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Voorwoord

Wat een fijn thema heeft dit nummer: warmte en gezelligheid.  
Bij warmte en gezelligheid denk ik aan mijn gezin, familie en  
vriend(inn)en. Lekker samen eten, een spelletje doen of gewoon  
aan tafel kletsen met een pot thee. 
 
Ik geniet van mensen om mij heen, maar ik vind het ook fijn om af en 
toe alleen thuis te zijn. In de winter, als het buiten koud is, kan 
ik intens genieten met een dekentje op de bank, de katten 
aan mijn voeten, een goed boek en de heerlijke warmte 
van de houtkachel. 

Op onze locaties zijn warmte en gezelligheid 
belangrijk. Als het ergens gezellig is, als je je wel-
kom voelt en er voor elkaar wordt gezorgd, voel je 
je sneller op je gemak en gewaardeerd; dit geeft 
een warm gevoel. 

Voor veel mensen is het een lastige tijd. Het is 
daarom extra belangrijk dat we aandacht heb-
ben voor elkaar en dat we er samen voor zorgen 
dat de boerderij een fijne plek is waar je graag 
naar toe gaat.

In dit Hoefijzer kun je meer lezen over het thema 
warmte en gezelligheid en hoe de verschillende werk-
gebieden hier naar kijken. 

Ik wens iedereen een fijne vakantie, gezellige dagen en een 
mooi nieuw jaar vol warme momenten! 

Gitte
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Jeugd | tekst en foto’s team Jeugd

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden bij Jeugd. We hebben afscheid genomen van deelnemers en stagiaires, 
maar we hebben gelukkig ook nieuwe deelnemers en stagiaires mogen verwelkomen. 

Zijn gevaarlijke monsters gezellig?

Verder zijn we heel erg blij met de komst van 
Eline als nieuwe begeleider. Eline werkt op 
zaterdag en doordeweeks binnen het werkge-
bied Dier. Dus voor heel veel deelnemers is ze 
een bekend gezicht geworden. 

Lekker warm vuurtje
Het thema van dit Hoefijzer is warmte en 
gezelligheid. En de grote vraag is dan waar 
worden de jeugdgroepen warm en blij van? 
Wij houden wel van een lekker warm vuurtje 
op een koude dag. Met elkaar rondom de 
vuurkorf met marshmallows en warme cho-
colademelk. 

Gevaarlijke monsters
Maar het allerleukste vinden wij het om met 
elkaar te knutselen. Hier kun je de foto’s zien 
van onze lieve maar ook gevaarlijke monsters 
en dieren. Omdat we ons kunnen voorstellen 
dat jullie ook graag zo’n diertje willen maken, 
is hiernaast ook een voorbeeld. 

Eline: ‘Ik krijg hier niet alleen warmte 
van het zonnetje, maar ook van alle 
dieren en kinderen op de groep.’

Gezellig kletsen rond een vuurtje.

Stap 1 Knip het voorbeeld uit of trek het over. 
Stap 2 Vouw het voorbeeld dubbel. 
Stap 3 Trek het voorbeeld over op een dubbelgevouwen stuk stevig papier. 
Stap 4  Knip het uit en versieren maar! 
We zijn benieuwd naar al jullie herten en gevaarlijke monsters.
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Een gewone, ‘warme’ dag in 
oktober

Natuurbeleving | tekst en foto’s Hester

Warme kleuren 
rondom ons heen, 
de kleuren van de 
herfstbladeren. Bij 
elke wandeling ver-
zamelen we handen 
vol bladeren, rode, 
groengele, oranje met 
lichtbruine puntjes 
en witte stippen. En 
diep donkerbruine 
eikenbladeren met 
een rode gloed, bijna 
tegen het diepste 
donker aan.

