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NIEUWSBRIEF

De laatste maanden van het jaar. Helaas nog steeds in een tijd van corona
waarbij we afstand moeten houden, extra voorzichtig zijn en te maken hebben
met allerlei regeltjes. En wat gaan we hier met zijn allen goed mee om. We zijn
trots op hoe iedereen dit doet. We kijken terug op een bewogen jaar waarin we
niet alles hebben kunnen doen wat we graag hadden gedaan. Maar ondanks
dit hebben we WEL:

"Vriendschappen zien ontstaan"
"Onze fijne plek nog mooier zien worden"
"leuke gesprekken gehad via skype"
"En onze Heereveldengroep uitgebreid"

Welkom
Welkom Timo
Timo is 17 jaar oud en inmiddels is hij
alweer een paar weken bij ons aan het
meedraaien. Momenteel zit Timo nog op
de Antoon van Dijk school en hij heeft bij
ons een stageplek. Wanneer Timo 18
wordt gaat hij langzaam de overstap
maken naar dagbesteding. Hopelijk voel je
je welkom bij ons Timo en kunnen we voor
de toekomst iets voor elkaar betekenen.
Leuk dat je er bent!

Welkom Bibi
Mijn naam is Bibi van Dijk, ik woon in Boekel en ben
16 jaar oud. Ik ben een leerling op het ROC ter Aa in
Helmond en doe de opleiding persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg. In mijn vrije tijd vind ik het
hartstikke leuk om te handballen en iets leuks te
doen met vrienden, helaas kan dit nu niet vanwege
corona, maar we maken er het beste van. Ik zit nu in
het eerste leerjaar van mijn opleiding en mag deze
maand starten met mijn stage die ik bij jullie mag
gaan doen! Ik hoop bij jullie veel te kunnen leren en
heb er zeker heel veel zin in!
Groetjes Bibi

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe rijbak
Al heel wat jaren hebben we iedere winter
problemen met de modderige rijbak. We kunnen dan
niet werken met de paarcen. Ook ziet het er altijd
heel erg rommelig uit en is het lastig om in zo'n
blubberige rijbak mest op te ruimen. Dit jaar was het
dan ook eindelijk zo ver. Er is de afgelopen weken
super hard gewerkt om onze nieuwe rijbak aan te
leggen en deze is nu dan bijna klaar. Omdat het zo
goed bevalt hebben we besloten meteen even door

te pakken en ook de paddocks van de paarden te
draineren. Super ﬁjn!

Magazine 22Q11
Wij staan in het nieuwe magazine van stichting
22Q11 . Dit is een magazine over, voor en door
mensen die te maken hebben met het 22q11
syndroom. Super tof dat wij deze kans gekregen
hebben. Bedankt Kim van Bekkum!

Nieuwe Loader
Yes, eindelijk is hij er. De lang gezochte loader. Dit
kwam natuurlijk goed van pas vanwege alle huidige
werkzaamheden omtrent de rijbak. Ook worden de
grote pakken stro nu heel gemakkelijk op de plek
gelegd. Dit scheelt heel veel lichamelijk sjouw werk.
Wouter heeft met heel veel plezier al heel wat
uurtjes gemaakt. Wanneer de corona voorbij is,
kunnen alle deelnemers hopelijk snel ook een rondje
mee rijden.

Deelnemersraad
Twee keer per jaar organiseren we een deelnemersraad. Tijdens deze bijeenkomst
snijden we een aantal onderwerpen aan waaronder de gang van zaken omtrent de
corona regels en hoe wij deze hier toepassen, en het huidige activiteitenaanbod.
Doormiddel van rode en groene kaartjes hebben de deelnemers tips en tops mogen
geven. Ook konden ze zelf onderwerpen inbrengen. Super leuke ideeën en
verbeterpunten kwamen naar voren. Zo is er de vraag om meer met keramiek te
gaan doen, gaan we nadenken over het 6 jarig bestaan dat volgende jaar hopelijk
wel mag plaats vinden en willen een aantal deelnemers hun takenpakket voor bij de
dieren uitbreiden. Bedankt voor jullie input!

