Voor en door deelnemers en betrokkenen van Stichting Hoeve Klein Mariëndaal, om te lezen of uit voor te lezen.

Zomer 2022: ‘Samen’
Feest op de boerderij
Wat komt er van het land?
Voor elkaar en met elkaar

Voorwoord
Een jaar geleden schreef ik mijn eerste voorwoord voor het Hoefijzer.
Het jaar is omgevlogen! Ik heb veel geleerd en kennis gemaakt met mooie
mensen. Ik voelde me welkom. Iedereen was bereid te helpen als ik iets
niet wist. Ik heb ervaren hoe fijn het is om samen te werken met betrokken,
enthousiaste en behulpzame mensen. Ik ben daarom blij met het thema van
dit Hoefijzer: Samen.
De Federatie Landbouw&Zorg heeft een onderzoek onder deelnemers op
zorgboerderijen uitgevoerd. Er werd gevraagd wat zij het meeste
waarderen op de zorgboerderij. Daarbij werd als één van de
belangrijkste waarden de samenwerking genoemd.
Iedereen levert een bijdrage en telt mee.
Er wordt als team samengewerkt en beleefd.
Planten, bloemen en dieren hebben verzorging
nodig. Gebouwen, machines en materialen hebben onderhoud nodig. Hierdoor zijn er genoeg
verschillende, nuttige werkzaamheden en
activiteiten te doen. Elke bijdrage telt mee en
er is waardering voor ieders bijdrage. Ook de
pauzemomenten, die samen worden voorbereid
en waarin samen wordt gegeten, zijn belangrijk.
In dit Hoefijzer is te zien en te lezen wat we
allemaal samen doen. Ik ben trots op het resultaat. Samen komen we er wel!

Voor en door deelnemers en betrokkenen van Stichting Hoeve Klein Mariëndaal, om te lezen of uit voor te lezen.

Zomer 2022: ‘Samen’
Feest op de boerderij
Wat komt er van het land?
Voor elkaar en met elkaar

Voorzijde:
De natuurbelevingsgroep is aan het lunchen.

Het Hoefijzer heeft een nieuw jasje gekregen. In
april is het nieuwe logo op de bus onthuld. Daarna
verscheen het nieuwe logo op steeds meer uitingen.
Bijvoorbeeld op de bewegwijzering, het briefpapier en
de nieuwe menukaart in de Theeschenkerij. Onze website is
vernieuwd en helemaal in de nieuwe huisstijl vormgegeven. Heb je
al gekeken op www.hoevekleinmariendaal.nl? Hier lees je wat we allemaal
te bieden hebben. Ook staan er veel foto’s op om een goed beeld te krijgen wie we zijn, wat we
doen en voor wie we dat doen.

Margot geniet ontzettend van
het samen eten. ‘Als katjes
muizen mauwen ze niet’
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Jeugd | tekst en foto’s Nina en Mart

‘Feest op de boerderij’
Op 26 maart, een stralende zaterdag, vond het kinderkunstfestival plaats. Kinderen van onze jeugdgroepen hebben
die dag samen met kinderen uit de wijk en de lokale scoutinggroep de Geuzen geknutseld en een musical opgevoerd.

’s Morgens werd de musical samen geschreven en geoefend. Maar voor een goede
musical heb je natuurlijk ook kostuums en
versiering nodig. Terwijl er in de stal en op het
veld geoefend werd, werd er in de tent druk
geknutseld.
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Kunstwerken
Er werden kleurrijke dierenmaskers gemaakt,
want er wonen natuurlijk heel veel dieren op
de boerderij. Tijgers, giraffen, vlinders en
pauwen; iedereen mocht mee doen.

gestolen. Gelukkig konden de kinderen door samen te
werken de dief vinden, hem vangen en naar het politiebureau brengen. De kip is gered en legt nu weer wekelijks
haar gouden eieren! Alle dieren en kinderen waren opgelucht. Wat een mooi feest was dit…

Pannenkoeken
Van al het oefenen, knutselen, dieren aaien
en rijden op de skelter krijg je trek! Dus
tussen de middag was er voor alle kinderen
een lekkere pannenkoek gebakken door onze
Theeschenkerij. Het feest kon niet op.

