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BELANGRIJKE DATUMS: 
 

 

Vrijdag 16 december, Kerstdiner in gala 

voor deelnemers, chauffeurs en begeleiders 

van 12.30u tot 15.30uur.  

 

Maandag 19 december tot vrijdag 23 

december, Kerst feestweek, met iedere dag 

een leuke activiteit die met kerst of de 

jaarwisseling te maken heeft.  

 

Van maandag 26 december tot vrijdag 6 

januari zorgboerderij gesloten i.v.m. 

kerstvakantie. 

 

Maandag 9 januari, zorgboerderij weer 

open. (1e dag 2023)  
 

 

 

Nieuwsflits  
Na een mooie zomer weer een nieuwsbrief. 

We hebben deze zomer genoten van het 

mooie weer, de mooie bloemen en groentes in 

de tuin en ook van de jonge dieren die 

geboren zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een periode geiten gemolken, 

melk verkocht en geoefend met het maken 

van kaas. We hopen dit volgend jaar weer op 

te pakken en wie weet geitenkaas te gaan 

verkopen.  

 

 

 

 

We hebben fruit geplukt en nog heel veel 

meer!  

 

In de maanden november en december willen 

we ons richten op het voorbereiden van het 

kerstfeest. Met elkaar de boerderij in 

kerstsfeer brengen en daarvan genieten.   

 

Om ons op de rust, vrede, liefde en het licht 

van kerst te richten zal dit jaar de 

Sinterklaas de Huiberthoeve niet lijfelijk 

bezoeken. Misschien dat hij of één van z’n 

pieten wel stiekem langs komt in de nacht en 

voor iedereen een kleine verassing langs zal 

brengen. 

 

De laatste week van het jaar staat in het 

teken van kerst en willen we, net als vorig 

jaar,  een kleine week vol leuke activiteiten 

plannen.  

 

Lieke, Lianne en Brigitte hebben geld 

gespaard met de verkoop van spullen in een 

kraam. Van de opbrengst willen ze gaan 

bowlen met de hele groep. Dit willen we o.a. 

doen in die laatste week. 

 

Meer informatie over deze week en het 

kerstdiner op vrijdag 16 december volgt nog.  
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Rondleidingen 
Het is alweer even geleden, maar graag 

blikken we nog even terug op de zeer 

geslaagde rondleidingen van eind juni. We 

hebben iedereen hartelijk welkom geheten 

met zelfgebakken taart en een bakje koffie, 

waarna de deelnemers een rondleiding gaven. 

Daarna was er nog tijd voor een potje 

boerengolf op een zelfbedacht, uitdagend 

parcours of om de jonge dieren te 

bezichtigen en te knuffelen. De fooienpot 

werd rijkelijk gevuld en de opbrengt hebben 

wij overhandigd aan Stichting de Iris in 

Vianen. Dit is een net opgestarte woongroep 

waar een aantal van onze deelnemers wonen.  

 

Bezoek GGD 
De GGD is bij de zorgboerderij betrokken 

wegens de deelnemers die vanuit de WMO 

worden ondersteund. Zij waren echter nog 

nooit op de zorgboerderij geweest. Dus eind 

juni was het de hoogste tijd voor visite. 

Onder het genot van verse en zelfgebakken 

appeltaart hebben zij wat deelnemers en 

begeleiders geïnterviewd. Hier hebben zij 

een mooi verslag van geschreven. Dit zo 

genoemde kwaliteitstoezichtrapport was dik 

in orde, daar zijn we erg trots op!   

 

Oogst 
Er wordt altijd al 

heel hard gewerkt op 

de Huiberthoeve, 

maar in deze tijd van 

het oogsten heeft 

echt iedereen de 

schouders er flink 

onder gezet! 

Honderden kilo’s 

appels zijn er van de bomen geplukt en ook 

de noten zijn verzameld en uitgelegd om te 

drogen. Een deel van het fruit is geperst 

waardoor er weer pakken met appelsap zijn. 

Ze zijn te koop en te vinden in onze kraam 

aan de weg! De prijs is € 6,50 voor een 3 

liter pak. De pakken zijn uiteraard ook te 

bestellen op: info@huiberthoeve.nl. 

 

Paardenmarkt Vianen/Ameide 
In één week aan 

twee 

paardenmarkten 

deelnemen? Het kan! 

Op woensdag 12 

oktober waren we 

namelijk op de 

paardenmarkt in 

Vianen te vinden. En 

de volgende dag op de paardenmarkt in 

Ameide. 

We hebben een ontzettend fijne tijd met 

elkaar gehad, waar ook nog eens prijzen door 

onze paarden zijn binnen gesleept. We zijn 

ontzettend trots op ieders bijdrage aan de 

keuringen. Het 

was ook fijn dat 

sommigen 

speciaal naar de 

markten 

kwamen om ons 

te ontmoeten 

en aan te 

moedigen. 

 

 

Cavia’s 
Op de Huiberthoeve hebben we jonge 

cavia’s. We genieten erg van hun 

aanwezigheid. Er zijn er nog enkele te koop, 

super lief en erg tam. 
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Verkoop 
De kraam langs de weg is weer goed gevuld. 

Omdat de nieuwe kippen zijn gaan leggen, 

hebben we weer voldoende eieren te koop in 

de kraam. Daarnaast hebben we onder 

andere de appel-perensap en verse noten te 

koop. Wisten jullie al dat je sinds kort met 

een QR-code kunt 

betalen? Je scant de QR-

code met jouw bank-app 

en betaalt zo gemakkelijk 

voor al onze producten! 

