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Even voorstellen Tara
BELANGRIJKE DATUMS:
Woensdag 27 februari vakantieprogramma
voor de jeugd.
Donderdag 18 april Paaslunch voor
deelnemers volwassengroep, chauffeurs en
begeleiders.
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag, de
zorgboerderij is open.
Maandag 22 april Tweede Paasdag,
zorgboerderij is gesloten.
Zaterdag 27 april Koningsdag,
zorgboerderij is gesloten.

Nieuwsflits
Het is winter op de Huiberthoeve. Op mooie
dagen zijn we druk met het knotten van de
wilgen rondom de boerderij. We zijn
begonnen met het klaarmaken van de
moestuin voor het
voorjaar.
Afgelopen week is
het eerste
lammetje geboren.
Op nummer 30
wordt er druk
geklust aan twee nieuwe groepsruimtes met
vloerverwarming. De ene ruimte willen we
gebruiken om producten van de moestuin te
verwerken. De andere ruimte wordt
ingericht als werkplaats.
Op de Huiberthoeve is een nieuwe pony Tara
en komt Pup Moos regelmatige mee naar de
Huiberthoeve, ze stellen zich voor in deze
nieuwsbrief.

Ik ben Tara, een hele lieve zwarte merrie
van 11 jaar oud. Inmiddels ben ik al een
aantal weken op de boerderij. De eerste
weken moest ik wel even wennen aan alles en
iedereen maar heb het nu ontzettend naar
mijn zin. Mijn stal wordt hier elke dag
supernetjes
schoongemaakt en ik
vind het erg gezellig
met alle deelnemers.
Ik heb al een paar
deelnemers op mijn
rug gehad (dit vond
ik best even
spannend, hoor!)
maar gelukkig kende
ik de deelnemers al
en vind ik het leuk om
te doen. Ik hoop hier
nog heel veel jaren verzorgd te worden en
veel knuffels, poetsbeurten en koekjes te
krijgen. En natuurlijk dat de deelnemers veel
activiteiten met mij willen doen. Dan blijf ik
lief en het is goed voor mijn spieren.

Even voorstellen Moos
En dit is Moos, een
Boomer pup van elf
weken oud. Moos komt
met haar baasje
Rozemarijn mee naar
de Huiberthoeve.

Moos vindt het erg
gezellig op de boerderij.
Ze vindt het leuk om te
knuffelen en te spelen,
vooral met Hunter is ze al
grote vrienden geworden.
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Kerstlunch
Op twintig december was er een kerstlunch
op de Huiberthoeve. Er waren veel lekkere
hapjes, onder andere 2 soorten soep,
pannenkoekjes, pizza, hartige taart en
wraps. Er werd een kerstverhaal verteld
door Erik. Daarna zijn kerstliedjes gezongen
onder leiding van het muziekgroepje. Het
was een smakelijke en gezellige kerstviering!

gezamenlijk de dieren en doen we een ‘keuze’
klus; we bekijken wat er die dag gedaan kan
worden en laten de jeugdigen kiezen uit 3
klussen.
Daarnaast zijn we bezig met een juist
programma te ontwikkelen voor de
activiteiten met de paarden.
Heeft u nog tips of suggesties voor het
jeugdprogramma, laat het ons weten!
Omdat de temperatuur nu wat lager is, is
het klussen in de schuur ook wat kouder. Het
is daarom fijn als de kinderen handschoenen,
sjaal en muts bij zich hebben.

Projecten Huiberthoeve 3.0
In november en
december is er hard
gewerkt, de schuur is
helemaal geïsoleerd en
voorzien van
vloerverwarming. Een
gedeelte van deze

Jeugdgroepen op zaterdag
De afgelopen periode is er het één en ander
veranderd voor de jeugdgroepen op
zaterdag. Lucy heeft de dagleiding, voor
vragen en afmeldingen kan je bij haar
terecht.
Isa is een bekend gezicht op zaterdag en zal
geleidelijk zelf een groepje gaan begeleiden.
Ze zal zich aankomende tijd richten op het
begeleiden van de meiden uit de groep van
Merle in samenwerking met Merle. Meer
informatie over de groepsindeling volgt per
mail.