Iedereen druppelt rond tien uur binnen. Koffie en thee staan klaar. Op de tafel ligt een rood geblokt tafelkleed, er 
staat een vers geplukte bos bloemen op een eerder zelf gevilt kleedje. De zon schijnt binnen door de ramen en de 
openstaande deur. Het is nu nog helder fris. Iedereen begroet elkaar hartelijk. Het belooft warm te worden, eigen-
lijk te warm voor de tijd van het jaar. 

Tijdens de koffie praten we over wat warmte 
voor ons betekent. Zo met elkaar komen er 
een heleboel gedachtes naar boven. Eén van 
ons denkt aan haar kleindochter en een warm 
hart, haar hand naar haar hart bewegend; een 
warme sfeer. Alex denkt bij warmte aan tem-
peratuur, ook in Slowakije en in Spanje waar 
zijn broer woont. Hij denkt aan het klimaat 
dat veel te warm wordt. Geen positieve 
gedachtes, want het was veel te warm tijdens 
het werk in de tuin deze zomer.

Je thuis voelen 
Anna wil opschieten en wandelen, dan heb je 
het niet zo koud. Truus denkt bij warmte aan 
zwemmen in de Rijn. Warmte van een gezin 
in de oorlog. Allerlei herinneringen komen 
boven. De warmte van de zon op je huid. 
De zomertijd en de wintertijd. De dagen die 
weer korter worden, donkerder en kouder. 
Maar ook de lampen aan en dichtbij de ver-
warming.

Anne, onze stagiaire, denkt bij warmte aan 
knus. Warme sokken op de bank en een kruik.
Hester denkt aan de opwarming, de lage 
temperatuur van de kachel. Dikke dekens 
om. Gezelligheid ook. Warm contact, dichtbij 
elkaar kruipen en betrokkenheid; er voor 
elkaar zijn. De overgang, de warmte sloeg 
me uit. En natuurlijk tijdens de lunch warme 
soep. Warmte is ook je thuis voelen, roept 
Simone: “Jongens, ik ben thuis!” 

Koude handen en een warm hart
We hebben twee katjes op de boerderij, die af 
en toe aan komen lopen en met liefde worden 
bekeken en geaaid. Koude handen en een 
warm hart. Stenen opwarmen en aan mensen 
geven. Zachte warme dekens. En goed oplet-
ten dat de mensen warme kleding dragen 
en ook warme schoenen met dikke sokken. 
Zeker nu de kachel niet zo hoog gestookt 
kan worden. Tot de lente en de warmte weer 
doorbreken.

Warme kleuren – kunstzinnige oefening

We staan stil, er is 
ruimte om te kijken 
bij elk blad opnieuw. 
Wat is het toch een 
wonder, hoe in de 
natuur al het groen 
zich langzaam 
terugtrekt en ons 
daarvoor in de plaats 
trakteert op zo een 
kleurenpracht.

Kijkend naar de 
bladeren proberen we 
de herstkleuren ook 
te maken door met 
soft pastel en een 
theezeefje de kleuren 
te verdelen over het 
papier en met elkaar 
te vermengen. Zo 
ontstaan er allerlei 
doorleefde warme 
kleuren. 

Dit moet Rembrandt ook hebben beleefd en gezien. Want 
wat een ontdekking is het wanneer we alle gevonden bla-
deren leggen naast en op afbeeldingen van schilderijen van 
Rembrandt. Dan kan je zien dat al zijn schilderijen bestaan 
uit deze variatie van herfstkleuren. De tijd van oogsten, 
loslaten en vertrouwen dat het verzamelde licht en de 
warmte bij ons zullen blijven gedurende de winter. En in de 
lente weer terugkeert en alles opnieuw in bloei zal zetten.
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Tuin | tekst en foto’s Tessel

Hout dat klaarligt om opgehaald te worden.

Erica zaagt het hout op de juiste grootte. Erik (links) en Jeroen (rechts) kloven het hout.

Dit is de precieze 
maat voor het hout 
dat gezaagd wordt.