Met dank aan
Het Kinderkunstfestival was een samenwerkingsproject
van Hoeve Klein Mariëndaal en KUNSTMETMEKAAR.
Het was erop gericht om kinderen met en zonder een
handicap de mogelijkheid te geven om samen te spelen.
Om te laten zien dat we minder van elkaar verschillen dan
dat we soms denken.

Het verhaal van de Musical
Na een gezamenlijke pannenkoekenlunch
voerden 45 kinderen de musical Feest op de
boerderij op voor een enthousiast publiek van
broertjes, zusjes, ouders en opa’s en oma’s.
Iedereen werd meegenomen naar een rustige
zaterdagochtend op de boerderij. Terwijl de
kinderen aan het werk waren, werd opeens
de kip met de gouden eieren door een dief
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Het festival werd gefinancierd door de Christine Bader
Stichting Irene Kinderziekenhuis uit Arnhem.

Een van de welpen: ‘Het was
heel leuk om op de boerderij
te zijn en alle dieren te aaien’
Zomer 2022
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Natuurbeleving

Tekst Jing Mei

Lekker in het bos! (de deelnemers)

Wij: met elkaar! (de stagiair)

Deelnemers van alle leeftijden, begeleiders, vrijwilligers, stagiairs, mensen van de administratie: met elkaar zorgen
we voor een gezellige en veilige werkomgeving bij de Natuurbeleving op Hoeve Klein Mariëndaal in Arnhem en
’t Heidehuis in Schaarsbergen. De deelnemers, de stagiair en de vrijwilligers van Natuurbeleving vertellen hoe ze
‘samen’ een hechte groep vormen.

Tekst Jing Mei
Jing Mei is een van de vele stagiairs die
bij ons ervaring op kan doen voor haar
toekomstige baan. Zij volgt de opleiding
Maatschappelijke zorg. Haar uitstroomrichting is persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen.
Zij is momenteel bezig met haar derde
leerjaar en moet na de zomer nog een half
schooljaar. Rond eind december is ze, als
alles goed gaat, afgestudeerd.
‘Sinds september 2021 loop ik mijn eindstage
bij de Natuurbelevingsgroep op locatie Hoeve
Klein Mariëndaal. Het eerste wat mij opviel,
waren de vaste begeleiders en vrijwilligers. Ze
verwelkomden mij hartelijk en snel voelde ik
mij al helemaal thuis. Het was meteen duidelijk dat het een hecht team is. Er is een mooie
harmonie van mensen met verschillende
talenten die goed aansluiten bij alle behoeftes
van de deelnemers van de Natuurbeleving.
Je kunt eerlijk tegen elkaar zijn, feedback
geven en veel van elkaar leren. Als ik ergens
mee zit, of in een situatie beland die ik moeilijk vind, dan kan ik altijd om hulp vragen. Het
team loopt echt soepel en flexibel en iedereen
kan zijn eigen ideeën toepassen. Het is ook
een vast team, met weinig wisselingen, wat
voor onze doelgroep ontzettend fijn is! Vertrouwde gezichten in een rustige omgeving.
Het is fijn dat er naast de begeleider, ook

Met z’n zevenen naast elkaar... de vrijdaggroep van Christina op Mariëndaal.

nog een stagiair en een vrijwilliger zijn. Bijvoorbeeld als een paar deelnemers liever op
de Hoeve blijft, een kleine ronde wil lopen of
juist een grote wandeling wil maken. Je kunt
natuurlijk niet op alle plaatsen tegelijk zijn! Je
kunt zo meer 1-op-1 begeleiding bieden aan
de mensen die dat prettig vinden of juist met
een groep in de tuin willen werken. Wij als
team stemmen goed af op de deelnemers,
maar ook op elkaar. Zonder dit geweldige
team zouden wij niet zo flexibel kunnen zijn.
Een team zoals dit is uniek en daar kunnen
veel andere instellingen/bedrijven van leren.’