Uiteraard is het ook nog 

steeds mogelijk geld in 

het kluisje te doen.  

 

Voorstellen Laura 
Mijn naam is Laura. En vanaf 

1 september ben ik als 

begeleider gestart bij de 

Huiberthoeve. Mijn passie 

voor mensen en de liefde 

voor de natuur komen hier 

mooi samen. Elke ochtend ben ik op de fiets 

naar Hei- en Boeicop, vanuit Asperen, te 

spotten. Dat ik de dag met de mooiste 

uitzichten vanaf mijn fietszadel mag 

beginnen, ervaar ik als een zegen. Mijn 

werkervaring komt vanuit de zorg, waar ik 

eerst als activiteitenbegeleidster heb 

gewerkt en later als verpleegkundige en 

miMakker. Ja, zoek dit laatste maar eens op! 

       

Ik vind het ontzettend leuk om nieuwe 

dingen te leren over alle dieren en de tuin. 

Mijn twee kinderen (2 en 5 jaar) zijn maar 

wat jaloers dat zij niet elke dag met mij mee 

kunnen naar de boerderij.  

Ik hoop u/je graag op de Huiberthoeve te 

ontmoeten! 

 

 

 

Voorstellen Joyce 
Mijn naam is Joyce. Half 

september ben ik als 

begeleider gestart.  

Ik heb het hier erg naar 

mijn zin. De combinatie 

tussen het begeleiden en 

het verzorgen van de dieren 

en het werken op de 

boerderij vind ik erg leuk.  

U kunt me 4 dagen op de boerderij vinden.  

Hiervoor heb ik altijd in woonvoorzieningen 

gewerkt. Ook erg leuk maar ik was toe aan 

een nieuwe uitdaging.  

Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en 2 

honden.  Ik hoop u zeker eens te ontmoeten 

op de Huiberthoeve.  

  

Chauffeurs 
We zijn opzoek naar vrijwilligers die ons 

willen helpen met het ophalen en 

thuisbrengen van de volwassen deelnemers. 

Ben je in het bezit van een rijbewijs en heb 

je altijd al in een bus willen rijden of rijd je 

liever in je eigen auto? Vind je het leuk om in 

contact te zijn met mensen, na of voor het 

ophalen gezellig aan te schuiven bij de 

koffie? Vind je het leuk om op een vast 

moment per week of zo nu en dan mensen op 

te halen of thuis te brengen? Of wil je er 

meer over weten? Neem dan contact op met 

Erik: 06 12 05 13 34 of stuur een mailtje 

naar: info@huiberthoeve.nl . 
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Collecte HandicapNL 
Zoals jaarlijks de traditie is, hebben wij 

gecollecteerd voor HandicapNL. Het was 

even wennen omdat de collectebus plaats 

heeft gemaakt voor een QR-code. Gelukkig 

konden we hier toch mee uit de voeten. Alle 

collectanten hartelijk dank voor het 

collecteren!! Alle gevers hartelijk dank voor 

jullie bijdrage!  

 

Gezocht: bestuurslid voor de  

Stichting Vrienden van de 

Huiberthoeve 
De stichting ‘Vrienden van de Huiberthoeve’ 

zet zich in voor de Huiberthoeve sinds 2015. 

De stichting is opgericht om het vervoer van 

onze deelnemers mogelijk te maken. Zo 

regelt zij o.a. de sponsoring op de bussen. 

Het bestuur van de stichting vergadert zo’n 

1 à 2 keer per jaar en bestaat bij voorkeur 

uit mensen die direct betrokken zijn bij 

deelnemers van de Huiberthoeve. Wij 

denken dan aan ouders, familieleden of 

direct betrokkenen van deelnemers of de 

Huiberthoeve. Zij weten het beste wat goed 

is voor deelnemers op de Huiberthoeve. Zou 

u zich voor onze stichting in willen zetten of 

wilt u meer informatie hierover, neem dan 

contact op met Erik: 06 12051334.  

  

Huiberthoeve kleding 
Binnenkort willen we weer Huiberthoeve 

kleding gaan bestellen. Mocht u ook kleding 

willen bestellen dan kunt u uw bestelling tot 

uiterlijk 23 november doorgeven door een 

mail te sturen naar 

administratie@huiberthoeve.nl. 

U kunt het volgende bestellen: 

T-shirt (korte mouw) €  19,00 

Polo-shirt (korte mouw) € 22,50 

Trui    € 35,00 

Windjack (zwart)  € 38,00 

Fleece-vest   € 42,00 

Korfbal Workshop 
Op vrijdagmiddag geeft Lisanne een korfbal 

workshop bestaand uit 5 lessen / workshops. 

Iedere week leert de groep nieuwe 

technieken voor het korfballen. De 

workshops worden afgesloten met een 

certificaat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je het ook leren, laat het Lisanne dan 

weten. Je kunt je opgeven voor de volgende 

ronde. We verwachten dan wel dat je 5 

weken meedoet met de workshops. 

 

Eierdozen 
Voor de verkoop van onze eieren zijn wij nog 

op zoek naar eierdozen. Heeft u nog doosjes 

over dan kunt u ze bij ons afgeven. Deze zijn 

van harte welkom! 

 

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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