Vanuit het bos tot in de kachel
Achterin op het terrein bij de Hoeve vind je de houtstapel, maar hoe 
komen wij eigenlijk aan het hout en wat doen wij daarmee? Hout 
geeft ons warmte en gezelligheid in het vuur, maar het kan ook 
overlast geven.

Zoals je weet, ligt de Hoeve op het terrein van 
het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). 
Deze stichting zorgt er onder andere voor 
dat het landschap goed wordt onderhouden. 
Dit noem je bosbeheer. Bosbeheer is bepalen 
wat er met een bos gebeurt. Zo wordt er 
beslist welke bomen waar groeien, hoeveel 
ruimte deze nodig hebben en welke bomen 
gekapt moeten worden om licht te maken. 
Licht zorgt namelijk voor de afwisseling en 
diversiteit in planten, dieren en zwammen. Zo 
creëer je een gezond bos. 

Zware stormen
Het hout dat wij krijgen en voor een deel ook 
kopen, is het restmateriaal uit het bos. Denk 
daarbij aan het hout dat gekapt is. Maar ook 
aan het hout van bomen die tijdens zware stor-
men in Gelderland zijn omgewaaid. Het echte 
goede hout wordt door het GLK verkocht. 

Beschermende kleding
Voor de Hoeve speelt het hout een belang-
rijke rol als dagactiviteit. Veel deelnemers 
zijn daarbij betrokken. Zo heb je Gerard. Hij 
heeft een diploma gehaald hoe je met een 
kettingzaag omgaat. Het is heel belangrijk 
om met beschermende kleding aan het werk 
te gaan. Hij draagt daarbij een speciale broek 
en bril. Hij zaagt de bomen die door de storm 
omgevallen zijn in kleine stukken. 

Precieze maat
Vervolgens worden deze met de aanhang-
wagen naar de Hoeve gebracht. Erica zaagt 
er dan kleine stukken van. Zij gebruikt hierbij 
een stukje hout om de precieze maat te 
weten, zodat deze uiteindelijk goed in de 
kachel passen. Zij zaagt de hele morgen door, 
daar krijgt ze het lekker warm van. 
De stukken die te klein zijn om te verkopen 
worden verzameld voor het maken van 
een vuurtje in één van de vuurkorven. Op 
vrijdagmiddag wordt er regelmatig vlakbij de 
vijver een vuurtje gemaakt in een grote ton. 
Ook bijvoorbeeld bij de Kerstviering staan er 
vuurkorven op het terrein; gezellig hoor.

Opgeruimd staat netjes
De blokken die nog te groot zijn voor de 
kachel worden door verschillende deelnemers 

gekloofd, onder andere door Erik, Jeroen en 
Maurice. Bij kloven hak je met een bijl grote 
stukken in kleinere. Ook hier moet je zorgvul-
dig te werk gaan. 

Rustgevend
Na al het zagen en kloven moeten de hout- 
blokken natuurlijk ook worden opgeruimd. 
Dit is een heel rustgevend werkje als je even 
alleen wilt zijn. De houtblokken worden netjes 
opgestapeld in de houtopslag. Zo kan het 
hout goed drogen en is het geschikt voor de 
verkoop. 

Schoon en verantwoord
De Hoeve heeft een aantal vaste klanten 
die hout kopen. Deze klanten hoeven niet 
zelf het hout op te halen. Dit wordt met een 
aanhangwagen naar hun huis gebracht. Nu 
de gasprijzen zo hoog zijn geworden, zijn er 
meer mensen die met de houtkachel hun 
huizen verwarmen. Het is wel belangrijk dat 
het hout zo “schoon” en verantwoord moge-
lijk wordt gestookt, zodat het minder slecht is 
voor de natuur.