Zoals het bekende gezegde luidt:
‘vele handen maken licht werk!’
- dat is typerend voor het werken
bij de Natuurbelevingsgroepen’

Met z’n zevenen
achterelkaar... de
dinsdaggroep van
Lieke op ’t Heidehuis.
6
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Tekst en foto’s Tanja

Kunstwerk Michiel

Samen bouwen! (de vrijwilligers)

‘Mooie zomerse aanblik’, 2006 olieverf

Alle vrijwilligers van de Natuurbelevingsgroepen van
de Hoeve en van ’t Heidehuis zijn in het zonnetje gezet.
Een club van zo’n 15 betrokken mensen (helaas kon
niet iedereen) werd welkom geheten door Lieke en
volop bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.

We ontmoetten elkaar rond borreltijd op de
Hoeve en omdat niet iedereen elkaar kende,
ontstonden er leuke kennismakingsgesprekken. Na een informeel samenzijn werd het
tijd voor actie. Hester en Tanja hebben een
activiteit in petto.

Michiel Zwager, 43 jaar - In de Natuurbelevingsgroep zijn de natuur en de dieren op de Hoeve voor ons allemaal een
bron van geluk en inspiratie. Michiel, één van onze deelnemers, tekent dagelijks schetsen van wat hij beleeft en
laat die ons zien. We vinden ze prachtig. Michiel kon al tekenen zodra hij een potlood in zijn handen had. Hij heeft
een deel van zijn werk voor ons verzameld om aan iedereen te laten zien. Wij hebben er een tentoonstelling van
gemaakt. Het werk hing in juni/juli in de Theeschenkerij.

Stokkenspel
We zijn gestart met het ‘stokkenspel’ een
ietwat hilarische activiteit wanneer je met
allemaal eigenzinnige mensen bij elkaar
bent… lachen dus. Heel goed voor de teamgeest!
Met die stokken hebben we vervolgens
in twee groepen ‘Buitenkunst’ gemaakt.
Objecten gebouwd die het thema ‘verbinding’
moesten weergeven. En dat binnen 20 minuten met dezelfde eigenzinnige mensen. Maar,
… zie hierbij het mooie resultaat: ‘de poort
naar de toekomst’ en ‘de zon’. Mooier kan
haast niet.
Afsluiting
Na heerlijke soep en broodjes, gemaakt door
de deelnemers van de Theeschenkerij, vertrok
eenieder weer. Gevoed door lekkers en
elkaars aanwezigheid.

De poort naar de toekomst.

De vrijwilligers (en begeleiders) van de
Natuurbeleving.
Michiel vertelt: ‘In de provincie Zeeland,
in de buurt van Kortgene, zie ik een mooie
achtertuin, een grasvlakte met verschillende
grassoorten. Midden in die tuin staat een vrij
grote eik!
Voor die vrij grote eik lopen een witte bok,
twee kippen en een haan. Ietsjes voor de
witte bok.

De zon.

8

Hoefijzer | Stichting Hoeve Klein Mariëndaal

Zomer 2022

Aan de linkerkant staat een beuk. Daarbij een
haag van coniferen. Naast de grote beuk is
een moestuingedeelte met rijtjes slaplanten.
In de buxus haag ziet u allemaal schaduwplekken. Achter in de tuin is uitzicht op bloeiende maanzaad plantjes. In de lucht drijven
schapenwolkjes’.
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Samenwerkingspartners

Wij werken graag samen!
We werken graag samen met andere partijen.
Hierdoor hebben we vaak leuke klussen, maken
we de verbinding en bundelen we de krachten
met anderen. Dit kan door werkzaamheden
te verrichten voor organisaties of dat andere
organisaties gebruik willen maken van onze
ruimte en faciliteiten. Daarnaast zorgt de
samenwerking ervoor dat wij beter in contact
komen met de omwonenden. De Hoeve is zo
verbonden met de wijk / Arnhem en is daardoor
een mooie werk- en ontmoetingsplek voor
iedereen.