Activiteiten
Sinterklaas
Ook dit jaar is sinterklaas bij ons langs geweest. Dat
ging wel een beetje raar dit jaar.. Op een ochtend
kwamen we binnen en hing er een zak aan het
dakraam met een briefje dat naar beneden was
gedwarreld. Op dit briefje stond dat Bange Pietje niet
naar beneden durfde vanwege de tijgers... zou hij
misschien Tom en Jerry bedoeld hebben? Gelukkig
had stoere Piet het een paar dagen later opgelost en
heeft iedereen een klein schoencadeautje
ontvangen.

Laatste kolen van het land
Tot op heden hebben we het geluk nog steeds
heerlijke groente van het land te kunnen eten.
Inmiddels zijn de laatste rode kolen, bloemkolen en
pastinaken geoogst. Wel kunnen we nog genieten
van de prei en boerenkool. Leuk om te merken dat je
op deze manier eigenlijk een heel jaar rond kunt
blijven oogsten.
Ook maken we tijdens het werken nog regelmatig
een lekker soepje van de courgette en/of pompoen
die we in hebben gevroren.

Nieuwe skelter
Een aantal maanden terug heeft Wouter een oude

skelter van iemand over genomen. Bij de komst van
deze skelter is "bezorgservice van den Berg" van de
grond gekomen. Iedere ochtend pakt Jordie de
skelter met aanhanger en werkt hij alle bestellingen
die Rian en/of Diede bij hem doen af. Dit gaat vaak
om zakken voer of baaltjes hooi. Hier zijn we super
blij mee! Omdat de skelter zoveel gebruikt wordt
werd het tijd voor een nieuwe. En jeetje, wat rijdt hij
lekker!

Bestel, Bestel, Bestel!
Nog steeds zijn wij iedere dag in de
werkplaats bezig om prachtige
kunstwerken te maken. Deze worden
steeds mooier, beter en creatiever. Neem
gerust een kijkje op onze facebookpagina
en houd in de gaten wat we allemaal
maken. Super leuk om bijvoorbeeld
iemand cadeau te doen.

Naast de creatieve werkjes bakken we
ook nog steeds heerlijke appeltaart. Deze
appeltaarten worden ook nog verpakt in
een super mooie versierde taartdoos. Wil
je iets bestellen? neem dan contact met
ons op.

Kerstclip NOAH
Het is echt waar, wij mochten helpen met het maken van de kerstclip van de
band NOAH. De zoon van Wouter en Rian (Too) speelt in deze coverband. Zij
wilde graag met verschillende mensen een mooie kerstboodschap delen. Ook
wij mochten mee doen. Het was erg leuk om te doen en het resultaat mag er
zijn! Benieuwd? klik dan op de knop hieronder.

Klik Hier voor Kerstclip NOAH

Kerstbezoek
Dat was balen, onze jaarlijkse kerstborrel die ieder jaar zo gezellig is mocht niet
doorgaan. Dit is altijd een moment van samen zijn, elkaar weer even spreken
maar speciaal om alle harde werkers even in het zonnetje te zetten. Dat laatste
wilden we toch heel graag door laten gaan, dus.... De kerstman en zijn
kerstboompjes hebben een dag samen rond gereden om bij alle deelnemers,
stagiaires en vrijwilligers een presentje af te geven. Het was ﬁjn om op deze
manier toch het jaar samen af te kunnen sluiten. Wij hebben in elk geval van
deze bijzondere dag genoten en we hopen jullie ook.
Logeer weekenden.
Hieronder een korte impressie van
de drie logeer weekenden de
afgelopen maanden. I.v.m. corona
moesten we de groep helaas in twee
groepen opsplitsen zodat iedereen
op een eigen slaapkamer kon
slapen. Ook konden we niet echt op
pad om leuke dingen te gaan doen.
Maar we zijn niet bij de pakke neer
gaan zitten en hebben onszelf ﬂink
nuttig gemaakt. Zo hebben we
bijvoorbeeld een paar keer een

rondje afval in de buurt opgeruimd
en genoten van de buitenlucht.

Zie hieronder de agenda van 2021:
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