Nieuws van ‘de Noordhoek’
Op dit moment wordt er nog hard verbouwd aan de schuur. Dit
zal samen met het reeds bestaande gastenverblijf een kantine
met grote woonkeuken en ruime sanitaire voorzieningen
worden. De riolering is klaar, het elektra wordt aangelegd en
eind april zal de keuken worden geleverd zodat het vele werk
wat gedaan is ook een beetje zichtbaar wordt. We hopen dat
begin deze zomer de verbouwing afgerond kan worden, en we
het nieuwe gebouw kunnen openen.
Ondertussen wordt er ook buiten niet stil gezeten. We hebben
de vijver leeggepompt, ook de vijver bij de paarden, en die
allebei gevuld met grond. De vijver in de tuin is nu een
kruidentuin op hoogte, en op de plaats van de vijver bij de
paarden wordt een speelveld aangelegd om te voetballen en
volleyballen. De nieuwe trampoline wordt deze week
ingegraven, en er is heel veel gesnoeid. Ondertussen komen de
knoppen van de bomen uit en gaat alles bloeien. De zaadjes die
onze moestuin straks moeten vullen zijn gezaaid en de meeste
zijn al opgekomen. We hopen daar deze zomer veel vruchten
uit te halen.
Beste ouders, collega’s en vrijwilligers,
Mij is gevraagd om me voor te stellen aan jullie en dat wil ik graag
doen;-)
Ik ben Marline van den Dool-Flikweert 22 jaar en ik ben getrouwd
met Daan. Wij wonen in Schore en momenteel ben ik nog werkzaam
bij stichting Adullam locatie Maasheim te Puttershoek. Nov. 2016
ben ik hier gestart en met veel plezier heb ik hier gewerkt. Per 1 mei
hoop ik afscheid te nemen i.v.m zwangerschapsverlof.
De periode voor ik bij Adullam werkte heb ik samen met Carina op
zorgboerderij Pitteperk in Middelburg gewerkt. We zijn dus een
beetje oud-collega’s. Op Pitteperk heb ik veel geleerd over de
boerderij en op Maasheim heb ik veel geleerd over zorg en
begeleiding. Deze vaardigheden zal ik goed kunnen toepassen op de
zorgboerderij de Noordhoek. Tijdens mijn zwangerschapsverlof
zullen jullie me vast wel eens zien, en als alles goed mag gaan hoop ik
na mijn verlof te starten voor 1 of 2 dagen per week.
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop met plezier bij jullie
te komen werken!
Hartelijke groet,
Marline van den Dool

Nieuwsbrief maart/april 2018.
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer
ontvangen? Stuur ons dan een email om u af te melden.
Onze allereerste nieuwsbrief is
een feit. Met onze
tweemaandelijkse nieuwsbrief
willen wij u op de hoogte houden
van de ontwikkelingen op onze
zorgboerderij, leuke nieuwtjes,
foto’s , en andere informatie.

Bestellen van gebak:
Vanaf nu willen wij diverse
soorten gebak op bestellen
maken. Het gaat om eierkoeken,
cake, chocoladekoekjes,
boterkoek en brownie. Wij maken
dit altijd op bestelling waardoor
de producten zo vers mogelijk zijn,
en u het evt. nog in kunt vriezen.
Heeft u hiervoor belangstelling?
Laat het ons weten via e-mail of
telefoon. De opbrengst hiervan is
uiteraard volledig voor de
zorgboerderij. Voor meer info; zie
website.

Verse eieren te koop:
Wij verkopen sinds kort eieren van
onze eigen kippen. Deze kosten €
1,50 per 10 stuks. De opbrengst
komt volledig ten goede van de
zorgboerderij. Bestellen kan via de
map, telefoon of e-mail.

Openingstijden in
vakanties:
Tijdens de schoolvakanties zijn wij
op de normale tijden geopend.
Van maandag tot en met vrijdag
van 09.00 – 16.00 uur. Op
woensdag en vrijdag tot 20.00 uur
en op zaterdag van 09.30 – 16.00
uur.