Natuurcentrum
Arnhem
Elke maandag bakken de deelnemers
van de bakgroep van de Theeschenkerij heerlijke koeken voor het
Natuurcentrum in Arnhem; mueslikoeken, dadelkoeken, kokosmakronen
en onze befaamde amandelkoekjes.
Op Stadsboerderij Presikhaaf is
een Boerderijwinkel. Hier kun je
genieten van koffie met lekkers uit
onze Theeschenkerij. Bij Natuurcentrum verkopen ze eerlijke, locale
producten. Geproduceerd met liefde
voor plant en dier. Direct van hun
boerderij of van locale partners. Wij
werken graag met hen samen.

Parcivalschool Noord
Tuinieren onder schooltijd? Voor de
basisschoolleerlingen van de Parcivalschool, locatie Noord in Arnhem,
is dit realiteit. Wij hebben met hen
een overeenkomst dat zij op een
stuk tuinbouwgrond van ons mogen
moestuinieren. Wij zorgen ervoor
dat voor maart de grond zover klaar
is dat de kinderen kunnen mesten.

En bij droogte of schoolvakanties
kunnen wij ondersteunen met water
geven. De leerlingen leren van alles
over het telen van je eigen groenten
onder leiding van het Natuurcentrum
Arnhem. Het is heel leuk om te zien
hoe trots de leerlingen zijn als ze hun
eigen groenten en kruiden oogsten
en opeten.

Gerard aan het klepelen in de wijngaard.

Wijngoed Mariëndaal
Vlakbij onze zorgboerderij ligt
Wijngoed Mariëndaal. Al in de
middeleeuwen vond in dit gebied
wijnbouw plaats. De wijnbouw is
hier teruggekeerd op de zuid-helling
van de stuwwal. Regelmatig werken
deelnemers in de wijngaard om deze
te onderhouden, bijvoorbeeld om te
maaien.
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Verzorging
bloemschalen
In Arnhem-West verzorgen wij voor
Wijkplatform Arnhem-West al een
aantal jaren de 10 bloemschalen
die verspreid staan door de buurt.
Hoeve Klein Mariëndaal verricht dan
alle werkzaamheden: water geven,
onkruid verwijderen, nieuw groen,
voorjaars- en winterbeplanting.

Hoefijzer | Stichting Hoeve Klein Mariëndaal

Morgan, Elmar, Mart en Kik halen hout uit het bos.

Geldersch Landschap & Kasteelen
Onze locaties ’t Heidehuis en Hoeve
Klein Mariëndaal zijn gelegen op het
landschap van de Geldersch Landschap & Kasteelen. Zij beheert de
mooie kastelen en landschappen in
de provincie Gelderland. Wij zijn trots
op onze mooie, groene locaties.
De gekapte bomen in het bos van
Zomer 2022

Mariëndaal worden door ons uit het
bos gehaald. Vervolgens zagen en
kloven wij dit tot haardhout voor de
verkoop.
Zo beheren wij samen het bos en het
landgoed.

Biologische
Stadsboeren
Coöperatie Arnhem
Groen
Door het jaar heen organiseert de
Biologische Stadsboeren Coöperatie
Arnhem Groen mooie activiteiten
in samenwerking met ons. Zo
organiseren zij jaarlijks een cursus
biologisch tuinieren in de stad en
op Burendag in september is er een
YIMBY oogstfeest.
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Tuin | tekst Tessel / foto’s Jeroen en Eva

Wat komt er van het land?
Met name in de zomer komt een groot deel van de groenten in de
pakketten van het land, maar hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn
werk? Van zaadje tot groentepakket.

