
 

 

 

 

Nieuwsbrief  nr 4         Augustus 2019 

 

Zomer op de zorgboerderij 

 

De vakantie periode zit er weer op. Het is ook deze zomer 

weer goed gelukt om iedere dag voldoende bezetting aan 

begeleiding te hebben, dit door het extra invallen van 

medewerkers en met studenten die vakantie werk 

deden. Wij vinden het heel belangrijk dat de 

zorgboerderij het hele jaar door open is, (dit alleen met 

uitzondering van de feestdagen).  

Afgelopen periode zijn er hele warme dagen geweest, 

hier wordt goed rekening mee gehouden. Activiteiten 

worden aangepast, er wordt extra water gedeeld en we 

blijven uit de zon. Vaak kan er ‘s morgens wel op het terras 

koffie worden gedronken, later wordt het hier te warm. Binnen 

is het goed te doen en zeker aan de schaduw kant blijven de 

ruimtes lang koel. Bij heel warm weer, is het meestal op het gazon onder de wilgenboom nog 

goed toeven, hier is veel schaduw en altijd wel wind, door de open ligging!  

 

Oogsttijd 

Momenteel is er veel te oogsten in zowel de 

kas als de tuin. Er kunnen volop groenten en 

ook klein fruit worden geoogst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vele bonen zijn er al gepunt en snijbonen door de deelnemers klein gesneden.  

Verder de courgettes, tomaten, komkommers, paprika’s, kruiden enz. , voor de soep en de 

salades die elke dag vers klaar gemaakt worden, met hulp van de deelnemers.  

Dit allemaal onder andere als resultaat van het vullen van de kweekpotjes met zaad in het 

voorjaar!  

 

 

 

Ook de bloementuin staat volop in bloei. Het is een lust om te zien en vele bloemen zijn al 

geplukt voor het bloemschikken wat 2x in de week gedaan wordt. Er worden hiermee vele 

vaasjes gevuld en grote bloemstukken voor op tafel gemaakt. 



Via onderstaande foto’s willen we u nog wat mee laten genieten van de sfeer op de 

zorgboerderij. Deze beelden geven aan hoe relaxt deelnemers kunnen vertoeven op een voor 

hen vertrouwde locatie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorstellen medewerker,  
In de nieuwsbrieven willen we voortaan regelmatig een medewerker aan het woord laten, die 
wat over zichzelf vertelt en over het werk wat hij of zij doet op de zorgboerderij. We beginnen 
met Elsbeth, zij is dit jaar op de zorgboerderij komen werken.  
 
Zij wil zich via deze weg aan u voorstellen: 
 
‘Mijn naam is Elsbeth Hoogendoorn-van Eck, 23 jaar en in april getrouwd met Corstian. Wij zijn 
na ons huwelijk in Oosterland gaan wonen. 
Na mijn opleiding tot verpleegkundige aan het Hoornbeeck college heb ik de afgelopen jaren,  
eerst in de thuiszorg en daarna op de afdeling Ouderenpsychiatrie in Emergis gewerkt.  
 
Als oudste dochter van Evert-Jan en Flory, hoorde ik altijd veel over de zorgboerderij. Langzaam 
begon het idee te groeien om de overstap te maken, en sinds 1 mei 2019 ben ik begonnen met 
werken op de zorgboerderij.  
Mijn bezigheid bestaat vooral uit administratief werk zoals het doen van intakes, het bijhouden 
van de dossiers en andere bijkomende taken, maar ook ben ik regelmatig op de groep te vinden. 
Verder heb ik de taak telefonisch contact op te nemen met de familie of contactpersoon thuis, 
voor bijvoorbeeld: de evaluaties, vragen of als er iets anders is.  
 
Het werken op de zorgboerderij bevalt mij prima. Vooral de onderlinge contacten met de 
deelnemers zijn fijn. Ik geniet van deze nieuwe uitdaging en hoop me lang te kunnen inzetten 
voor de zorgboerderij!’ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet uit zorgboerderij Landleven. 


