NIEUWSBRIEF

Juli, augustus, september 2019

Voor jullie ligt alweer de 3e nieuwsbrief van dit jaar. Er zijn veel ontwikkelingen gaande bij de
Heerevelden. Ontwikkelingen die maken dat we verder kunnen met het realiseren van onze
plannen en ideeën. Hiervoor zijn we nog de nodige gesprekken aan het voeren. Als dingen
wat meer definitief zijn dan zullen we jullie met veel plezier informeren.
Wekelijks en/of maandelijks bezoeken 16 deelnemers Activiteitenplek de Heerevelden. We
zijn mooi aan het groeien. We zijn zelfs al een paar dagdelen maximaal bezet. Op die
momenten bruist het van de activiteiten, sfeer, gezelligheid en energie!
Veel kijk- en leesplezier!
Welkom Tom.
Tom komt vanaf november elke maand een
weekend logeren. Zijn vriend Guus werkt en
logeert al een tijdje bij Activiteitenplek de
Heerevelden.
Tom woont bij ons in de buurt samen met zijn
vader, moeder en zus. Hij heeft inmiddels één keer
(proef)gelogeerd en dit was supergezellig. Tom,
veel plezier bij Activiteitenplek de Heerevelden met
Guus, Tim, Mark, Remco, Raimon, Bas, Twan en
Diede.

Welkom Koen.
Mijn naam is Koen van den Bosch en ik ben 20 jaar. Ik
woon in Boekel en doe de opleiding Social Work aan
de HAN in Nijmegen. Ik loop nu al een paar weken
stage bij de Heerenvelden en ik heb het erg naar mijn
zin. Ik zal nog een beetje meer over mij zelf vertellen. Ik
fotografeer graag en maak daar dan ook vaak een
creatieve fotoshop bij. Ook ga ik graag op reis naar de
verste hoeken van de wereld en natuurlijk gaat mij
camera dan mee. Ook houd ik van muziek maken en
luisteren. Ik heb 12 jaar drum les gehad en heb ook
een tijdje in een band gezeten. Helaas heb ik daar nu
geen tijd meer voor. Ik ben graag buiten dus zit ik bij de
Heerevelden wel goed op mijn plek.
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Welkom René.
René komt alweer een paar maanden elke
woensdagochtend bij ons werken. René is graag
buiten. Hij helpt in de tuin en bij het verzorgen van
de paarden, de konijnen en de cavia’s.
Welkom René!

Welkom Joyce.
Hoi allemaal,
Ik ben Joyce en ik ben 29 jaar. Ik werk op de
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij de
Heerevelden. Ik werk heel graag met dieren, zo
heb ik al veel met charmeur gewerkt en dat is al
helemaal mijn maatje. Ook ben ik erg creatief.
Ik vind de groep bij de Heerevelden heel leuk en ik
heb al veel vrienden gemaakt.
Groetjes,
Joyce
Welkom Jordie.

Een tijdje geleden kwam Jordie elke dinsdag bij
ons, samen met een groep leerlingen van de
Antoon van Dijk school. Vanuit deze LOL-plek (=
leren op locatie) is Jordie nu bij ons begonnen aan
zijn stageperiode. We zien Jordie de komende
periode steeds op de donderdag en de vrijdag. En
als het goed bevalt dan komt Jordie misschien bij
ons werken. Jordie is een vrolijke, nieuwsgierig
jongen die graag buiten werkt. Deze kanjer kan
hard werken!
Leuk dat je erbij bent Jordie!

NIEUWSBRIEF

Juli, augustus, september 2019
Ontwikkelingen
Bella en Felle
Een aantal weken geleden
kwamen de konijntjes knofje en
knabbeltje bij ons. Later hebben
we Felle en Bella gekocht. We
zijn aan het oefenen dat ze met
zijn allen samen in de ren
kunnen zodat we tussen ze in
kunnen zitten en gezellig met ze
kunnen knuffelen.

Bakfiets
Heel lang geleden heeft Wouter een bakfiets
gerestaureerd voor kennissen van ons. Nu, een aantal
jaren later hebben we deze over kunnen nemen.
Myrthe heeft al een aantal leuke ritjes achter de rug en
ook tijdens de verhuizing kwam de fiets goed van pas.

Heerevelden huisband
Onze stagiaire Koen en
verschillende deelnemers zijn
heel muzikaal. Samen met Lili,
oud-collega en vriendin van
Rian, zijn we op de
maandagmiddag begonnen met
muziek maken. Zo is de
Heerevelden huisband geboren.
De regie is in handen van Lili.
Super gaaf!
De eerste nummers zijn
gekozen en er wordt al flink
gerepeteerd.
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Wandeling paarden
Omdat we het pand en de grond tussen Activiteitenplek
de Heerevelden en het bos er nu bij hebben hoeven we
met de paarden niet meer over de weg. Dit betekent
dat ook de deelnemers met de paarden naar de weide
kunnen wandelen. Dit is elke ochtend weer een feestje!
Zo heeft Joyce er een grote vriend bij.

