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BELANGRIJKE DATUMS: 

 

 

Sinterklaasfeest jeugdgroep zaterdag 30 

november 

 

Sinterklaasfeest volwassenen 

vrijdagmiddag 6 december vanaf 13.15u 

 

Kerstlunch volwassengroep en vrijwilligers 

vrijdagmiddag 20 december vanaf 12.45u 

 

Kerstvakantie van maandag 23 december 

tot en met zaterdag 4 januari is de 

zorgboerderij gesloten. 

 

Maandag 6 januari is de zorgboerderij weer 

open en bestaat de Huiberthoeve 10 jaar!!  
 

 
 

Nieuwsflits 

Afgelopen weken is er met zijn allen heel 

veel fruit geplukt. De appels en peren zijn 

inmiddels verwerkt tot onder andere 

appelperensap, appelmoes, stoofperen en 

appelstroop. 

 

 

 

De laatste wortels en prei worden uit de tuin 

gehaald en verwerkt in de soep of ingevroren  

voor de winterperiode. De boerenkool is 

geplant en begint inmiddels te groeien. 

 

Locatie Huibertweg 
Begin oktober zijn er 

weer 3 nieuwe poesjes 

geboren. Wat bijft 

dat toch altijd 

schattig. De 

deelnemers genieten 

erg van de jonge 

dieren. 

 

We zijn de laatste 2 maanden meer gaan 

mennen met Gerdien en Tara. Veel 

deelnemers hebben al kunnen genieten van 

een rondje en we hopen de komende tijd nog  

meer deelnemers mee  te kunnen nemen voor 

een ritje. 

 

Locatie Hei- en Boeicopseweg 
De varkens, het veulentje en de jonge geiten 

zijn gegroeid en hebben het goed naar hun 

zin op de Huiberthoeve. Er zijn 30 nieuwe 

kippen gekomen, deze zijn net begonnen met 

eieren leggen.  
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We hebben veel groente uit de tuin kunnen 

oogsten die we verkopen en deels zelf 

verwerken voor bijvoorbeeld de soep.  

 

Kwaliteit 

Recent is de GGD op bezoek geweest. Zij 

hebben onder andere gekeken naar de 

dossiervorming en de manier van begeleiden. 

Ook hebben ze gesprekken gevoerd met 

begeleiders en deelnemers en zij hebben 

weer een positief rapport geschreven.  

 

We hebben het predicaat “Groen”’ behaald 

van Boer & Zorg. Dit houdt in het kort in dat 

alle documenten op orde zijn. 

 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
De laatste week van september is er 

gecollecteerd voor het Fonds Verstandelijk 

Gehandicapten in Hei- en Boeicop. Vijftig 

procent van de opbrengst is voor de 

Huiberthoeve. De collecte heeft het mooie 

bedrag van € 237,61 opgeleverd en dit geld 

willen we graag gaan gebruiken voor 

aangepaste materialen in de keuken. Zo 

kunnen we het voor alle deelnemers mogelijk 

maken om mee te helpen. We willen alle 

gevers en collectanten van harte bedanken 

voor deze mooie opbrengst! 

 

Voorstellen stagiair Lydia  
Graag stel ik mij via deze 

weg aan u voor. Ik ben Lydia 

en ik ben 18 jaar oud en ik 

zit in het tweede jaar van 

de opleiding 

Maatschappelijke Zorg. 

Inmiddels loop ik nu alweer 

8 weken stage op de Huiberthoeve en het is 

echt een super leuke zorgboerderij om stage 

te lopen.  
 

Voorstellen stagiair Vicky  
Mijn naam is Vicky, ik ben 

18 jaar en loop dit 

schooljaar stage op de 

Huiberthoeve. Ik doe de 

opleiding "Persoonlijk 

begeleider specifieke 

doelgroepen" op het MBO 

Utrecht. Ik vind het leuk 

om binnen de zorg te werken omdat het heel 

dankbaar werk is en je kunt er mensen echt 

mee helpen!  

Huiberthoeve Barbecue  

Het is al even geleden maar 20 september 

hebben we met de volwassengroep, familie, 

vrijwilligers en begeleiders van de 

Huiberthoeve een hele geslaagde barbecue 

gehad.  
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Ook zijn er weer verschillende jubilarissen 

gehuldigd. Het was een gezellige, ontspannen 

avond waar we van hebben genoten en met 

veel plezier op terugkijken.  

 

Paardenmarkt Vianen 
De shetlanders 

Gerdien en Bettie 

zijn naar de 

keuring op de 

paardenmarkt in 

Vianen geweest. 

