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Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:
Donderdag 29 maart Paaslunch voor
volwassen deelnemers, buschauffeurs en
begeleiders.
Maandag 2 april Tweede Paasdag
zorgboerderij gesloten.
Meivakantie van maandag 23 april tot
vrijdag 4 mei is het meivakantie en is er een
jeugdprogramma op de zorgboerderij
Vrijdag 27 april Koningsdag zorgboerderij
gesloten.
Zaterdag 28 april Zorgboerderij is
gesloten, jeugdige deelnemers kunnen, in
overleg, deze dag in de meivakantie inhalen.
Hemelvaartsdag donderdag 10 mei, de
zorgboerderij is gesloten.
Pinksteren maandag 21 mei, de
zorgboerderij is gesloten.

We genieten van de mooie dagen op de
zorgboerderij. Er zijn lammetjes en kuikens
geboren.

Sponsoring Royal Bel Leerdammer
De zorgboerderij heeft op 8 februari een
cheque ter waarde van ruim 750 euro
ontvangen uit handen van Royal Bel
Leerdammer. Dankzij deze donatie kan een
extra picknickbank aangeschaft worden.
Het gedoneerde bedrag is tot stand
gekomen doordat medewerkers van Royal
Bel Leerdammer de kerstpakketten
jaarlijks eigenhandig inpakken. Hiermee
wordt 2,50 euro per kerstpakket bespaard.
Het totaalbedrag van de besparing wordt
verdeeld over een aantal goede doelen.
Iedere medewerker die meehelpt met het
inpakken van de kerstpakketten kan een
goed doel aandragen en dit promoten.

Zomervakantie de zorgboerderij is van
zaterdag 28 juli tot zaterdag 11 augustus
gesloten, op maandag 13 augustus is de
zorgboerderij weer geopend!

Nieuwsflits Maart
Na een paar koude weken, waarin we met de
jeugdgroep hebben kunnen schaatsen, is het
voorjaar nu in zicht.

NLdoet
Zaterdag 10 maart deed de Huiberthoeve
mee met NLdoet. Een enthousiaste groep
vrijwilligers heeft deze ochtend het nieuwe
gedeelte van de parkeerplaats verhard. De
ochtend werd afgesloten met een heerlijke
lunch en voor iedereen was er een leuk
bedankje. Vrijwilligers en Stichting
Vrienden van de Huiberthoeve bedankt!!
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We willen nog een keer eieren uitbroeden en
we hopen dan genoeg eigen kwartels te
hebben om ook op de Huiberthoeve
kwarteleieren te kunnen verkopen.

Paaslunch

Lammetjes
Er zijn inmiddels 5 lammetjes geboren op de
Huiberthoeve. Het eerste schaap had 3
zwarte lammetjes en het tweede schaap
twee bonte lammetjes. We hebben een
lammetje van een ander schaap wat we
verzorgen. Deze is verstoten door haar
moeder en krijgt van ons enkele keren per
dag de fles.

Donderdag 29 maart organiseren we een
paaslunch. Hiervoor zijn alle volwassen
deelnemers, buschauffeurs en begeleiders
uitgenodigd. Deze heerlijke lunch proberen
we zoveel mogelijk met elkaar klaar te
maken. Donderdag 29 maart zijn de gasten
vanaf 12 uur welkom en willen we om 12.30
uur starten met de lunch.
Na de lunch is er een gezellig samenzijn en
gaan we paaseieren zoeken!!

Meivakantie

Kwartelkuikens
Op de zorgboerderij hebben we, naast de
kwartels voor het Afrikaproject, ook enkele
eigen kwartels. Van deze kwartels hebben
we de eieren uitgebroed en zijn er
kuikentjes!

Van maandag 23 tot vrijdag 4 mei hebben
de meeste scholen in de regio meivakantie.
In deze vakantie is het voor de jeugd
mogelijk om extra naar de zorgboerderij te
komen. Vindt uw kind het leuk om 1 of
meerdere dagen extra te komen, laat het
ons dan op tijd weten, uiterlijk maandag 9
april. Opgeven bij voorkeur per mail naar
info@huiberthoeve.nl. Iedereen kan
zaterdag 28 april inhalen. Mocht je nog
vragen hebben over hoeveel dagdelen je
kunt inzetten, geef dan door wanneer je
wilt komen met de vraag of dit mogelijk is.

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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