Jocye

Charmeur

Verbouw atelier/ontvangsruimte
Inmiddels hebben we onze intrek genomen in het
atelier. Er zijn nog een aantal dingen die afgewerkt
moeten worden maar het is al heel mooi en we zijn
supertrots op deze ruimte. Wanneer het helemaal af is
volgt er nog een officiele opening.

Buitentoilet
Wouter en Tei zijn bezig met het realiseren van een buitentoilet. Nee dit is natuurlijk niet
geheel in de buitenlucht. Maar het is wel een plek waar gebruikt gemaakt van kan worden
met name op de momenten dat we buiten aan het werk zijn en even snel moeten……...
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Diploma Guus
Guus heeft zijn school met
succes afgerond. Rian mocht bij
de diplomauitreiking aanwezig
zijn. Dit was een heel speciaal
moment. Fantastisch om te zien
hoe dit georganiseerd was en
hoe de leerlingen genoten.
Gefeliciteerd Guus! En wat fijn
dat je bij ons op je plek zit.

Activiteiten
Nijmeegse vierdaagse
Omdat er een aantal bekende meeliepen met de Nijmeegse vierdaagse zijn we er met een
aantal deelnemers naar toe geweest. Een hele happening en wat ontzettend leuk om dit
eens van dichtbij te ervaren. We hebben fruit en komkommer uitgedeeld en highfives
gegeven.
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Deelnemersraad.
4 keer per jaar organiseren we een deelnemersraad. Er
staan altijd een vast aantal onderwerpen op de
angenda waaronder het samenwerken en het
activiteitenaanbod. Daarnaast krijgt iedereen de
mogelijkheid om via rode en groene kaartjes eigen
bevindingen te delen. Hier kwamen een aantal mooie
punten naar voren.
- We hebben een fijne groep met veel respect
voor elkaar.
- Het nieuwe atelier is heel mooi geworden.
- Hoe leuk zou het zijn wanneer we een atelierkat
krijgen?
- De nieuwe konijnen brengen veel positiviteit.
Ook waren er een aantal punten waar nog aan gewerkt
kan worden:
- We werken veel met vaste taken, dat maakt dat
er voor de ander geen ruimte is om die taak ook
af en toe te doen.
- Er hingen wat verouderde foto’s, deze moeten
vervangen worden.
- De corvee taken moeten goed verdeeld worden.
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Bloemenzee..
Monique werkt al enige tijd als
vrijwilligster bij ons. Zij
onderhoudt onze moestuin en is
nu (in de herfst- en
winterperiode) bezig met het
opzetten van keramiek
activiteiten in de werkplaats.
Rob en Monique hebben thuis
een hele mooie tuin met een
enorme zee aan bloemen.
Rob en Monique boden aan om
stekjes te komen brengen en te
planten. Het was een leuke
middag met als afsluiting pizza’s
bakken. Volgend jaar hebben
wij ook een tuin vol kleuren en
geuren. YES!
BEDANKT ROB EN MONIQUE!!

Logeerweekenden
In juli, augustus en september hebben we weer een drietal leuke, gezellige en energieke
logeerweekenden gehad. We hebben nu een logeergroep van 7 deelnemers. Een club
van allemaal jongens. Diede en Twan draaien deze weekenden nu en dit doen ze met
hoge betrokkenheid en veel plezier.
Een kleine terugblik ………
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Kalender 2019
De schoen zetten……
In de week van 25 t/m 29 november mogen alle deelnemers hun schoen zetten. Vergeet
dus in die week niet om een extra (grote) schoen mee te nemen.
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Logeerweekend
13-14-15 december is het laatste logeerweekend van dit jaar. De planning voor de
logeerweekenden in 2020 wordt momenteel gemaakt.
Kerstborrel…..
Op vrijdag 20 december a.s. organiseren we voor alle medewerkers, deelnemers incl.
ouders/verzorgers/broers/zussen, vrijwilligers en stagiaires een kerstborrel van 17.00 uur
tot 19.30 uur.
Kerstvakantie…..
Van 23 december t/m 5 januari zijn wij gesloten.
Jarigen…..
3 december Rian Pierik
14 december Wouter Pierik
19 december Tim Dekkers

Bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief. Als je mensen kent die ook graag deze brief
willen ontvangen dan horen we dit graag. Stuur dan even een mail naar
diede@deheerevelden.nl
Vriendelijke groetjes team en voor straks alvast een hele fijne kerst en een mooie
jaarwisseling gewenst,
Activiteitenplek de Heerevelden.

