Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief is uitgekomen.
Dat betekent niet dat er niets te melden valt.

Vakantieweek
In oktober 2013 is de groep bewoners van de boerderij een weekje op vakantie
geweest naar Duinrell. Deze week werd mede mogelijk gemaakt door Mixed Lions
club Zuidland/Haringvliet. Zoals de foto’s laten zien was de week een groot
succes. Iedereen keerde moe maar voldaan weer terug naar de boerderij.

Winkel
Tijdens de wintermaanden heeft de winkel een opfrisbeurt gekregen. Alles is
opnieuw geverfd, de stellingkasten werden vervangen en het cadeau assortiment
is uitgebreid. Daarnaast zijn wij producten van molen het “Vliegend Hert” uit
Brielle gaan verkopen. Van Zorgboerderij “de Buytenhof” verkopen wij appel- en
perensap. Het is ook weer mogelijk om een abonnement te nemen op de
groentetas. Elke week krijgt u voor vijf euro een tas vol verse groente van ons
eigen land. Tevens hebben wij een facebook pagina gemaakt waarop u ons
assortiment kunt bekijken en op de hoogte wordt gehouden van aanbiedingen en
de inhoud van de groentetas. Wist u dat u ook voor al u kleine cadeautjes terecht
kunt in onze winkel? Afgelopen Kerst waren de houten kerssterren en kleine
vogelhuisjes van papier-maché, beiden om in de kerstboom te hangen, een groot
succes. Voor Valentijn en Moederdag hebben wij ook leuke kleine cadeautjes.
Alles voor betaalbare, kleine prijsjes!
Adres facebookpagina: Land-Goed winkel De Klaproos.
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GIFTEN
De Stichting Zorgboerderijen Voorne Putten heeft de bewoners van
Land-Goed heel erg blij gemaakt met een free player en een digibord. Een
free player is een multifunctionele, mobiele sportinstallatie. Met deze verrijdbare
installatie zet je in een handomdraai een volleybalveld, basketbalcour of een
tennisveldje op. Korfballen, badmintonnen of voetballen?
Namens alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers willen wij de Stichting heel
hartelijk danken voor deze mooie giften.
De quiltclub in Zwartewaal heeft een prachtige deken voor in onze snoezelruimte
gemaakt. Hartelijk dank dames!

Kiwanis Brielle
Samen met dhr. Van de Berg uit Zwartewaal hebben leden van de Kiwanis club
uit Brielle een dag vrijwilligerswerk gedaan op de boerderij. Zij hebben met veel
enthousiasme de fietsenstalling en een overkapping voor de zandbak gemaakt.
Er is door hen op die dag ook een tegelpad gelegd bij de dierenverblijven. Wat
een werk is er verzet die dag! Heel hartelijk dank!

BBQ
Eind juni 2013 hebben Jos en Monique een BBQ voor de ouders, broers, zussen
van de bewoners van de boerderij gegeven. Alle begeleiders waren ook
uitgenodigd. Diverse ouders hebben die dag geholpen om er een groot feest van
te maken. Het weer was helaas slecht, dus de meeste hulp bestond uit het
opzetten van de partytenten tegen de regen. Gezien de lege schalen mocht het
slechte weer de pret niet drukken.
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Kerst
In de drukke decembermaand, waarin wij, zoals inmiddels gebruikelijk, weer een
kerstdiner voor onze dagbesteding en vrijwilligers hebben georganiseerd was het
weer reuze gezellig, en iedereen ging na afloop met een leuke kerstattentie naar
huis.
Op 20 december was er een kerstdiner voor onze bewoners, ouders, broers en
zussen. Ook dat was weer top geregeld door onze kok Anja Rogge. Wat zijn we
toch blij met onze keukenprinses!

