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Van de boerderij 
De bladeren vallen al flink van de bomen en ook wordt het toch 
langzamerhand wat kouder buiten, we kunnen nu wel zeggen dat het 
toch echt herfst is. Dit betekent dat we nu weer in de kippenschuur 
koffie drinken, hier is trouwens een hoop veranderd. De picknick tafels 
zijn eruit en het begint zo langzamerhand op een echte kantine te 
lijken.  
De wintertijd is ingegaan en dit betekent dat we iets eerder stoppen. 
Het streven is om om 15:00 uur te stoppen, 15:15 uur aan de koffie of 
thee te zitten en om 15:30 uur richting huis te vertrekken. 

Jarigen 
 

Roy 7-nov 

Yvonne(winkel) 8-nov 

Jelmer  15-nov 

Jayden  16-nov 

Mats 27-nov 

 
 
Bouwina 6-dec 

Noor 7-dec 

Jasper 10-dec 

Bart 10-dec 

Stefan 12-dec 

Jannie 14-dec 

Amie (stagiaire) 15-dec 

Liesbet 20-dec 

Rico 25-dec 

 

De tuin/hout 
Op de grote tuin worden de laatste kolen nog 
geoogst en staat er nog prei in de grond. 
Langzamerhand wordt ook de boerenkool 
geoogst en hebben we hier al een keer 
heerlijk van gegeten met elkaar. 
 
Bij het hout zijn de jongens druk bezig met 
kloven en stapelen. Wanneer de 
temperaturen nog wat verder naar beneden 
gaan zullen we ook met elkaar weer in het bos 
aan het werk gaan.  

Wist je dat… 
De aardappels weer uit de 
grond zijn.  

8 november is de boerderij 

gesloten vanwege de 

scholingsdag van de    

begeleiding. 

WERKOVERLEG 
Het werkoverleg 
van december is op 
woensdag 30 
november. Dan zijn 
we mooi voor de 
kerstmarkt aan. 



Dagje uit 

Op 26 oktober vond het jaarlijkse dagje 

uit plaatst. Dit keer gingen we met z’n 

allen naar Van Veen in witten. Hier 

werden we ontvangen met een 

heerlijke lunch. Na de lunch was het 

tijd voor de activiteiten, klootschieten 

of oudhollandse spelletjes. Aan het 

einde van de middag was het tijd voor 

‘opa’s kunstgebit’ die met ons theater 

en muziek hebben gedaan. Nog 

heerlijk met elkaar gegeten en toen 

was deze gezellig dag alweer voorbij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dierenweide 

De dierenweide is nog steeds 

een beetje kaal dat komt 

doordat de kipjes helaas nog 

steeds niet weer naar buiten 

mogen. Gelukkig genieten de 

cavia’s en de konijnen nu 

extra van alle ruimte die ze 

hebben. Tussen door ruimen 

we het blad er nog tussen weg 

en zorgen we er met z’n allen 

voor dat het er netjes uit blijft 

zien.  

Sinds 1 oktober is er een 

nieuwe vertrouwens 

persoon, haar naam is 

Miranda. Informatie 

over haar en hoe ze te 

bereiken is, vind je in de 

veiligheidsmap en in 

Zilliz. 

Kerstmarkt 
Op 9, 10 en 11 december 

zal de kerstmarkt weer 
plaatsvinden. Onze 
deelnemers zullen 
hierover nog een 

informatie brief krijgen. 
Mochten er nog mensen 

het leuk lijken om als 
vrijwilliger meee te 
helpen, stuur gerust      

een mailtje!  
 

 


