niet, vraag
dan je begeleider. We
hopen op een mooi nieuw
seizoen met veel plezier
op de Huiberthoeve.

BELANGRIJKE DATUMS:
Sinterklaasfeest jeugdgroep zaterdag 1
december
Sinterklaasfeest volwassenen dinsdag 4
december
Kerstlunch volwassengroep en vrijwilligers
donderdag 20 december
Kerstvakantie van maandag 24 december
tot zaterdag 5 januari is de zorgboerderij
gesloten.

Nieuwsflits
De vakantie is voorbij en het nieuwe
schooljaar is begonnen, het vaste ritme is
weer terug op de boerderij. De afgelopen
weken is er veel groente geoogst en
ingemaakt voor de soep. Er worden appels
geraapt en geplukt waar we heerlijke
appelmoes en taarten van maken.
Regelmatig is
Hunter, de
labrador van
Lucy, op de
Huiberthoeve
te vinden.
Hunter heeft
het goed naar zijn zin. De deelnemers
hebben als verrassing voor Lucy’s
verjaardag een mooie mand voor Hunter
gemaakt!

Koeltasjes
Om het nieuwe jaar COOL te starten is er
voor iedere deelnemer van de zorgboerderij
een Huiberthoeve koeltasje, de meesten
zullen hem inmiddels hebben meegenomen.

Barbecue
Afgelopen vrijdagavond hebben we met de
volwassengroep, hun familie, vrijwilligers en
begeleiders van de Huiberthoeve
gebarbecued. Het was een gezellige,
ontspannen avond waar we van hebben
genoten en met veel plezier op terugkijken.

Voorstellen Rozemarijn
Graag stel ik mij via
deze weg aan u voor.
Ik ben Rozemarijn
Dekker-Slingerland.
Vanaf half augustus
ben ik werkzaam bij
de Huiberthoeve. Ik
ben 21 jaar oud, en
kortgeleden HBO
afgestudeerd aan de
opleiding Social Work. Ik heb onder andere
stage gelopen bij een tienermoederhuis van
het Leger des Heils en een inloophuis. Op 31
mei ’18 ben ik getrouwd met Mart-Jan en we
zijn in Meerkerk gaan wonen. We zijn
begonnen met een moestuin, helaas staat hij
nog niet zo vol als die van de Huiberthoeve.
Even de kunst afkijken denk ik.
Mijn ouders hebben een boerderij in
Lekkerkerk. Ik ben gek op dieren, zo heb ik
paarden, kippen, geit, hond, schaap en
varkentjes gehad. Ik hielp mijn vader dan
ook geregeld met de boerderij. Naast
dieren hou ik van muziek maken, spreek ik
graag af met vriendinnen en kook ik graag.
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Ik zou nog veel meer kunnen vertellen, maar
dat doe ik wel als ik u/je ontmoet!
Graag tot ziens,
Groetjes Rozemarijn Dekker-Slingerland

Potjes gevraagd
Voor het maken van o.a. appelmoes en
stoofpeertjes zijn we opzoek naar
glazenpotjes met deksel.

Zwangerschapsverlof Geeke
Paarden coaching
Lucy heeft een opleiding
tot paardencoach gedaan
en deze met succes
afgrond. Ze is nu officieel
paardencoach en ze wil
haar opgedane ervaring en
kennis inzetten voor het
werken met de paarden op
de Huiberthoeve. Wil je er meer over weten
of heb je interesse in paarden coaching,
laat het Lucy of ons dan weten.

In oktober verwachten Erik en Geeke een
baby, waardoor Geeke een periode niet
aanwezig of bereikbaar is voor de
Huiberthoeve. Voor vragen en andere zaken
kan je bij Erik terecht 06-12051334 of
erik@huiberthoeve.nl.

Vacature Begeleider
Voor uitbreiding van ons team zijn we
opzoek naar een begeleider voor 4 á 5 dagen
per week, zie de vacature op onze website
en facebook pagina.

Projecten Huiberthoeve 3.0

Verkeersproject
Aankomende periode willen we op de
Huiberthoeve aan een verkeersproject gaan
werken. Zoals u eerder misschien al heeft
gezien zijn er naast skelters tegenwoordig
ook verschillende maten fietsen op de
Huiberthoeve. Marianne heeft verschillende
werkbladen
ontwikkeld. Deze
hebben we kunnen
bundelen en laten
drukken. We hebben
materialen kunnen
aanschaffen om te
oefenen, zoals
verkeersborden,
stoplichten ect.
Dit project is mogelijk gemaakt door de
opbrengst van de verkoop van eieren en
groente in de Dagwinkel in Schoonrewoerd.
Verkopers Dagwinkel en kopers bedankt!!

In het voorjaar 2019 willen we starten met
een nieuwe moestuin, op de nieuwe locatie
aan de Hei- en Boeicopseweg. Samen met de
deelnemers doen we projectmatig
verschillende klussen ter voorbereiding.
Afgelopen week zijn er een aantal bomen
gesnoeid voor meer zonlicht in de
toekomstige tuin.

Tot slot
Heb je vragen, ideeën, tips of dingen
waarover je graag zou willen horen in de
Nieuwsflits, laat het ons dan weten.
Team Huiberthoeve
Erik en Geeke Bassa
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