Tips om zo goed mogelijk hout te stoken:

1. Het hout moet ongeveer 2 jaar drogen.
2. Stook geen hout als het windstil of mistig is.
3. De blokken hout moeten niet te groot zijn.
4. Stapel het hout kruislings op in de kachel.
5. Gebruik altijd gekloofd hout.
6. Laat het vuur goed branden.
7. Zorg dat de schoorsteen elk jaar wordt geveegd.
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Dier | tekst en foto’s Caro

Op Hoeve Klein Mariëndaal wonen veel dieren. In de knuffelweide vind je varkens, geiten en konijnen. Ook zijn er 
cavia’s, kippen, parkieten, karpers, slangen en natuurlijk ezels. De deelnemers zijn iedere dag druk bezig om alle 
dieren goed te verzorgen. De dieren krijgen niet alleen eten, drinken en schone verblijven, maar ook veel knuffels 
uiteraard. Die liefde geven de dieren altijd graag terug. Daar word je van binnen warm van!

Dieren knuffelen is even belangrijk als 
het geven van goed eten en drinken

Sarah, Tom en Marloes omarmen Rosa!

Tom: ‘Dieren moet je een 
goed leven kunnen geven.’

Marloes en Tom aan 
het wandelen met 
Luuk.

Sinds september helpt Tom op Hoeve Klein 
Mariëndaal mee de dieren te verzorgen, 
vooral de ezels. Hij kent de Hoeve echter al 
langer. Tom woont in Lombok en vanaf zijn 
elfde jaar kwam hij op zaterdag hier naar de 
dagactiviteit. Nu hij 18 jaar is, werkt hij drie 
dagen per week mee bij de dieren. Thuis, in 
Lombok, is hij gewend aan katten en bij zijn 
vader thuis is er naast een kat ook nog een 
hond. Je kan daarom zien dat Tom van dieren 
houdt. Zijn lievelingsdier is de mooie en 
razendsnelle cheeta (dat is een groot kat-
achtig roofdier dat nog voorkomt in Afrika en 
Iran), maar wie weet komt daar binnenkort de 
ezel bij? Als Tom zelf een ezel zou nemen, dan 
vindt hij dat je daar wel genoeg tijd en ruimte 
voor moet hebben, want dieren moet je een 
goed leven kunnen geven. Dat is belangrijk.

Heel leuk en schattig 
Tom heeft in korte tijd veel op de Hoeve 
geleerd: “Ik weet al hoe je de wei en ook de 
stallen schoonmaakt, wat je de ezels te eten 
geeft en hoe je ze borstelt. Ook houd ik de 
ezels op wandelingen vaak aan de lijn. Dit was 
vooral in het begin best spannend.” Dat geldt 
ook voor de nieuwe stagiaires op de Hoeve, 
Marloes (tweede jaar ROC Maatschappelijke 
Zorg) en Sarah (tweede jaar, HAN Social 
Work). Net als Tom vinden ook zij de ezels 
heel leuk en schattig met hun vriendelijke 
karakter, mooie vacht en zachte oren. Het 
is nog wel even lastig om de ezels en hun 
namen goed uit elkaar te houden: Luuk, Job, 
Rosa, Rikky en Jansje. Dat is goed oefenen 
met elkaar!

Echt contact 
Tom vertelt dat hij het vooral fijn vindt om bij 
de Hoeve met zijn handen te werken: “Dan 
zie je resultaat en dat geeft een goed gevoel.” 
Net als dat hij het ook leuk vindt om de ezels 
te knuffelen en ze te verwennen, bijvoorbeeld 
met wortels. Onder leiding van de stagiaires 
oefenen we om de ezels uit je hand te laten 
eten. Dat blijkt eerder te kriebelen dan eng 
te zijn. Door zo echt contact met de ezels te 
maken, leer je ze nog beter kennen.
Maar tijdens de verzorging leer je ook elkaar 
beter kennen. Want met het ezel verzorgen, 
wordt er samen veel en gezellig gekletst, 

over van alles en nog wat. Over hobby’s 
zoals voetbal en fitness, over dingen die je 
meemaakt in je leven of die je graag doet:  
allerlei onderwerpen komen er dan voorbij. 
Tom heeft een brede belangstelling en kan 
erg leuke vragen stellen, dus voor je het weet, 
is het alweer pauze of theetijd!
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Winteractie 

THEESCHENKERIJ! 
Tegen inlevering van deze bon krijg je in januari en februari 2023 een stuk 
worteltaart met koffie of thee voor € 5,95.

