Nieuwsflits
Juli 2016
Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:
Vakantieprogramma Jeugd
week 27 (bij voldoende interesse)
week 28
week 29
week 32
week 33

Dieren
De kittens worden al aardig groot, voor de
oudste kittens zoeken we een nieuw thuis.
Weet je iemand die graag een kitten wil dan
horen wij dit graag.

Zomervakantie
Van zaterdag 23 juli tot zaterdag 6 augustus
is de zorgboerderij gesloten.
Zaterdag 13 augustus
Is de zorgboerderij gesloten
Huiberthoeve BBQ
Vrijdagavond 9 september
Huiberthoeve Fair/ Open Middag
Zaterdagmiddag 24 september
Nieuwsflits Juni
De vakantie komt al heel dichtbij, enkele van
onze deelnemers en vrijwilligers hebben al
genoten van hun vakantie of een deel van hun
vakantie. Wij zelf hebben de vakantie nog te
goed en kijken ook uit naar de gezellige
drukte op de Huiberthoeve tijdens de
schoolvakantie.
Moestuin
Inmiddels is de zomer begonnen en staat de
moestuin helemaal vol met heerlijke groente.
Met veel plezier wordt de moestuin
onderhouden. De eerste aardbeienjam is
inmiddels gemaakt.
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We vinden het belangrijk dat de kittens een
goed thuis krijgen. De kittens kosten €25,of ruilen tegen iets nuttigs voor de
Huiberthoeve of voor de Huiberthoeve fair in
september.
Vakantieprogramma Jeugd
Tijdens de zomervakantie word er iedere dag
van de week een jeugd programma
georganiseerd. Tijdens de vakantie gebruiken
de jeugdige voornamelijk de kantine en de
volwassen
voornamelijk
de
tuinkamer.
Voor jeugdige die graag bij de volwassen mee
doen en ook de pauzes bij de volwassen
zitten graag even aangeven en overleggen
met Geeke of Erik. Dan kunnen we hiermee
rekening houden met onze dagplanningen.
De laatste vakantie merkten we dat een
aantal jeugdige het lastig vindt dat de
volwassen om 15.30uur naar huis toe gaan en
zij
pas
om
16.00uur.
We willen daarom het programma van de
jeugd ook aanbieden van 9.00 uur tot
15.30 uur. We weten dat het kort voor de
vakantie is, daarom is het ook mogelijk om uw
kind het programma van 9.30 uur tot 16.00
uur te laten volgen. Geef even door bij het
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Jeugd op woensdag in de vakantie
Op woensdag wordt er per week aan een
speciaal thema gewerkt, denk bijvoorbeeld
aan
waterdieren,
survival,
workshop
schilderen, grote speur of survivaltocht, een
overlevingsavontuur in de polder. Afhankelijk
van de interesse en mogelijkheden van de
deelnemers en het weer zullen we er een
mooi programma van maken.
Voor de vakantie geldt dat er altijd
zwemkleding of
een setje schone
zomerkleding mag worden meegenomen. Bij
goed weer gaan we water activiteiten doen.
Bij een langere periode heel goed weer kijken
we of het mogelijk is een zwembadje op te
zetten.
Huiberthoeve Jeugd Avond
Op woensdagavond 17 augustus willen we een
gezellige avond voor de jeugd organiseren.
Met bij voldoende interesse een heuse
Huiberthoeve Got Talent!
Het programma voor deze avond is;
17.00u Patat eten op de Huiberthoeve
18.00u Workshop Koeien (spaarpot)
schilderen of spel.
19.30u (Bos)spel of voorbereiding
Huiberthoeve Got Talent
20.30u Huiberthoeve Got Talent!!
21.45u Kampvuur met lekkers.
22.15u Ouders zijn welkom
22.45u De avond word afgerond!
Voor woensdag 17 augustus kun je je voor 1, 2
of 3 dagdelen opgeven.
1e dagdeel is van 9.30u tot 13.00u
2e dagdeel is van 13.00u tot 16.00 u
3e dagdeel is van 16.00 tot 22.45u
Huiberthoeve BBQ
Op vrijdag 9 september organiseren we een
barbecue voor de vrijwilligers en de
volwassen medewerkers op de Huiberthoeve.
Meer informatie hierover vind je in de
uitnodiging die je persoonlijk ontvangt.
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Huiberthoeve Fair/ Open Middag
Zaterdagmiddag 24 september organiseren
we in samenwerking met de Stichting
vrienden van de Huiberthoeve de eerste
Huiberthoeve Fair! Meer informatie volgt in
de volgende nieuwsbrief.
CoopMarkt
Zaterdag 7 mei was er de coopmarkt in Hei
en Boeicop rondom de kerk. We hebben daar
gestaan met de houten waxinelichthouders en
kaarten. We mochten met een mooie
opbrengst bestemd voor de parasol weer
naar huis gaan.

Inmiddels was er voldoende geld in de pot en
hebben we een mooie parasol boven de ronde
picknicktafel kunnen kopen.
Activiteitenochtend studenten Hornebeek

Lonneke, Arwin, Marianne, Marleen, Renske
en Annemieke, BEDANKT voor de leuke
activiteiten en de gezellige ochtend!
Overige
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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