Eerst zijn de 

pony’s in de 

shetlandkeuring voorgebracht en daarna in 

de voorbrengwedstrijd tot 12 jaar. Bettie 

heeft zelfs met Willemijn de 1e prijs in de 

voorbrengwedstrijd 

gewonnen.  We 

bedanken Bennie en 

Thom voor het 

voorbrengen van de 

pony’s, dit ging erg 

netjes!!  

 

Sinterklaas Jeugd 
Iedereen op de Huiberthoeve is weer erg 

lief geweest afgelopen jaar en daarom komt 

de sinterklaas dit jaar weer op bezoek. Op 

zaterdagmorgen 30 november wordt het een 

feestje bij de jeugdgroepen.  

  

Sinterklaas Volwassenen 
Vrijdagmiddag 6 december vanaf 13.15 uur 

willen we met elkaar Sinterklaas vieren in de 

nieuwe ruimte aan de Hei- en Boeicopseweg. 

Hiervoor zijn alle deelnemers uit de 

volwassengroepen, de buschauffeurs en 

begeleiders uitgenodigd. Ben je normaal niet 

op vrijdag op de zorgboerderij, overleg dan 

met de begeleiding om wel op de 

vrijdagmiddag te kunnen komen.  

 

Kerstlunch  

Vrijdag 20 december organiseren we een 

kerstlunch in de nieuwe keuken aan de Hei- 

en Boeicopseweg. Vanaf 12.45 uur willen we 

bij elkaar komen voor een drankje en om 

13.00 uur willen we starten met een 

heerlijke lunch in de keuken . 

 

 

 

 

 

 

Jubileum 
Om in de 

feeststemming te blijven, op maandag 6 

januari is het precies 10 jaar geleden dat de 

eerste deelnemer op de Huiberthoeve is 

gestart. Deze dag willen we niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Vanaf 14 u willen we daar 

met elkaar bij stil staan met koffie met 

gebak en een foto presentatie.  

 

Later in het jaar,  willen we meer aandacht 

geven aan het jubileum en een reünie 

organiseren waarvoor we iedereen willen 

uitnodigen die de afgelopen 10 jaar 

betrokken is geweest bij de Huiberthoeve. 

Meer informatie hierover volgt in het nieuwe 

jaar.  

 

Voor de reünie en het jubileum zijn we 

opzoek naar leuke foto’s van de 

Huiberthoeve van de afgelopen 10 jaar.  
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Sponsorkliks voor de Iris 
Stichting de Iris is een wooninitiatief in 

Vianen voor mensen met een verstandelijke 

beperking. De doelstelling is het verlenen 

van huisvesting aan mensen met een 

verstandelijke handicap, al dan niet in 

combinatie met een lichamelijke handicap in 

Vianen (www.stichtingdeiris.nl)   

Onze collega’s Rick en Rick willen gaan wonen 

bij Stichting de Iris. Help de stichting mee 

door inkopen te doen via ‘sponsorkliks’. Meer 

informatie vind je op www.sponsorkliks.com 

en www.stichtingdeiris.nl. 

 

 Verkoop groente, fruit en eieren 

Dit jaar zijn we naast 

de verkoop van groente, 

fruit en eieren in de 

Dagwinkel in 

Schoonrewoerd ook 

begonnen met verkoop 

van de producten in een 

kraam aan de Hei- en 

Boeicopseweg. De 

verkoop van de producten loopt goed. Ook 

kunnen er heerlijke Huiberthoeve 

appeltaarten worden besteld.  

 

Paardencoaching 

Op de Huiberthoeve is het mogelijk om 

Paardencoaching te krijgen. Paardencoaching 

is een bijzondere vorm van coaching. Door 

middel van interactie met een paard krijgt 

een coachee inzicht in vaak onbewuste 

patronen of gedragingen.  Maar waarom nou 

juist een paard? Een paard reageert non-

verbaal. Hij kan niet praten zoals jij en ik. 

Zoals een paard reageert op een ander 

paard, namelijk met zijn gedrag, houding en 

uitstraling, zo reageert een paard ook op een 

persoon.  Wil je meer informatie over de 

mogelijkheden voor paardencoaching, neem 

dan contact met ons op.  

 

Plaats vrij 

Ben je op zoek naar een leuke werkplek, een 

plek om te zijn of een stage plek? Op de 

zorgboerderij is een plek in de groep vrij. 

Ben jij op zoek naar een leuke dagbesteding 

waar je wordt uitgedaagd, op maat wordt 

begeleid en de kans hebt om je te 

ontwikkelen, vraag dan naar de 

mogelijkheden info@huiberthoeve.nl of    

06-42998630. 

 

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  

http://www.stichtingdeiris.nl/
http://www.sponsorkliks.com/
http://www.stichtingdeiris.nl/
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