Fijne feestdagen namens het team Theeschenkerij

Theeschenkerij | tekst team Theeschenkerij / foto’s Susan

‘Warmte’ in de Theeschenkerij
 

In onze Theeschenkerij op de Hoeve

Is het fijn vertoeven

Allerlei soorten gebak en taart

Staan op onze vernieuwde menukaart 

Voor iedereen is er wat bij

Ook al eet je vegan of glutenvrij

Met z’n allen rond de tafel in de ochtend bij de start

Met z’n allen de dag doornemen, niemand is apart

Daar hoort een kopje koffie of thee met een koekje bij 

We kijken naar elkaar om, dat maakt ons blij

Met elkaar zorgen we voor een fijne plek voor iedereen

In de Theeschenkerij ben je nooit alleen

Een latte speciaal, een uitgebreide lunch of een tosti met kaas

Samen drinken of eten we vaak iets extra’s

Kerstkransen en lichtjes geeft gezelligheid en sfeer in de Theeschenkerij

En jij hoort daar natuurlijk ook helemaal bij

Daarom bieden wij het volgende aan…

Want jullie hebben het allemaal goed gedaan

Met elkaar een gezellig koffiemomentje.

Versieringen in de Theeschenkerij.
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Kerstpuzzel | tekening: André

Verbind de cijfers links en rechts met je pen!

Het is weer eens een drukte van belang in het dierenbos. 
Alle dieren van olifant tot kaketoe waren naar de boom 
van uil gekomen. Al dagen was het hét gesprek van de 
dag dat er een nieuw dier gekomen was, maar alleen 
kraai en haas hadden het dier gezien. Haas was opge-
wonden want volgens hem moest het wel familie zijn, 
want het dier leek juist heel erg op hem. Het dier was wel 
grijs, had bijna even lange oren, maar was wel wat dikker 
en langzamer. 

Uil zat in zijn hoge boom en luisterde naar het verhaal 
van haas. “Ik denk dat ik weet welk dier het is, vast een 
konijn.” Uil zei tegen kraai: “Jij bent de slimste van ons 
allemaal en het lijkt er op dat het konijn zich verstopt en 
bang is. Wil je hem samen met haas nog eens gaan zoe-
ken? Want haas kan het dier zeker op z’n gemak stellen.” 

Het duurde niet lang voordat kraai en haas konijn hadden 
gevonden. Het zat bibberend achter een dichte struik 
varens. Kraai ging op een tak van een boom zitten en 
haas hipte kalm naar het dier.
“Dag konijn,” zei hij rustig. “Wat leuk dat je naar ons bos 
bent gekomen, je bent van harte welkom.” Haas had een 
wilde wortel meegenomen en legde die voorzichtig voor 
konijn neer. Deze keek verbaasd op en aarzelde even, 
maar begon toch aan de wortel te knabbelen. “Je hebt 
honger zie ik, ben je allang hier?” “Al een paar dagen” 
antwoordde konijn. Hij keek eens naar kraai, en deze 
keek vriendelijk terug. Konijn slaakte een diepe zucht 
en begon te vertellen: “Ik kom uit de stad van de twee-
beners en daar wilde ik weg omdat ik al heel lang in een 
klein hok moest wonen. Ik kreeg af en toen wat voer en 
voelde me steeds kouder worden van het helemaal alleen 
zijn. Maar af en toe kwam daar een vriendelijke vogel 

langs en die vertelde mij laatst dat er buiten de stad een 
groot bos was waar dieren elkaar juist helpen. “Ik wil 
daar naartoe!” riep ik. Die vogel keek om zich heen en zei 
fluisterend: “Nu zal ik je helpen”. Hij ging op de rand van 
het hok zitten en wipte met zijn snavel het haakje van het 
deurtje los. De vogel hielp me om de weg te vinden en 
hier ben ik dan.”