Het begon allemaal in Oosterbeek. Na de verhuizing naar de
Diependalseweg, zo’n 10 jaar geleden, zijn we doorgegaan met de
groenteabonnementen. Inmiddels hebben wel 65 mensen uit de
omgeving een abonnement op een groentepakket.
Het hele jaar door kan je eten uit je pakket.
Met regelmaat zit er een ‘vergeten’ groente
in het pakket. Er moet veel gebeuren voordat
het pakket klaarligt en opgehaald kan worden
op één van de afhaalpunten. Daar gaat heel
wat samenwerking aan vooraf.
Puzzel
Allereerst moet er worden nagedacht over de
verschillende bedden op het land: vruchtwisseling is heel belangrijk. Dat betekent dat je
ieder jaar verschillende gewassen zaait,
anders put je de grond uit. De begeleiders
denken hier samen met de vrijwilligers en
deelnemers goed over na. De biologische
zaden worden vervolgens besteld. Soms
kopen we plantgoed, zodat we niet hoeven te
wachten totdat er een plantje groeit uit een
zaadje, want dat gaat ook nog wel eens mis.
In de kleine kas worden plantjes opgekweekt.
In het voorjaar start het zaaien. Hierbij moet
er goed worden gelet op de bewatering.
Daarom wordt er een sproeisysteem aangelegd, zodat er bij droogte water op het land
kan worden gespoten. De Arnhemse zandgrond droogt namelijk snel uit.
Het samenstellen van een groentepakket is
een puzzel: je moet rekening houden met
kleine, middelgrote en grote pakketten. De
inhoud van de groentepakketten volgt de
seizoenen. In de zomer zit er bijvoorbeeld sla
in het pakket en in de winter boerenkool. Wist
je dat we tegenwoordig ook shiitake kweken
op eikenhouten boomstammen?
Excel-specialisten
Bij lokale leveranciers wordt soms groenten
bijbesteld als blijkt dat er niet genoeg
beschikbaar is van het land. Op vrijdag wordt
de inhoud van de pakketten voor de volgende
week bepaald. Eventueel wordt er dan ook
een bestelling geplaatst. Anna en Chris werken hierin goed samen. Inmiddels zijn zij
behoorlijke excel-specialisten geworden.
Het inpakken van de pakketten kan nu beginnen. Zowel op woensdag als op vrijdag vindt
dit plaats. Op grote tafels worden de kratten
neergezet, de groenten gewogen en verdeeld.
De pakketten worden door de buurtbewoners

opgehaald bij de Hoeve of bij een van de
andere ophaalpunten. Kortom, samen staan
we sterk. Het is de bedoeling dat de Theeschenkerij ook steeds meer gebruik gaat
maken van groenten van het land. Dat zou
een mooie samenwerking tussen de deelgebieden zijn.

Anna en Chris overleggen.

Chris weegt de champignons af.

Anna controleert de inhoud van de pakketten voordat ze de bus in gaan.
12
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Dier | tekst Caro / foto’s Caro en anderen

De liefde voor de dieren
Op Hoeve Klein Mariëndaal zijn de deelnemers iedere dag bezig met de dieren. Het is mooi te zien hoe de wisselwerking is tussen dieren en mensen. Dieren voelen goed aan hoe jij je voelt. Dieren ontvangen graag een aai en geven je
snel liefde terug. Zo heb je het samen goed met elkaar.

Hoeve. Nu nog een gift van iemand zodat dit
mooie idee uitgevoerd kan worden!
John en Jan en de ezels
Mede dankzij John en Jan worden de ezels op
Mariëndaal heel goed verzorgd. Iedere maandag worden ze door John en Jan geborsteld
en worden de hoefjes schoongemaakt met
een speciaal borsteltje. De stallen worden
uitgeruimd en de ezels krijgen vers water en
hooi. John en Jan komen samen ook op goede
ideeën: zo brengen ze vers water naar de wei
met gieters in de bolderkar. John verzorgt de
ezels al een aantal jaar. Hij glimt als je het
over zijn ezels hebt, je merkt aan alles dat
John erg op deze dieren is gesteld. Jan is er
sinds februari bij gekomen. Jan wordt steeds
vertrouwder met de dieren nadat hij het eerst
best spannend vond. Dat doet hem goed: ‘De
ezels geven me zelfvertrouwen. Ik geef ze
respect en dat geven ze mij terug.’
Heel diverse mensen samen
John en Jan vertellen. John: ‘De ezels zijn echt
hele lieve dieren. Ik voel dat ze me vertrouwen en dat ontspant mij weer. Naar de Hoeve
en de ezels komen geeft me ook structuur,
een doel. We werken hier met heel diverse
mensen samen. Zo leer je ook weer nieuwe
mensen kennen. En of het nou gaat om de
dieren verzorgen, wandelen of pannenkoeken
bakken: je helpt elkaar, leert van elkaar en
laat elkaar in de waarde. Als je goed doet,
ontvang je goed terug.’