Goedendag,

Hallo allemaal,

Er is me gevraagd om iets over mezelf te schrijven. Ik ben
Dineke Verhelst en ben opgegroeid in Nieuwerkerk aan
den IJssel. Door mijn huwelijk ben ik in Kruiningen gaan
wonen. Sinds april ben ik op de zorgboerderij ‘De
Noordhoek’ gaan werken. Hiervoor heb ik ruim 4 jaar in
Gouda op het zml-onderwijs gewerkt. Ook heb ik nog een
tijdje gewerkt op een woonvoorziening voor mensen met
een beperking. Hierdoor heb ik veel ervaring heb op
gedaan met kinderen/jongeren met een beperking. Ik
vind het een leuke uitdaging om op de zorgboerderij te
gaan werken! Zo hoop ik de deelnemers te kunnen
stimuleren in hun ontwikkeling of om hun vaardigheden
te behouden. Daarnaast wil ik meehelpen om ze een
leerzame, stimulerende en ontspannende dagbesteding
aan te bieden die aansluit bij de deelnemer.

Ik ben Eline Geuze (18 jaar) en ik woon in Middelburg.
Vanaf april werk bij De Noordhoek. Omdat ik nog bezig
ben met mijn opleiding Gehandicaptenzorg (niv 4) op het
Hoornbeeck College in Goes (2e leerjaar) werk ik op
zaterdagen en in de vakanties. Door een stage bij een
andere zorgboerderij, gaf dit de doorslag om op een
zorgboerderij te gaan werken. Ik vind het leuk om
deelnemers te begeleiden in hun werk en om actief met
ze bezig te zijn. Ik vind het belangrijk dat een deelnemer
meer eigenwaarde krijgt, in wat hij/zij kan en hoe hij/zij
is. Ik wil hier graag een
stimulerende rol in hebben.
Ik kijk uit naar gezellige werkdagen!
Groetjes Eline

Hartelijke groet,
Dineke Verhelst

Ideeën voor de zorgboerderij:
We streven ernaar om altijd de beste zorg en begeleiding
te bieden. Daarbij kunnen we niet zonder vernieuwing en
goede ideeën. We vinden het leuk dat wanneer u een
leuk idee heeft voor onze boerderij, u dat aan ons
doorgeeft, en we er misschien iets mee kunnen doen!
Denk bijvoorbeeld aan ideeën voor het kraampje aan de
weg, speeltoestellen, activiteiten, uitjes etc. We horen
het graag!

Kapster op de zorgboerderij:
Vanaf mei hebben wij de mogelijkheid om iedere maand
(evt. een vaste dag) iedereen zijn/haar haren te laten
knippen. De kapster komt dan 1 ochtend/middag en kan
iedereen die aanwezig is knippen. Dit scheelt weer een
ritje naar de kapper. Heeft u hier interesse in? Laat het
ons weten via telefoon of e-mail, dan kunnen we kijken
welke dag hiervoor het beste uitkomt.
Zorgboerderij de Noordhoek
Westhofsezandweg 5
4444 SM ’s Heer – Abtskerke
www.zorgboerderijdenoordhoek.nl
06-18228470
info@zorgboerderijdenoordhoek.nl

We zijn blij dat we 3 medewerkers hebben kunnen
aannemen als begeleider. Op dit moment werken zij
allemaal als oproepkracht. Het is de bedoeling dat na de
zomer vaste dagen door vaste medewerkers (Dineke,
Eline en Marline) worden ingevuld, zodat dit voor
iedereen, maar vooral voor de deelnemers, het meest
duidelijk is. We hebben veel zin in de komende periode
en hopen op een mooie en fijne tijd met elkaar.

Extra activiteiten:
Op de zorgboerderij hebben we naast de gewone
activiteiten (zie website) ook een aanbod van
verschillende extra activiteiten. Deze wisselen met het
seizoen en de huidige verbouwing mee. Op dit moment
zijn we vooral druk met het opruimen van het erf zoals
oude caravans uit elkaar schroeven en naar de stort
brengen, veel snoeien en enkele bomen verwijderen. Er
wordt een kraampje aan de weg gemaakt, hokken en
rennen gemaakt voor de dieren, geholpen met de
verbouwing en het aanleggen van de moestuin. Hierbij
zijn de deelnemers grote hulpen, en soms knappen ze
karweitjes bijna zelfstandig op! We hopen hiervan in de
volgende nieuwsbrief foto’s te plaatsen.

U bent altijd welkom om bij ons te
komen kijken!
We zorgen dat de koffie/thee met iets
lekkers klaarstaat!

Tot ziens!