Kraai en haas hadden ademloos geluisterd naar het 
verhaal van konijn die al minder bibberde en gingen naast 
hem zitten, keken elkaar aan en kraai knikte naar haas 
en die zei: “Lief konijn, je hoeft niet meer bang en alleen 
te zijn want hier in het grote bos is iedereen er voor een 
ander dier. En ook hier kan het soms koud zijn, maar dat 
heeft niets te maken met hoe we met elkaar omgaan. 
Want in ons bos kan ieder dier zichzelf zijn.” Konijn pikte 
een traantje weg. “Oei oei”, zei hij, “ik krijg het er warm 
van!”

Verhaal Rens

Een bibberende bezoeker  
van het bos 
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De vrijwilliger In deze rubriek willen we graag de vele vrijwilligers (ruim 50) die actief zijn bij onze Stichting 
in het zonnetje zetten. De inzet en het enthousiasme van alle vrijwilligers waarderen wij 
enorm. Deze keer speciale aandacht voor onze vrijwilligster Elle.

Dit is Elle

Elle: ‘Taarten bakken samen met de 
deelnemers, dat maakt het wel heel speciaal.’

Elle is al bijna 10 jaar vrijwilligster bij ons. 
Het stressvolle betaalde werk heeft ze 
aan de wilgen gehangen, ook vanwege 
lichamelijke klachten. Elke dinsdag komt 
Elle met veel plezier vanuit Laag-Soeren 
naar Arnhem.

Na 17 jaar als zzp’er gewerkt te hebben als 
grafisch vormgever en webdesigner, wist 
Elle even niet meer wat ze wilde doen. Via 
haar buurvrouw Linda, die destijds als vrij-
willigster met Duco samenwerkte, kwam 
zij in contact met de Hoeve. De buurvrouw 
opperde dat ze maar eens moest gaan 
kijken. En zo is het gekomen… Elle is vanaf 
die tijd niet meer weg te denken bij de 
Theeschenkerij.

Bakgroep
Destijds werd bij de Theeschenkerij 
gezocht naar vrijwilligers die een 
bakgroep wilden opzetten. Eerst was 
het alleen koekjes bakken, later kwam 

daar het taarten bakken bij en uiteindelijk 
ook deelnemers. Het taarten bakken vindt 
Elle erg leuk, maar het samen met de deel-
nemers doen, maakt het wel heel speciaal. 

Gezellig
Elle merkt dat de didactische kennis die ze 
heeft opgedaan bij haar opleiding als teken-
lerares, heel goed van pas komt. Ze kan 
daardoor iets rustig en duidelijk uitleggen 
aan een deelnemer. Dat geeft veel voldoe-
ning. Verder is de sfeer heel erg gezellig in 
de keuken van de Theeschenkerij!
Voor Elle is het vanzelfsprekend dat ze dit 
werk blijft doen.

“Hoef me nooit te vervelen”
Naast de dag vrijwilligerswerk heeft Elle 
veel hobby’s: tuinieren, schilderen en zor-
gen voor de huisdieren. Elle woont namelijk 
op een (woon)boerderij. Lichamelijke 
beweging krijgt ze door te gymmen, tai chi 
en yoga. Ze houdt ook erg van tuinieren, 
dus ze had ook voor de tuin kunnen kiezen. 
Maar omdat ze daar thuis al veel mee bezig 
is en ze aan haar rug moet denken, koos ze 
voor de Theeschenkerij. Elle hoeft zich dus 
niet te vervelen.

Zelfportret van 
Elle (kijkend in een 
spiegel).
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