Woen

Nieuwsflits
Juni 2019
Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:
Vrijdagavond 21 juni Open Avond
op nummer 30 voor deelnemers, familie en
belangstellende.

van het najaar willen we meer dieren
verwelkomen rondom de nieuwe moestuin.

Jeugdprogramma zomervakantie in week
30, 31, 34 en 35
Zomervakantie zorgboerderij gesloten van
3 augustus tot 17 augustus.
Vrijdagavond 20 september barbecue voor
deelnemers volwassen groep, begeleiders en
vrijwilligers.

Op dinsdag 18 juni is er een veulentje
geboren op de Huiberthoeve. Shetlander
Juultje heeft een hengstje gekregen.

Nieuwsflits

Op de tuinen wordt er hard gewerkt,
inmiddels staan ze vol met groente. Het
warme en vochtige weer zorgt voor veel
groei op de tuin. We hopen over enkele
weken onze eerste Huiberthoeve groente te
kunnen verkopen.
Geleidelijk wordt het terrein verder
ingericht en voorbereidingen getroffen voor
het maken van dieren verblijven. In de loop

Aan de Huibertweg worden de
paardenactiviteiten verder ontwikkeld,
deelnemers genieten van het paardrijden.

Vrijdagavond 21 juni Open Avond
voor deelnemers Volwassengroep
Het afgelopen jaar is er druk geklust aan
een nieuwe groepsruimte, is er een kas
gebouwd en een nieuw stuk moestuin
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ingericht. Vrijdagavond 21 juni willen we
ouders, familie, huisgenoten, vrienden en
directe betrokkenen van deelnemers uit de
volwassengroep van de Huiberthoeve
uitnodigen om deze ruimtes te komen
bekijken. Een ontspannen avond waarin we
gezellig met elkaar de nieuwe ruimtes
bekijken en informatie geven over verder
plannen, geleidelijk willen we na de
zomervakantie deze ruimtes meer gaan
gebruiken voor activiteiten voor de
volwassengroep.
Mensen die zich oriënteren op dagbesteding
of op zoek zijn naar een nieuwe vorm van
dagbesteding zijn ook uitgenodigd voor deze
avond.
Ben je betrokken bij de Huiberthoeve en
kom je graag kijken hoe de nieuwe ruimtes
zich ontwikkelen laat het ons weten en geef
je op voor deze avond.
Vanaf 19uur staat er koffie met iets lekkers
klaar. Hier voor vragen we je om aan te
melden en aan te geven met hoeveel
personen je komt, zodat wij weten hoeveel
taart er nodig is. Hoe meer hoe gezelliger,
wees welkom!

Zomervakantie
Van zaterdag 3 augustus tot en met
zaterdag 17 augustus is zorgboerderij
Huiberthoeve gesloten. Dit betekent dat we
vrijdag 2 augustus voor de laatste dag open
zijn en maandag 19 augustus weer open zijn.
Ga je in de zomer nog in andere weken op
vakantie of wil je een aantal dagen vrij, geef
dit dan op tijd aan ons door, zodat wij er
rekening mee kunnen houden in onze
planning.

Huiberthoeve Barbecue
De jaarlijkse Huiberthoeve Barbecue is op
vrijdagavond 20 september, zet deze datum
vast in je agenda. Een avond vol gezelligheid
en heerlijk eten voor alle deelnemers uit de
volwassengroep met partner, familie of
begeleiding, vrijwilligers met partner,
begeleiders met partner. Een uitnodiging
met meer informatie volgt.

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

Jeugdprogramma Zomervakantie
In de zomervakantie organiseren we in week
30, 31, 34 en 35 we een programma voor de
jeugd op de woensdag en de donderdag van 9
tot 15.30u.
Inmiddels hebben bijna alle jeugdige laten
weten of ze gebruik willen maken van het
jeugdprogramma in de zomervakantie,
bedankt hiervoor!
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Team Huiberthoeve
Erik en Geeke Bassa