En ik voel me nu zo op mijn gemak, dat ik
bijvoorbeeld ook kan aangeven als ik iets een
keertje minder prettig vind. Alle taken voeren
we hier samen uit, dat geeft ritme. Het is
mooi als we het werk samen tot een goed
einde brengen.’

De ezels worden
met veel liefde door
Jan verzorgd.

Op elkaar ingesteld
Jan: ‘Voorheen ging ik naar Heidestein, daar
verzorgde ik allerlei dieren. Ik vind het fijn
dat ik de ezels steeds beter leer kennen.
Natuurlijk moest ik wel eerst wennen, ook
aan de nieuwe plek, maar nu voel ik me thuis
op Mariëndaal. Je raakt op elkaar ingesteld.

Nico komt al bijna negen jaar naar de Hoeve
en al die tijd zorgt hij met veel aandacht voor
de dieren. Thuis waren er ook altijd dieren
dus hij is er mee vertrouwd en dat zie je ook.
Nico kan goed met de dieren omgaan en hij
weet er best veel van. Zijn favorieten zijn de
ezels en de varkens: ‘Ze geven je vertrouwen
en ontspannen zich bij jou, dat is mooi.’ Nico
zegt lachend: ‘En dat ze aaibaar zijn helpt
natuurlijk ook.’ Sinds kort helpt hij Emiel met
de slangen: ‘Dat is leuk om samen te doen en
zo leer ik weer van Emiel.’
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Meedoen
Nico rijdt drie dagen per week naar Mariëndaal. ‘De sfeer op de Hoeve is fijn en veilig.
Het is hier rustig en prikkelarm. Het werken
geeft mij structuur, een doel en zingeving.
Je doet toch mee met de maatschappij.
Iedereen doet de dingen op zijn/haar manier
maar wel sámen. Iedereen kan hier zichzelf
zijn. Er wordt niet in hokjes gedacht, dat vind
ik bijzonder en bevalt me. Er is respect voor
elkaar.’ Nico denkt graag mee en heeft vaak
goede ideeën, zoals routebordjes naar de

Jeltje en Rini hebben
het samen heel goed.
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‘Van de dieren word ik rustig.
En als ik ontspannen ben,
dan zijn de dieren dat ook’

Zomer 2022

15

Theeschenkerij | tekst en foto’s Monica

Voor elkaar en met elkaar

Terras
Na de dagopening begint Duco gelijk met
het terras, zodat dat er mooi bij staat. Nu we
zulke mooie tafels, stoelen en bloempotjes
hebben, is het fijn als het netjes is. Duco
maakt de tafeltjes schoon en de stoelen
droog. Als Duco met vakantie is, worden zijn
klusjes overgenomen. Dan zorgt Jan Peter of
Roxanne voor het terras. Dat vindt Duco fijn,
zodat hij met een gerust hart vakantie kan
vieren. We doen het immers met elkaar.
Helpen
Lindsay helpt waar nodig. Soms doet ze de
afwas, soms bakt ze samen met Elle een
taart. Maar de anderen van de Theeschenkerij
moeten haar ook wel eens helpen. Want
veel spulletjes staan te hoog opgeruimd en
dan kan Lindsay er niet bij. Maar dat is geen
probleem, want iedereen helpt elkaar. En
iedereen wil graag iets voor de ander pakken.