Voor de komende
periode zal het
programma van de
jeugd draaien om
de winter. We zijn
hierdoor in de
middag meer
binnen. We spelen
gezelschapspelletjes en bakken heerlijke
lekkernijen. In de ochtend verzorgen we

schuur wordt
ingericht voor het
verwerken van
producten van de
tuin, het andere
gedeelte als
werkplaats. Op dit
moment wordt er
gewerkt aan de afwerking, het opbouwen van
de keuken en het vullen van gaatjes in het
plafond en de muren.
Buiten worden er takken versnipperd, de
tuin wordt verder ingericht en er zijn
paardenstallen gemaakt.
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Tevredenheidsonderzoek

Vakantieprogramma Jeugd

Eind november 2018 zijn de tevredenheidsenquêtes uitgedeeld. Alle deelnemers die
deze enquête hebben ingeleverd, hebben van
ons iets lekkers gehad. Door deze enquête
krijgen wij inzicht hoe onze begeleiding is en
waar voor ons nog verbeterpunten zitten.
Daarom vinden wij het erg fijn dat er zoveel
deelnemers de enquête hebben ingevuld en
ingeleverd. Voor de begeleiding krijgen wij
gemiddeld een 8,2 en voor de activiteiten
gemiddeld een 8,3. Een resultaat waar wij
super trots op zijn! We hebben van geen
enkele deelnemer een onvoldoende gekregen.
Bij de jeugd hebben wij zelfs een aantal
keer een 10 gekregen voor zowel begeleiding
als activiteiten! Een compliment naar de
begeleiders van de zaterdag die hiervoor
zorgen. De deelnemers waren vooral erg
tevreden over de manier waarop de
begeleiders hen benaderen, de manier
waarop de activiteiten worden uitgelegd en
uitgevoerd, de sfeer op de groep en dat
ernaar gestreefd wordt dat elke groep een
vaste begeleider heeft. Ondanks de hoge
cijfers en lovende woorden zijn er wel een
aantal verbeterpunten aangegeven waarmee
wij aan de slag gaan. Mochten u/jij/jullie nog
verbeterpunten hebben voor ons, dan horen
wij het graag.

In de voorjaarsvakantie, op woensdag 27
februari, organiseren we een
vakantieprogramma voor de jeugd van 9u tot
15.30u. Jeugdigen die het leuk vinden om in
de vakantie een extra dag naar de
zorgboerderij te komen kunnen zich hiervoor
opgeven. Om het extra feestelijk te maken
hoeven er geen lunchpakketjes te worden
meegenomen. Opgeven voor deze dag kan tot
18 februari door een mail te sturen naar
administratie@huiberthoeve.nl.

Kwaliteitssysteem

De gewijzigde jaarplanning van 2019 vind je
bij deze nieuwsbrief.

Binnenkort hebben wij weer aan audit
waarbij er gecontroleerd wordt of de
kwaliteit van de zorgboerderij voldoende is.
Hierbij komen er mensen kijken op de
zorgboerderij, een praatje maken met de
chauffeurs, deelnemers en begeleiders om
zo te beoordelen of de zorgboerderij
voldoende scoort. Wij gaan natuurlijk ons
uiterste best doen om goed te scoren, onder
andere door aan de slag te gaan met de
verbeterpunten vanuit de tevredenheidsenquête.

Paaslunch
Donderdag 18 april organiseren we een
paaslunch. Hiervoor zijn alle deelnemers uit
de volwassengroep, buschauffeurs en
begeleiders uitgenodigd. Deze heerlijke
lunch proberen we zoveel mogelijk met
elkaar klaar te maken. Donderdag 18 april
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!!

Goede vrijdag
Goed nieuws want, in tegenstelling tot wat er
in de vorige nieuwsbrief stond, is de
zorgboerderij 19 april gewoon open!

Jaarplanning

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

