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April, Mei en Juni 2018
NIEUWSBRIEF
Voor jullie ligt de nieuwsbrief van april, mei en juni. Deze brief verschijnt vier keer per jaar.
Veel kijk- en leesplezier!

BIJ DE HEEREVELDEN
De zon op ons gezicht, met de handen in de aarde, genietend van het mooie weer. In de
ochtenden, wanneer het nog niet te warm is, alle dieren verzorgen om vervolgens ‘s middags
een verkoelende duik te nemen. Deze tijd brengt natuurlijk ook extra werk met zich mee. Wij
vertellen er graag meer over.
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EVEN VOORSTELLEN…

Monique
Ik ben Monique uit Aarle Rixtel en werk sinds
mei als vrijwilligster bij de Heerevelden.
Ik vind het fijn om te tuinieren en buiten te zijn
in de natuur. Samen met mijn vriend heb ik een
bloemen- en groentetuin.
En ook vind ik het leuk om van alles te maken,
van keramiek, wol of papier.
Je kunt me op de dinsdagmiddag vinden tussen
de moestuinbakken van Wouter en Rian, waar ik
zaadjes in de grond stop, onkruid wied en in de
gaten hou wat er geoogst kan worden! Dat is
ondertussen al een hele hoop! Ook heb ik
bloemen gezaaid. Wist je dat je de bloemen van
de Oost-Indische Kers kunt eten? Proef maar
eens!
Als het werk in de moestuin gedaan is, ga ik nog
even de paarden knuffelen! Wat een fijne plek!
Misschien tot ziens in de moestuin!
Tim
Tijdens het logeerweekend in juni heeft
Tim kennis gemaakt bij de Heerevelden.
Tim is 10 jaar en komt één keer in de
maand bij ons logeren. Het eerste
weekend was heel gezellig en we hopen
dat er nog meer gezellige weekenden
gaan komen.
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ONTWIKKELINGEN BIJ ACTIVITEITENPLEK DE HEEREVELDEN…
Zorgmarkt Antoon van Dijk school
Op 16 april hebben Wouter, Rian en
Diede deelgenomen aan de zorgmarkt
op de Antoon van Dijkschool. Dit is een
markt waar ouders en leerlingen van
deze school kennis kunnen maken met
de zorgondernemingen in de buurt. Wij
met Activiteitenplek de Heerevelden
hadden een prachtige stand ingericht
met beeldmateriaal, lekkere biologische
appeltaart en een mooie nieuwe
banner. We hebben de Heerevelden
weer wat beter op de kaart gezet!

BHV herhalingscursus
Zowel Rian als Diede hebben de BHV
herhalingscursus weer achter de rug. Geen
nieuwe dingen, maar alle kennis weer even
opgefrist. Simeco in Uden organiseert zinvolle
cursussen en ze besteden veel tijd aan het
oefenen van de juiste handelingen en het laten
zien van voorbeelden uit de praktijk.

NIEUWSBRIEFF

April, Mei en Juni 2018
Mari van der Putten uit Handel heeft met zijn
bedrijf ‘bij VoorKeur’ alle elektrische apparaten
gekeurd en getest op veiligheid. ‘Bij VoorKeur’
verzorgt de keuring van alle NEN 3140
elektrische arbeidsmiddelen, gereedschappen,
machines en apparaten waar een stekker aan
zit en draagbaar klimmaterieel zoals ladders,
trappen en rolsteigers. NEN = Nederlandse
norm. Wij kunnen in ieder geval weer veilig
werken.

Vlag
Het heeft eventjes geduurd maar
eindelijk hebben we de vlag van
Activiteitenplek de Heerevelden
kunnen hijsen. Nu is Activiteitenplek
de Heerevelden ook vanaf de weg
beter zichtbaar. We zijn blij met het
resultaat, hij wappert er vrolijk bij.
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Minor Diede
Afgelopen half jaar is Diede bezig geweest
met het afronden van haar minor
‘Ondernemen’. Een hele andere tak van sport
maar heel leerzaam. Ze heeft zich tijdens
deze minor gericht op een onderzoek
omtrent het opzetten van een woongroep. Is
dit mogelijk bij de Heerevelden en wat komt
hier allemaal bij kijken. Deze minor heeft ze
met succes afgerond. Na de zomer gaat z
samen met Marloes Bekx aan haar
afstudeerproject beginnen. De
ontwikkelingen betreffende het oprichten
van een woongroep gaan ondertussen
gewoon door!
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DE ACTIVITEITEN BIJ DE HEEREVELDEN

Verjaardagen
Myrthe en Raimon zijn jarig
geweest. De ouders van Myrthe zijn
op bezoek geweest met een
heerlijke slagroomtaart. We hebben
gezongen en feest gevierd. Wat is
het toch fijn om zo nu en dan in het
zonnetje te worden gezet.
Na Myrthe was Raimon jarig. Dit
werd gevierd op een prachtige
locatie met cadeautjes, frietjes en
een groot springkussen. We hadden
het geluk dat dit tijdens een
logeerweekend plaatsvond. We
waren allemaal uitgenodigd en
iedereen heeft ontzettend genoten.
Dankjewel Raimon!