Frits, Margit,
Lotte en Lisa: het
nieuwe team van de
Theeschenkerij.
Onze Theeschenkerij loopt sinds een paar maanden weer op volle toeren. De voor de Theeschenkerij lastige Corona-tijd hebben we gelukkig achter ons gelaten. Met een nieuw team,
een aantal nieuwe deelnemers en een nieuwe inrichting gaan we er elke dag met z’n allen
tegenaan.
De dinsdagmorgen staat in het teken van de
bakgroep. Er worden dan vooral taarten en
cakes gebakken om de voorraad aan te vullen.
Iedereen levert een bijdrage. Tijdens de
koffiepauze praten we met elkaar over alles
wat te maken heeft met samenwerken. Sonja
vertelt dat elke ochtend tijdens de werkbespreking de taken worden verdeeld. Wie gaat
wat doen? Soms is er dan ook ruimte om te
vertellen of je een leuk weekend had of hoe
je je voelt. Aan de nieuwe begeleiders (Lisa
en Lotte) moest er ook even gewend worden.
Eén van de deelnemers zegt: ‘Ze zijn niet
leuk, maar wel lief’. Haha…‘
Zelfstandig
Sonja kan heel goed zelfstandig werken.
Ze vouwt bijvoorbeeld de was op, bakt een
cake of lekkere taart of neemt de telefoon
op. De meeste werkjes kan ze alleen, maar
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om de cake in de oven te zetten, heeft ze
wat hulp nodig. Als we met z’n allen in de
keuken staan, vindt Sonja de keuken wel
een beetje klein en lopen we elkaar in de
weg. Sonja vindt het ook heel leuk om een
praatje te maken met de bezoekers van de
Theeschenkerij. Zo leert ze andere mensen
kennen en zorgt ze voor een fijn welkom van
onze gasten.
Vrijwilligers
De deelnemers en de vrijwilligers zijn het er
allemaal overeens dat ze niet zonder de vrijwilligers kunnen. Op dinsdag zijn Elle en Jojo
er als vrijwilliger. Zij helpen met het bakken
van allerlei lekkers en houden daarnaast een
oogje in het zeil. Voor de begeleiders zijn dit
écht de waardevolle extra handjes die we niet
kunnen missen.
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Onder leiding van Jojo en Elle worden er op de
dinsdag lekkere taarten gebakken.

Muziek
En natuurlijk is er altijd ook iemand die voor
de vrolijke noot zorgt. En met de muziek erbij
kan het in de Theeschenkerij een dolle boel
worden en is er een gezellige sfeer.
’s Morgens bij de koffiepauze, ’s middags bij
de lunchpauze… Het is fijn om met elkaar
te kletsen. Zo levert iedereen een mooie
bijdrage aan de Theeschenkerij.

‘Als we met z’n allen in de
keuken staan, is de keuken wel
een beetje klein en lopen we
elkaar in de weg’

Herfstactie

THEESCHENKERIJ!
Tegen inlevering van de uitgeknipte bon ontvang je een
‘tosti ham, kaas’ voor € 2,75 i.p.v. € 4,95!
Deze actie is ALLEEN geldig op woensdag, donderdag, vrijdag
in september en oktober 2022.

Zomer 2022
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Kleurplaat & doeplaat | tekeningen: André Steenbergen

Verhaal Rens

Muis en olifant lopen samen over
de brug, en dan zegt muis:
‘Wat stampen we hard samen, hè!’
Het is een drukte van belang aan de rand van het grote
bos. Alle dieren hebben zich verzameld omdat het weer
wat gezelliger wordt: olifant komt eraan! De vogels hebben hem al van verre horen trompetteren en stampen.
Elk jaar aan het begin van de zomer komt olifant namelijk
logeren. Het is dan koeler onder de bomen. De malse
bladeren en de vruchten zijn er heerlijk. En natuurlijk kan
olifant goed opschieten met iedereen.
Olifant wordt met gekwetter, gehinnik en wat voor
dierengeluiden je ook kunt bedenken, begroet. Uil ziet
tevreden vanuit zijn hoge eikenboom toe, maar kijkt dan
nog eens en vraagt: ’Waar is muis?’ Egel zegt: ‘Nou,