Nieuwe medewerkster
In januari 2014 is, na een half jaar als vrijwilliger bij ons gewerkt te hebben, Ann
Felix aan ons team toegevoegd. Zij gaat zich, samen met Jos, richten op de
begeleiding van de cliënten van de dagbesteding en gaat de contacten
onderhouden met de diverse hulpverleningsinstanties. Zij heeft ruim 25 jaar
gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige en is BIG geregistreerd. Zij woont in
Zwartewaal op een steenworp afstand van de boerderij. Sinds kort is zij imker en
heeft een viertal bijenvolken die graag hun honing komen verzamelen op de
boerderij. De winkel verkoopt deze honing.
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Dagbesteding
Er zijn nieuwe activiteiten aan de dagbesteding op de boerderij toegevoegd.
Op maandag wordt de huishoudelijke dienst, Atie, geassisteerd.
Op dinsdag wordt er paard gereden en helpt Ineke samen met een bewoonster in
de winkel van Land-Goed. Dinsdagavond gaat de groep naar hydrofit in het
zwembad in Brielle.
Elke woensdag is er een bak dag. Koekjes, muffins en andere specialiteiten
komen uit de keuken van Land- Goed. Samen met de bewoners bakt Lenie ook
op bestelling lekkers voor verjaardagen of feestjes. Onze kokkin Anja heeft bijna
elke dag een dagbesteder uit de bewonersgroep in de keuken om hen de
beginselen van het koken te leren.
Woensdagmiddag is Wilma aanwezig om samen met de bewoners te knutselen.
Dit is elke keer weer een leuke middag!
Donderdag worden in de ochtend de groentetassen klaar gemaakt en alle
groenten van het land schoongemaakt en in de winkel gelegd. Een aantal
bewoners gaat de fitness ruimte in voor de broodnodige beweging. Donderdag
middag gaan een aantal bewoners met begeleiding naar de voedselbank om te
helpen de pakketten te vullen. Donderdagavond gaan een aantal bewoners naar
het les zwemmen.
Vrijdag worden de bestellingen voor de winkel weggebracht, boodschappen
gedaan.
Op kantoor wordt alles geregeld door Anita. Mocht u vragen hebben van
administratieve aard kunt u haar telefonisch bereiken op maandag- en
donderdag- en vrijdagochtend.
Naast al deze vaste activiteiten komen er klussen tussendoor zoals onlangs de
vraag van de Dorpsraad in Zwartewaal om een nieuwsbrief rond te brengen. De
Dorpsraad geeft voor alle inspanningen een bijdrage aan de bewoners, die zelf
hebben besloten dit te gaan gebruiken voor een leuke activiteit buitenhuis.
Er wordt elke dag gewandeld of gefietst, dit is afhankelijk van het weer.
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Samen met Joop zorgen een aantal dagbesteders/bewoners elke dag voor de
dieren. Een flinke klus om alles zo piekfijn in orde te houden. De dieren hebben
een goed leven op de boerderij en vanuit het dorp Zwartewaal komen er steeds
meer mensen naar de dieren kijken.

Dagbesteding buiten
Gedurende de zomermaanden is het een drukte van belang op het land. De
cliënten van de dagbesteding oogsten de groenten, plukken de bloemen en
bereiden de bloemen voor om er mooie boeketten van te laten maken. Deze
boeketten worden in de winkel verkocht. Als de boomgaard rijpe appels, peren,
frambozen, bramen, kruisbessen en aardbeien levert worden al deze vruchten
door de cliënten geplukt en ingepakt. Van het fruit wordt in de keuken jam
gemaakt voor de verkoop.
In de herfst- en wintermaanden is het rustiger en worden de activiteiten
verplaatst naar de tunnels. Daarin worden stekken in potten gezet en sinds kort
worden er ook meubels van steigerhout gemaakt. Er is binnen een
houtbewerking groepje die alle producten zaagt en afwerkt voor verkoop in de
winkel. Dit was afgelopen jaar een groot succes.

Het onderhoud van het terrein wordt ook door de cliënten van de dagbesteding
gedaan. Samen met Jos, Frans en Ciska, vrijwilliger Marijke en de stagiaires
zorgen zij dat het er op de boerderij netjes uit blijft zien!
Zonder al deze hulp was het runnen van de boerderij niet mogelijk.
We proberen zo veel mogelijk ook zelf te eten van de opbrengsten van ons eigen
land, eieren van eigen kippen, koekjes uit de bakkerij en jam uit eigen
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boomgaard. Op deze manier kunnen we een ieder de activiteiten blijven bieden
die zo belangrijk zijn in het leven.

U begrijpt dat we al onze producten graag willen verkopen in onze winkel. Het is
tot op heden nog niet echt heel druk in de winkel. Mocht u na het lezen van deze
nieuwsbrief eens een kijkje willen komen nemen in onze winkel dan bent u van
harte welkom. Land-Goed winkel De Klaproos is elke dag, behalve zondag, van
10 tot 4 uur geopend.
Deze nieuwsbrief beschrijft een heel jaar en is dus erg lang. Wij gaan vanaf
februari 2014 starten met een tweemaandelijkse nieuwsbrief. Zo kunt u op de
hoogte blijven van het wel en wee op de boerderij.
De website is sinds kort aangepast en weer up to date gemaakt. De nieuwsbrief
zal vanaf nu op de website verschijnen, op die manier kunt u altijd op de hoogte
blijven. Wilt u deze nieuwsbrief liever per mail blijven ontvangen kunt u ons dit
laten weten via lenie@land-goed.nl

Met vriendelijke groet,

Het team van Zorgboerderij Land-Goed

Zaterdag 10 mei is er een open dag op zorgboerderij Land-Goed,
Smalleweg 5, 3238 LV Zwartewaal
U bent van harte welkom
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