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BELANGRIJKE DATUMS: 

 

 

In verband met de COVID-19 

maatregelen voorlopig geen activiteiten.  

 

Kerstvakantie van maandag 21 december tot 

en met zaterdag 2 januari is de 

zorgboerderij gesloten. 

 

Maandag 4 januari is de zorgboerderij weer 

open!!  
 

 

 

Nieuwsflits  
Een bijzonder jaar door de COVID-19, blij 

en dankbaar zijn we dat er nog geen 

deelnemers, vrijwilligers, begeleiders of 

betrokkenen van de Huiberthoeve besmet 

zijn.  

Op de zorgboerderij zijn diverse 

maatregelen genomen om het virus te 

voorkomen. We houden afstand, wassen 

regelmatig onze handen, gebruiken 

ontsmettingsspray, zijn zo veel mogelijk 

buiten en ventileren extra.  

 

Afgelopen weken was het warm. Gelukkig 

zijn er veel bomen en schaduw op de 

Huiberthoeve, waardoor er altijd een plekje 

in de schaduw is. De geiten hebben een eigen 

plek bij de boomgaard gekregen.  

 

 
 

 

 

Gerdien heeft 4 juni 

een veulen gekregen, 

Oliver (Ollie) een mooi 

zwart bont 

hengstveulentje. Ollie 

ontwikkelt zich goed en 

is de afgelopen weken 

hard gegroeid.  

 

Tuinkamer  
Met veel plezier hebben we de afgelopen 5 

jaar gebruik gemaakt van de tuinkamer. Het 

was fijn om tijdelijk een extra ruimte te 

hebben voor de activiteiten van de 

zorgboerderij. Nu een deel van de groep 

verhuisd is naar het nieuwe gedeelte van de 

zorgboerderij aan de Hei- en Boeicopseweg 

en daar goed hun draai hebben gevonden, 

wordt de tuinkamer, de laatste vrijdag van 

augustus, opgehaald 

om ergens anders als 

tijdelijke ruimte te 

worden gebruikt. Dat 

kan moeilijk zijn als 

je de afgelopen 5 

jaar een fijne tijd 

hebt gehad in de 

tuinkamer, hiervoor 

ons begrip.  

 

Locatie Huibertweg 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt in 

de moestuin, genieten de dieren van de 

zomer en is er hard gewerkt om de kantine 

opnieuw in te richten en spullen te verhuizen 

van de tuinkamer naar de kantine.  
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De kantine ziet er gezellig uit, het kantoor is 

verhuisd naar de Hei- en Boeicopseweg en 

deze ruimte is ingericht als groepsruimte.  

 

 
Met het heerlijke weer worden er veel 

buitenactiviteiten gedaan. De jeugdgroep 

geniet van de boerderij en de natuur.  
 

Locatie Hei- en Boeicopseweg 
Er is veel gedaan in de tuin, de kas staat vol 

met tomaten, komkommers, paprika’s, 

aubergines  en meloenen. Regelmatig zijn er 

verschillende groentes te koop in de kraam 

aan de Hei- en Boeicopseweg. Samen met de 

deelnemers telen we de groentes, oogsten 

we ze en maken we ze klaar voor de kraam.  

 
De twee Nederlandse Dwerg Hangoor 

konijntjes hebben beide een nestje jongen 

gekregen, hiervan zijn er nog een aantal te 

koop.  

 

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.  

 

 

COVID – 19 
Door de maatregelen voor het virus is het 

helaas niet mogelijk om dit jaar met elkaar 

te barbecueën. We hopen dat het volgend 

jaar weer mogelijk is om een barbecue of 

een alternatieve activiteit te organiseren 

voor het hele team en de ouders/familie van 

de volwassen deelnemers.  

 

Voorstellen Johanneke 
Ik ben Johanneke de Bruijn. Vorig jaar ben 

ik getrouwd en ik 

woon sindsdien in 

Meerkerk. Ik heb de 

studie SPH gedaan en 

ben dit jaar 

afgestudeerd. Ik heb 

ontzettend veel zin 

om te gaan werken op 

de Huiberthoeve!  

 

Per 31 augustus komt Johanneke ons team 

versterken. 

 

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 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  
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