eigenlijk is hij er nooit als olifant komt, zal ik gaan vragen
waarom dat is?’
Op dat moment loopt olifant verlegen achteruit. Uil
vraagt aan hem: ‘Wat is er met jou aan de hand? Je ziet
er ineens zo somber uit.’ Olifant antwoordt: ‘Tja, ik wil
eigenlijk niet dat muis bij me in de buurt komt. Hij is
altijd zo aan het rennen en aan het wroeten onder mijn
poten en ik schrik daar steeds van.’
‘Tja’, zegt uil, ‘je bent ook aan het zwaaien met je slurf en
staart. Waarom is dat?’ Olifant antwoordt: ‘Ach, ik heb
zo’n last van al die vliegende en kriebelende beestjes.’
Dan zegt uil: ‘Nou, we zullen eens zien of we jou daarmee kunnen helpen.’
Op dat moment komen egel en muis aanlopen. Muis
klimt direct omhoog in de boom en gaat naast uil
zitten. ‘Muis, wat doe je allemaal als je bij olifant in
de buurt bent?’, vraagt uil. ‘Ja… ik ben altijd op zoek
naar die lekkere kruipende en vliegende beestjes
en bij hem zijn er altijd heel veel. Als hij stampt
vliegen en springen die beestjes op.’
‘Olifant, kom eens dichterbij’, zegt uil. ‘Olifant, jij
hebt last van kriebelende beestjes. En muis, jij
vindt die heel lekker en eet ze op. Als muis nou
eens op jou klimt en probeert om er zo veel mogelijk
op te eten?’
‘Uh…. ja!’, roepen muis en olifant tegelijkertijd. Uil pakt
muis voorzichtig bij de staart en zet hem op de rug van
olifant. Muis begint meteen te smikkelen. De andere
dieren die verbaasd naar het gesprek hadden geluisterd
lachen en juichen allemaal en roepen dan: …. ‘Een én een
is samen!’
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De vrijwilliger

In deze rubriek willen we graag de vele vrijwilligers (ruim 50) bij onze Stichting in het
zonnetje zetten. De inzet en het enthousiasme van alle vrijwilligers waarderen wij enorm.
Deze keer speciale aandacht voor onze vrijwilliger Zéger.

Dit is Zéger
Willem heeft me geleerd hoe ik door het
werk goed voor te bereiden beter met
anderen kon samenwerken. In 2015 kon ik
geen nee zeggen tegen het enthousiasme
van Lieke en ben ik als vrijwilliger naar het
team van de Natuurbelevingsgroep gegaan.

Kwetsbaar groen

Altijd in voor een grapje en met een enigszins gefronste blik is Zéger een bekend
gezicht op de Hoeve. Naast vrijwilliger op
de woensdagmorgen bij de Natuurbeleving, is Zéger dé aanjager van de Yimby
bakken en de Cursus moestuinieren. Wij
vroegen Zéger iets meer over zichzelf te
vertellen.
‘In 2011 had ik een dip, was zoekende en
daardoor veel thuis. In dat jaar verhuisde de
zorgboerderij van Oosterbeek naar Arnhem
en was men op zoek naar vrijwilligers.
Mijn vrouw vond dat wel wat voor mij en ik
begon bij Willem Overes bij het team Tuin
en Dier. Ik ben opgegroeid op een boerderij
en heb al vroeg geleerd om hard te werken.

Ik heb een baan bij het Ministerie van
Financiën. Op de Hoeve zijn meer vrouwen
en meer jongeren actief dan bij het Ministerie, dat vind ik leuk. Met hen samenwerken
is voor mij een mooie, zinvolle aanvulling op
mijn werk bij het Ministerie.
De woensdagochtend ademt altijd een
sfeer uit van gezellige verjaardagen met
ooms en tantes. Het blijft altijd een uitdagende puzzel om de ouderen te begrijpen
en op gevoel contact te hebben als de
woorden minder betekenis krijgen.
In het planningsgeprek met Hester heb
ik aangegeven dat ik een nieuwe stap wil
maken binnen de Hoeve. Mijn idee is om
elke maandagochtend een weekstart te
maken met een wandeling. De wandeling is
bedoeld voor iedereen die zin heeft in een
goede weekstart.’

‘Het blijft altijd een uitdagende puzzel
om de ouderen te begrijpen en op gevoel
contact te hebben als de woorden
minder betekenis krijgen’
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