
Januari, februari, maart 2019 
 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2019. Een jaar waarin er weer veel leuke dingen staan te 
gebeuren. Activiteitenplek de Heerevelden is aan het groeien en we vinden het leuk om te zien 
hoe de groep in positieve zin aan het veranderen is. De sfeer staat voorop. Er is ‘leven in de 
brouwerij’. We leren van en met elkaar, we helpen elkaar en iedereen doet mee op zijn of haar 

unieke wijze. 
We zijn voortdurend bezig met het creëren van een milieu waarin iedereen mag “ZIJN”. 

Welkom Maike 
 
Vanaf maart komt Maike, elke maandag en donderdag.  Maike weet van aanpakken en is graag bij de 
paarden. Ook kunnen we een beroep op haar doen als we vragen hebben over (moes)tuinieren, inzaaien, 
land bewerken, en nog veel meer. Superleuk dat je er bent en veel plezier gewenst bij Activiteitenplek de 
Heerevelden.  
 
Welkom Merel 
 
In maart is Merel bij ons stage komen lopen, elke dinsdag en vrijdag. Merel helpt 
en ondersteunt vooral bij de creatieve activiteiten. De vader van Merel doet het 
creatieve schilderonderhoud bij de Efteling. Merel heeft daar ook stagegelopen en 
zij brengt o.a. schildertechnieken mee die voor ons helemaal nieuw zijn. We 
maken dankbaar gebruik van haar expertise. Merel we wensen je een fijne periode 
bij ons toe. Leuk dat je er bent! 
 
 
 
 
 
Nieuwe Ontwikkelingen 

           
 

 
                                       

Verbouwing 
 

Yes, we zijn begonnen. De 
ontvangstruimte of eigenlijk het atelier 
krijgt een flinke opknapbeurt en wordt 

één keer zo groot. Wouter is druk bezig 
en hij krijgt daarbij regelmatig 

ondersteuning van verschillende 
deelnemers. Super dat we dit met zijn 

alle aan het realiseren zijn. Het komt er 
straks mooi uit te zien. De ruimte is al 

voorzien van een nieuwe vloer met 
vloerverwarming, het plafond is 

geschilderd en de muren zijn 
gestukadoord. Er komt een nieuwe 

keuken in zodat we straks naar hartenlust 
kunnen koken en bakken.    
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Kwaliteitskeurmerk Zorgboerderijen 
 
Op 7 maart was het zover. In opdracht van het kwaliteitsbureau van 
Landbouw en Zorg kwam Karin van Vegchel voor de audit t.b.v. het 
kwaliteitskeurmerk. Zij heeft de ochtend meegedraaid. Ze is in 
gesprek geweest met verschillende deelnemers en met Rian en de 
overige teamleden. Ze heeft uiteindelijk een heel positief advies 
uitgebracht en we kunnen nu zeggen dat we officieel in het bezit zijn 
van het kwaliteitskeurmerk. Een mooie erkenning voor 
Activiteitenplek de Heerevelden. 
Het audit verslag laten we jullie graag lezen. Deze ontvangen jullie 
per mail.  
 

       
                                         

 
 

   
 

De Paardenloop 
 

De realisatie van 'de Paardenloop' is in volle 
gang. Er wordt samengesteld gras van 

Barenburg ingezaaid door Rovers 
Loonbedrijf. De plek voor de schuilstal is 

bepaald aan de rand van het bos. De 
paarden kunnen straks meters gaan maken 

in de weide en ‘de loop’ eromheen. 
 

Wegwijzer 
 
Achteraf wonen heeft voor ons erg veel voordelen. Echter merken 
we ook dat we om die reden lastig te vinden zijn. Met die gedachte 
hebben we een prachtige wegwijzer gemaakt. De activiteiten 
breiden zich steeds meer uit en het wordt hoog tijd om daar naam 
aan te geven. 
 
Met dank aan www.detimmerschuur.com voor het freeswerk van deze 
prachtige wegwijzerborden 
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 LOL plek 
 
LOL staat voor Leren op Locatie. Dit is een 
project opgezet door SSOE. SSOE is het 
expertisecentrum voor onderwijs, 
ambulante begeleiding en ondersteuning 
aan kinderen en jongeren met een 
beperking 
 
Zij geven leerlingen de mogelijkheid om 
mee te draaien op verschillende plekken 
voor dagbesteding. Zo ook bij 
Activiteitenplek de Heerevelden. 
Momenteel draaien Jordy, Luca, Senne, 
Tim en begeleidster Jolanda mee. Wij 
vinden het fijn en gezellig dat ze ons 
komen helpen met het verzorgen van de 
beesten, het werken in de tuin en het 
bos. Er is ook elke middag ruimte voor 
eigen initiatief.  
 

Activiteiten 
Workshop wilgentenen vlechten 
 
Jac de kock heeft tijdens het eerste logeerweekend van 2019 een 
workshop wilgentenen vlechten gegeven. We hebben veel geleerd 
over welke soort wilg we hiervoor het beste kunnen gebruiken en 
over de verschillende technieken van het vlechten. Jac had zelfs een 
prachtige poster meegenomen met allerlei weetjes over de wilg. Het 
was heel mooi om te zien hoe hoog de betrokkenheid was. En …….. 
de resultaten mochten er zijn!  
 
 

 

 
 

 
Smoelenboek  
Het smoelenboek heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Ook is het smoelenboek bijgewerkt. Deze nieuwsbrief is 
van januari, februari en maart maar in april stromen er twee nieuwe deelnemers in. Deze staan al vermeld in het 
smoelenboek. Het smoelenboek wordt apart naar jullie gemaild.  
 
Paardentandarts 
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Één keer per jaar worden alle paarden gezien door de tandarts. Onze paardentandarts is Marcel Jacobs. Hij kan 
met veel passie vertellen en laten zien hoe dit in zijn werk gaat. Aan de hand van een echte schedel van een 
paard kon hij de dingen extra goed laten zien en uitleggen. Super tof! 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logeerweekenden 
 

Ook in januari, februari en maart hebben we weer een drietal logeerweekenden gehad. Een kleine terugblik is 
hieronder te zien. 

 
 

       
 

        
 

       
            

 


