Nieuwsflits
Mei 2016
Zorgboerderij Huiberthoeve
hoeveel informatie we hebben en wat
haalbaar en prettig voor iedereen is.

BELANGRIJKE DATUMS:
Zomervakantie
Van zaterdag 23 juli tot zaterdag 6
augustus is de zorgboerderij gesloten.

De afgelopen periode
In maart hebben we mee gedaan met NL
doet, vele vrijwilligers hebben geholpen
om het kippenhok grondig te renoveren
en een afdak te bouwen.

Zaterdag 13 augustus
Is de zorgboerderij gesloten
Vakantieprogramma Jeugd
week 27 (bij voldoende interesse)
week 28
week 29
week 32
week 33

Nieuwsflits
We willen u doormiddel van deze
nieuwsflits op de hoogte houden van het
reilen en zeilen op de Huiberthoeve. Het
idee is om regelmatig een nieuwsflits te
schrijven om iedereen die direct
betrokken is bij de Huiberthoeve op de
hoogte te houden. Onder direct
betrokkenen denken we aan deelnemers
van
de
Huiberthoeve,
ouders,
begeleiders, chauffeurs, vrijwilligers en
iedereen die betrokken is bij de
wekelijkse gang van zaken op de
Huiberthoeve.
Voor de mensen met interesse voor de
Huiberthoeve, maar er verder van af
staan willen we per kwartaal een
Huiberthoeve- nieuwsbrief uitschrijven.
Deze nieuwsbrief krijgt een mooiere
vormgeving en we gaan er naar streven
deze ook op de website te plaatsen.
We willen om de 4 tot 8 weken een
nieuwsflits schrijven, even kijken
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We zijn blij met het mooie resultaat,
vrijwilligers bedankt!!
De eieren van de kippen verkopen we op
de zorgboerderij!
Wilt u heerlijke
Huiberthoeve scharreleieren vraag dan
de leiding.
Dieren
Dit jaar waren we vroeg met jonge
dieren, in januari werden er 4 lammetjes
geboren.
Dit jaar werden er ook al vroeg jonge
konijntjes geboren, 7 jonge konijntjes
zijn met de fles groot gebracht nadat
hun moeder was overleden. Deze
konijntjes zijn bijzonder lief en
aanhankelijk geworden. Een aantal van
deze konijnen mogen blijven, maar voor
2 zwarte konijntjes zoeken we nog een
plekje.
In maart zijn er 15 kuikens op de
Huiberthoeve gekomen, ze groeien erg
hard en we hopen dat ze uitgroeien door
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lieve,
mooie
legkippen
die
de
Huiberthoeve van heerlijke eieren
kunnen voorzien.

De jeugdig deelnemers die het leuk
vinden hebben hun eigen tuintje aan de
rand van de moestuin.

Op het moment zijn er veel jonge
poesjes geboren, onze eigen poes Beau
heeft 4 jongen. Maar ook de
3
boerderij poezen hebben iedere een
nestje met jonge kittens die allemaal
door de Huiberthoeve deelnemers
worden
verzorgt,
geknuffeld
en
gesocialiseerd.

Achter op de moestuin is een terras
gemaakt met picknicktafels waar we
heerlijk buiten kunnen zitten met
activiteiten en tijdens de pauzes.

Soep
In de loop van 2016 is het een gewoonte
geworden om 2 maal per week een verse
pan soep te koken. Het is leuk om soep
te maken en het is gezond! We willen
proberen om de groentes voor de soep
zelf te gaan telen in de moestuin.

Vakantieprogramma Jeugd
Over het vakantie programma van de
jeugd volgt in de volgende nieuwsbrief
meer informatie.
Overige
Heb je vragen, ideeën, tips of dingen
waarover je graag zou willen horen in de
nieuwsflits laat het ons dan weten.

Moestuin
Op het moment zijn we druk met het
inplanten van de moestuin. Het is mooi
om in de moestuin aan de gang te gaan.
We zien dat er bij sommige deelnemers
dingen van vroeger terug komen tijdens
het werken in de moestuin. De jonge
deelnemers vinden het prachtig hoe de
gewassen groeien en om te leren over de
teelt en het meewerken in de moestuin.

Team Huiberthoeve
Erik en Geeke Bassa

Naast de groente voor de soep willen we
groente telen voor de voedselbank
Leerdam/Vianen.
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