Paasbrunche
Pasen stond voor de deur. Harald vindt het leuk
om te koken, dus besloten we om zelf een
paasbrunche te gaan organiseren. We hebben
samen de gerechten uitgekozen en gemaakt. De
gevulde paprika’s en de gevulde eieren vielen het
meeste in de smaak. Lekker EN gezond! Ook
waren er heel veel paaseieren verstopt door de
paashaas. Sommige waren lastig te vinden maar
Myrthe en Bas waren heel goed in het zoeken.
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Moestuin
Vanwege het vroege warme weer konden we al op tijd gaan
voorzaaien. Dit betekende dat we al vroeg konden oogsten! Alle
bakken staan nog steeds vol en ook de kas en de lege stukjes grond
worden gebruikt om heerlijke groenten en fruit te kweken. We maken
samen soep, jam, chips van palmkool of rode bietjes en smoothies. We
maken augurken in en blancheren verschillende groenten en vriezen
deze in.
Dankzij de inzet en tips van Monique, onze vrijwilligster, merken we
dat we steeds beter worden in het (onder)houden van een moestuin.

Verkoeling
Met dit hete weer zorgen we natuurlijk voor de nodige verkoeling voor mens en dier. Dit brengt
leuke verfrissende werkzaamheden en activiteiten met zich mee. En ja….. we hebben een
zwembad.
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Rock de Veranda
Ieder jaar organiseert de hele familie Pierik een groot feest genaamd ‘Rock de veranda’. Een nieuwe
traditie is geboren. De vrijdag voor dit feest hebben we feestavond voor alle deelnemers en medewerkers
van Activiteitenplek de Heerevelden. Met een band, optredens en broodjes hamburger. Ook was “Fu
aanwezig met hun zelfgemaakte draaischijf. Hoe stoer is dit!
Het was een super gezellige en geslaagde avond.

Bult Raimon en Bas
Onder de appelboom bij de kippen lag een
hele grote compost hoop. Omdat we deze
plek niet mooi vonden en we de bult graag
wilde verplaatsen, kwamen Raimon en Bas
met het idee om de bult te verplaatsen naar
het bos. Ze hebben hier een aantal dagen
hard aan gewerkt. Toen het klaar was
hadden de jongens een biertje met
bitterballen verdiend. Super fijn dat dit is
gebeurd heren!
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Activiteiten woensdagmiddag
Iedere woensdagmiddag staat creativiteit
centraal. Er worden allerlei leuke creatieve
plannen bedacht en gemaakt. De lat ligt hoog.
We leven tegenwoordig in een
wegwerpmaatschappij. Er worden steeds meer
producten geproduceerd die zijn bedoeld om
tijdelijk te worden gebruikt en vervolgens te
worden weggegooid. Wij blazen deze producten
met liefde en plezier weer nieuw leven in.

Puppies
22 mei was het dan eindelijk zo ver. Jenna werd trotse mama van 10 prachtige puppy’s! Het duurde
even voordat we ze mochten knuffelen omdat ze nog zo klein en kwetsbaar waren en dat was best wel
even lastig! Vanaf 4 weken mochten ze op schoot. Wat hebben we om ze gelachen en van ze genoten.
Wanneer er een puppy bij je op schoot in slaap valt kun je zelf ook even helemaal tot rust komen. In het
midden van de foto’s zie je Yare. Yare is de puppy van Diede. Zij zal gelukkig nog vaak bij de Heerevelden
te vinden zijn.
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Logeerweekenden
Tijdens de Logeerweekenden komen er nu 6 deelnemers logeren. Dit is een hele
leuke en gezellige club. We bedenken elke keer samen leuke activiteiten in en
rondom het huis. Zo zijn we de afgelopen weekenden veel in het bos geweest.
Ook zijn er een aantal leuke uitjes de revue gepasseerd zoals het
oorlogsmuseum in Overloon. Op onze website kun je de datums van de
logeerweekenden in 2018 vinden. Voor alle duidelijkheid staan ze ook nog in
deze nieuwsbrief.
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Bedankt voor het lezen en vriendelijke groeten namens Team de Heerevelden
En vergeet niet om onze website en Facebook pagina regelmatig te bezoeken voor de laatste
nieuwtjes en de kalender.

