
NIEUWSBRIEF Voorjaar/Zomer 2019
 
. 
Wat is het voorjaar toch een mooie periode voor de natuur en boerderij. De vele 
voorbereidingen die we hebben getroffen in de moestuintjes, het erf op en rondom de 
boerderij maar ook het gras ligt er weer goed bij . Ook zijn we achter de schermen druk bezig 
geweest betreft de zorg voor de deelnemers en de dieren, invulling vakanties en voorbereiding
naar de komende Audit. 
We zijn er trots op om jullie een aantal nieuwe ontwikkelingen te laten lezen. 

Logeren, zomerperiode en Vakantiesluiting Zorgboerderij 2019

Kinderen en jongeren: 

De eerste 2 weken van de zomervakantie (week 29 -  30) zijn we  open. Dan zijn er ook extra 
mogelijkheden om te komen. 
Peppelzomerkamp: Slapen in tentjes. Dit is  22 jul ,23 juli en 24 juli.
Start maandag 10.00 uur tot en met woensdag 16.00 uur.
Hiervoor kunt u uw zoon / dochter opgegeven, mits daar een indicatie logeren voor is.

Volwassenen:

De volwassen deelnemers zijn 3 weken vrij.  Vanaf vrijdag 19 juli t/m/ zondag 11 augustus. 
( week 30 – 31 – 32)

In de zomervakantie sluit de zorgboerderij twee weken( week 31 -  32) van vrijdag 26 juli 
t/m zondag 11 augustus. 

Let op: Het regulier logeerweekend 26, 27 en 28 juli vervalt en  zaterdag 27 juli geen groep. 



Daarna zijn we de 2 laatste weken van de zomervakantie( week 33 -  34 ) open. Dan ook 
extra mogelijkheid om te komen en extra logeren  op 13 t/m 14 augustus. Regulier 
logeerweekend is weer op vrijdag 23 t/m 25 augustus. 
Aanmelden kan vanaf nu.

 

Geboorte en nieuwe dieren

Geboorte dieren: 10 geitjes geboren in maart/april : 7 bokjes en 3 geitjes. 3 geitjes mogen op 
de boerderij blijven. Er zijn al kinderen die zich hebben aangemeld om voor deze geitjes te 
gaan zorgen. Een eigen verzorgingsgeit is natuurlijk enorm leuk en waardevol voor zowel het 
kind als het dier. 
Aanschaf nieuwe dieren op de boerderij: 2 pony’s: een shetlander Floortje en een Welsh pony 
Lybion. Deze pony’s zijn geschikt om een karretje te trekken. Wij krijgen daar  les in zodat 
we met elkaar leuke ritjes, door het bos kunnen maken. En hoe leuk als de picknickmand 
meegaat..
Er zijn ook 3 konijntjes bijgekomen en daarnaast enkele cavia’s in een mooi, toegankelijk 
hok, die in de omkleedruimte is gestald. De dieren moesten aan elkaar wennen maar het gaat 
nu prima. 
De twee Fjorden Derk en Indra zij geadopteerd door de manege Hoogenweg. Daar worden ze 
uitgedaagd om te werken. Er wordt getraind met ze zodat ze bereden kunnen worden. Het was
even wennen voor die twee maar ze maken het goed. Mooie stallen en een heerlijke weide 
waar ze hun energie kwijt kunnen.  
Voor onze varkens is het binnenkort feest. Het buitenverblijf is bijna klaar. Nog wat balken en
stroom aanbrengen. En dan is het voor hen ook genieten van de buitenlucht. 

Renovatie grote geitenschuur. 

Zoals een ieder heeft kunnen zien is er druk gewerkt, de afgelopen maanden, om de 
geitenschuur weer veilig en fraai vorm te geven. We wilden deze verbouwing laten uitvoeren 
met zoveel mogelijk nostalgische materialen zodat de eiken gebinten en ronde sporen goed tot
uiting komen. We vinden zelf het eindresultaat prachtig. Het past ook goed bij de nieuwe 
hooiberg schuur dat dienst doet als winkeltje en opslagruimte.  



De komende periode zal bestaan uit het inrichten van de schuur, zodat de geiten terug kunnen 
in hun eigen stal. Liefst voor de zomervakantie. Het tuingedeelte wordt voorzien van nieuwe 
stellages en de raamkozijnen moet worden geverfd. De binnenmuren worden nu gepleisterd 
door Freddie met behulp van de deelnemers. Mooi om te zien met hoeveel plezier dit wordt 
gedaan. Ook de verlichting wordt door Dirk met uiterste precisie aangelegd
Veiligheid boven alles!

Audit kwaliteit systeem Federatie Boer en Zorg.

Eens in de 3 jaar vindt er een officiële Audit plaats op onze Boerderij en dossiervorming, 
werkbeschrijving, jaarverslag. De werkbeschrijving (het jaarverslag 2019 is al positief 
beoordeelt door de commissie) zal op 23 mei beoordeelt worden en ook zal dan het 
werkbezoek plaatsvinden van de auditor. Altijd een spannende belevenis maar we zijn er klaar
voor. De laatste details zijn in orde gebracht dus we zien het bezoek van de auditor met 
vertrouwen tegemoet.  

Opa en oma dag:

Zoals jullie van ons gewend zijn organiseren we ieder jaar een festijn om de verbinding tussen
deelnemers / kinderen en hun familie  tot stand te brengen.
 
Dit jaar hebben we gekozen voor een opa en oma dag. 

Ieder kind mag 2 grootouders uitnodigen om de boerderij te laten zien. We houden dit op 2 
dagen: 
15 juni voor de pubergroep en 6 juli voor de kindergroep 
Om 10.00 uur is er ontvangst met koffie / thee met eigengemaakte cake en we eindigen
 met soep en broodjes tijdens de lunch. Om 13.00 uur de afsluiting.

Namens het team van de Peppelhoeve

Jan en Ingrid. 


