NIEUWSBRIEF NAJAAR 2019
Terugblik op de zomer/tentenkamp/moestuin/opa en oma dag
Het was wederom een zomer volop zonneschijn en droogte. Het is toch wel heel erg goed
toeven in de tuinen en op het land als het zonnetje schijnt. De dieren hebben het naar hun zin,
de geiten in de verbouwde geitenstal hebben hun weg gevonden. De laatste
afwerkingen( stroom, nodige verfwerk en hekwerk) vinden hier plaatst zodat dit project
afgerond kan worden.
De moestuin heeft wederom een goede oogst genoten. De pompoenen liggen nu nog in het
winkeltje samen met nog wat courgettes en de laatste aardappels. Uien zijn ook nog steeds te
koop. Zeker de moeite waard!
Opa en Oma dag:
Veel opa’s en oma’s hebben met hun kleinkinderen de boerderij weten te vinden. De kinderen
namen hun opa’s en oma’s de stallen in. Menig grootouder stak de handen uit de mouwen.
Genieten voor jong en oud.
Daarna werd er samen geluncht op de Deel. Boerenlunch, grotendeels verzorgd door de
kinderen zelf.
We kijken terug op een geslaagde zaterdagochtend.
Zomer tentenkamp:
Voor de pubergroep, hun eerste tentenkamp. Drie dagen, twee nachten. Je eigen tent opzetten,
samenwerken, winnen en verliezen, gezelligheid, rustmomenten, griezelen, leermomentjes
maar vooral veel genietmomenten. Complimenten voor zowel de jeugd als de begeleiding.
Wie weet volgend jaar weer..

Herfstbingo
Twee weken geleden was het dan zover. De jaarlijkse activiteit voor iedereen die betrokken
is/was bij De Peppelhoeve. Dit jaar hadden we gekozen voor een Herfstbingo.
En het werd een gezellige middag. Mooie prijsjes en ook voor de inwendige mens werd
ruimschoots gedacht.
Het blijft een mooi spel voor jong en oud. Wij hebben genoten hoe een ieder serieus, met
volle aandacht en vol spanning luisterde of het juiste getal werd opgezegd..
11 december van 18.30 uur tot 21.00 uur het Peppelkerst festijn.
Deze datum kan een ieder vast in zijn/ haar agenda zetten.
Het team heeft hun ideeën verzameld en zijn nu druk bezig met de uitwerking hiervan. Er zal
een aantal leuke kerst gerelateerde spulletjes worden aangeboden.
De nadruk zal komen te liggen op een levend kerststal met een leuk inspirerend kerstverhaal
in de verbouwde geitenstal die we nostalgisch zullen aankleden.
Daarnaast zullen engelen heuse kerstliederen ten gehore brengen en zijn we bezig met een
drietal koningen en een herder. Natuurlijk kunnen de oliebollen, verse wafels, koffie, thee en
warme chocolademelk met slagroom niet ontbreken.
Om deze avond te realiseren hebben we ook jullie hulp nodig. Mensen die oliebollen /
wafels / kniepertjes willen bakken. Of een avond vogeltaarten maken en/of kerststukjes.
Bel of stuur een mailtje als je tijd en zin hebt om het Peppelkerst festijn tot een winters succes
te maken.
Veranderingen binnen het team
Met ingang van volgend jaar gaat onze super collega Els onze zorgboerderij verlaten.
Zoals sommige van jullie weten was Els met haar man al enkele jaren bezig om een
kalvermesterij op te zetten. In mei dit jaar was het zover en zijn de stallen gevuld met 1200
kalfjes. Het hele gezin geniet hier volop van.
Els heeft aangegeven dat ze voor 100% full time boerin wil zijn op haar eigen erf. Zeer
begrijpelijk, jammer voor De Peppelhoeve. 21 december a.s. is haar laatste werkdag..
We zijn al gestart met sollicitatiegesprekken. Zodra er keuzes zijn gemaakt laten we dit
weten.

Vakantiesluiting Zorgboerderij
Van 22 december 2019 tot en met 5 januari 2019 is de zorgboerderij gesloten voor alle
activiteiten.
6 januari 2020 starten we weer met frisse moed.
Eerste logeerweekend staat gepland op vrijdag 10 jan t/m 12 januari 2020.

Namens het team van de Peppelhoeve
Jan en Ingrid.

