Nieuwsflits
Juni 2018
Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:
Zomervakantie de zorgboerderij is van
zaterdag 28 juli tot zaterdag 11 augustus
gesloten. Op maandag 13 augustus is de
zorgboerderij weer geopend!
Huiberthoeve BBQ vrijdagavond 14
september voor vrijwilligers, volwassenen en
genodigden

Nieuwsflits juni
We genieten op de Huiberthoeve van het
heerlijke weer, we zien de groentes in de
groentetuin dagelijks groeien en we kunnen
heerlijk buiten koffiedrinken en lunchen.
Kortom een heel mooie tijd op de
Huiberthoeve waarin we volop kunnen
genieten!

Gezocht twee bestuursleden voor de
stichting ‘Vrienden van de Huiberthoeve’.
De stichting ‘Vrienden van de Huiberthoeve’
zet zich in voor de Huiberthoeve sinds
2015. In het jaar 2015 zijn er vanuit de
overheid verschillende bezuinigingen in de
zorg doorgevoerd. Een groot knelpunt voor
de Huiberthoeve was het vervoer. Er werd
geen vervoer meer geregeld vanuit de
gemeente of andere overheden en de
vergoedingen voor het vervoer werden
verlaagd. Met dank aan vrijwilligers en de
stichting ‘Vrienden van de Huiberthoeve’ die
o.a. voor sponsoren voor de bussen hebben
gezorgd, is het mogelijk om het vervoer
voor de volwassendeelnemers te kunnen
organiseren.
De stichting organiseert de collecte van het
Fonds Verstandelijk Gehandicapten in
Vianen, waarvan 50% van de opbrengst

bestemd is voor een project op de
Huiberthoeve. Dit is ieder jaar een mooi
bedrag waarmee we o.a een mooie
picknicktafel met rugleuningen en
spelmateriaal voor de jeugdgroep hebben
kunnen aanschaffen.
Het bestuur van de stichting vergadert zo’n
2 à 3 keer per jaar en bestaat met voorkeur
uit mensen die direct betrokken zijn bij
deelnemers van de Huiberthoeve. Wij
denken dan aan ouders, familieleden of
direct betrokkenen van deelnemers of de
Huiberthoeve. Zij weten het beste wat goed
is voor deelnemers op de Huiberthoeve.
Wil je niet in het bestuur maar wel helpen
met de organisatie van een activiteit, dan is
het ook mogelijk om deel te nemen in een
werkgroep die 1 à 2 keer per jaar bij elkaar
komt en actief is bij de betreffende
activiteit zoals het organiseren van de
collecte in Vianen.
Wil je meer informatie over of je inzetten
voor de stichting en/of de activiteiten laat
dit dan weten aan Erik of Geeke.

Zomerprogramma Jeugd
Tijdens de zomervakantie is er de
mogelijkheid voor jeugdigen om naar de
zorgboerderij te komen. Helaas hebben we
een beperkt aantal plaatsen. Wil uw kind
graag komen laat ons dan op tijd weten in
welke weken uw kind wil komen en welke
dagen uw voorkeur hebben via
info@huiberthoeve.nl.
We bieden een programma in de volgende
weken:
Week 29 – 16 tot 20 juli
Week 30- 23 tot 27 juli
Week 33 – 13 tot 17 augustus
Week 34 – 20 tot 24 augustus
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Zwemkleding Jeugd
Bij warm weer mogen jeugdigen
zwemkleding en een handdoek meenemen
naar de zorgboerderij om te gebruiken
tijdens waterspelletjes.

Zonnebrand
Heb je een gevoelige huid dan is het goed
om, voordat je naar de zorgboerderij gaat,
al een keertje in te smeren. Bij veel zon
zullen we tijdens de pauzes zonnebrand
smeren op de zorgboerderij.

Eierdozen gevraagd
Door de goede verkoop van eieren zijn we op
zoek naar eierdozen. Bij voorkeur voor 10
eieren maar andere maten zijn ook welkom!!

Verkoop eieren
Onze kippen doen goed hun best, leggen
heerlijke scharreleieren. Deze kunt u voor
€2,- per 10 stuks kopen! Ook hebben we
doosjes van 6 eieren voor € 1,50. Laat uw
buren en familie ook genieten van deze
heerlijke eieren door een doosje voor hen
mee te nemen!

Verkoop kwartel eieren!
De Huiberthoeve kwartels komen goed aan
de leg. We verkopen de kleine eitjes die
heerlijk zijn bij een salade of als hapje bij
de borrel! Wilt u iets origineels bij de
borrel, probeer ze dan eens. We verkopen
ze voor € 1,- per 6 stuks.

Alle deelnemers van de volwassengroepen,
de chauffeurs en direct betrokkenen van de
Huiberthoeve hebben een stempelkaart
gehad waar ze een aantal keren groente
mee kunnen halen / ‘kopen’.
Volgende week wordt er sla van de
Huiberthoeve moestuin verkocht bij de
‘Dagwinkel’ in Schoonrewoerd!

Privacyverklaring
De Huiberthoeve hecht zeer aan het op een
juiste en zorgvuldige wijze verzamelen en
verwerken van persoonsgegevens. De
persoonsgegevens worden verwerkt in
overeenstemming met de geldende
wetgeving Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De
privacyverklaring zal op onze website
worden geplaatst.

Huiberthoeve kleding
Binnenkort gaan we kleding bestellen. Wilt u
bestellen, stuur dan voor 18 juni 2018 een
mail naar info@huiberthoeve.nl.
De volgende kleding kunt u bestellen;
Huiberthoeve polo á € 17,50
Huiberthoeve fleecevest á € 35,Huiberthoeve windjack á €35,-

Tot slot
Heb je vragen, ideeën, tips of dingen
waarover je graag zou willen horen in de
nieuwsflits, laat het ons dan weten.

Moestuin
De kinderen die het leuk vinden kunnen een
eigen tuintje op de Huiberthoeve krijgen.
De groente uit dit tuintje mogen ze mee
naar huis nemen.
De volwassen deelnemers helpen veel mee in
het overige gedeelte van de moestuin en die
ziet er prachtig uit!!
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Team Huiberthoeve
Erik en Geeke Bassa

