
 
 
Oktober, november, december 2018 
 

NIEUWSBRIEF 
 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2018. Deze hadden jullie nog tegoed. De 
feestdagen stonden op de agenda en daarbij hebben we een nieuwe deelnemer 

welkom mogen heten en afscheid genomen van de jongste telg. En uiteraard nog 
meer leuke nieuwtjes.                                                                                                                  

Veel lees- en kijkplezier! 
 

Komen en gaan! 
 
Een warm welkom aan dhr. Koenen. 
 
Vanaf november jl. is dhr. Koenen iedere 
dinsdag en donderdag bij ons. Dhr. Koenen 
heeft vroeger een antiekzaak gehad en dit 
maakt dat hij een grote interesse heeft voor 
oude spullen. Het is prachtig om te zien hoe hij 
oude spullen weer nieuw leven in blaast. Hij is 
pas begonnen met het renoveren van een 
antiek houten paard. Dhr. Konen wil overigens 
persé dat we hem Zjeran noemen i.p.v. 
meneer Koenen. Welkom Zjeran. 
 

 

 
 

 
Afscheid Ryan.  
 
Tijdens het logeerweekend in november 
hebben we afscheid genomen van Ryan. We 
zijn blij dat we Ryan hebben leren kennen en 
denken nog regelmatig terug aan heel veel 
leuke momenten die we samen hebben 
gehad! Het ga je goed lieve vent! 
 

  

                
 

Nieuwe Ontwikkelingen 

        

 
Wij waren aanwezig op de informatiemarkt van 
de Werkenrode school in Groesbooek 
‘Oriëntering Op de Toekomst’ (OOT). Het was 
een gezellige en drukbezochte markt.  
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Brainstorm middag 
 
Op 16 november hebben we een prachtige 
brainstorm bijeenkomst gehad met de buurt 
over participatie van Activiteitenplek de 
Heerevelden met de buurt. Er zijn mooie 
verbindingen gelegd met betrokken mensen 
en er istekst en uitleg gegeven over de 
dagbesteding en de coachingstrajecten met 
inzet van de paarden. Met dank aan Marloes 
Pierik en Diede Pierik voor de presentatie en 
Bas Van de Kreeke en Raimon Huggers voor de 
rondleiding en de vlog. En natuurlijk alle 
aanwezigen. 👍"#$ 

 

       
 

                                         
 

 

 
 

Stage Guus 
 

Joehoee! Guus heeft zijn stage bij 
Activiteitenplek de Heerevelden succesvol en 

met veel plezier afgerond. De stage is omgezet 
naar werken bij de Heerevelden op de maandag 

en de dinsdag. Voor Activiteitenplek de 
Heerevelen was dit de allereerste ervaring met 

een stagetraject vanuit een school. Er is een 
mooie samenwerking ontstaan. Naast de 

werkzaamheden bij Activiteitenplek de 
Heerevelden is Guus ook nog werkzaam bij 

Brownies en Downies. 
Een prachtige combinatie Guus. Heel veel plezier 

bij ons en bij Brownies en Downies.  
 
De Paardenloop 
 
Al enige tijd zijn we bezig met het realiseren 
van ‘de paardenloop’. Dit is een weide voor de 
paarden met daar omheen een looppad. Dit 
maakt dat de paarden onbeperkt rond kunnen 
blijven lopen. Het rondlopen wordt extra 
gestimuleerd door op verschillende plekken 
voer, water, rolmogelijkheden en beschutting 
aan te bieden. Het zoveel mogelijk stimuleren 
van de natuurlijke habitat van het paard heeft 
tot gevolg dat ze ze zo min mogelijk op stal 
hoeven te staan. Hier doen we het voor en dit 
brengen ook mooie activiteiten voor de 
deelnemers met zich mee. 
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Om ‘de paardenloop’ te kunnen realiseren 
hebben we in de december een halve hectare 
grond in bruikleen gekregen. We zijn nu druk 
bezig met het vorm geven van de 
paardenloop. 
 
Activiteiten 
Sinterklaas op bezoek. 
 
Ojee! Een dikke drol op tafel. Sinterklaas liet 
eventjes op zich wachten maar ook in 2018 
heeft hij samen met Americo wat lekkers 
achtergelaten. Naast de heerlijke 
paardenpoep taart natuurlijk een presentje 
voor iedereen. Bedankt Sinterklaas en 
Americo! 

 

        
 

 

                       
 
 

                                           
                                          

Kerstborrel 
 
Wat was weer bijzonder fijn en gezellig om met 
(bijna) met de hele groep en ouder(s) samen te 
zijn om het jaar af te sluiten. Samen genieten 
van een soepje en pizza’s uit onze eigen 
pizzaoven. Ook kwam natuurlijk de kerstman 
met zijn kerstboom dames langs om iedereen 
persoonlijk te bedanken en in het zonnetje te 
zetten. 2018 was een succesvol jaar! We kijken 
uit naar het volgend jaar met nieuwe avonturen 
en ontwikkelingen in het vooruitzicht! Iedereen 
bedankt voor deze geweldige fijne avond. 
 

Logeerweekenden 
 

Ook in Oktober, november en december stonden er logeerweekenden gepland. Een kleine 
terugblik hieronder te vinden. 
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Bedankt voor het lezen! 

En er volgt snel weer een volgende nieuwsbrief! 

Lieve groet, Wouter, Rian en Diede 


