Nieuwsbrief
Herinneringen:
•

Zaterdag 30 november Sint en Piet feest

•

Woensdag 8 januari nieuwjaarsfeest Puk

Hallo allemaal, inmiddels 25 jaar geleden kreeg ik
mijn roepnaam, Monika. Al twee derde van mijn
leven kom ik graag op de Marshoeve. Als klein
meisje leerde Christien mij paardrijden. Toen ik
maatschappelijke stage mocht gaan lopen wist ik al
gauw waar ik dit graag wilde. Je raadt het al, op de
Marshoeve. Samen met Riet begonnen we op de
zaterdagen met helpen met koken en spelletjes
doen met de kinderen. Dit is inmiddels alweer 10
jaar geleden.
In de loop van de jaren heb ik veel mogen leren en
ontdekken. Niet alleen tijdens mijn opleidingen tot
pedagogisch medewerker kinderopvang en
jeugdzorg, maar vooral op de werkvloer. Waar niet
alleen ruimte is voor het leren kennen van het vak,
de visie maar ook voor je persoonlijke
ontwikkeling. Ik geniet er dan ook iedere werkdag
van om mijn kennis, passie en eigen ontwikkeling
te mogen inzetten tijdens mijn werkzaamheden op
de Marshoeve. Waar mijn nieuwe uitdaging ligt bij
de werkzaamheden
achter de schermen,
op kantoor. Het
werken tussen de
mensen en paarden
zou ik niet willen
missen. Daarom
zullen jullie mij,
vooral op de
zaterdagen, nog
geregeld in de rijhal
tegen kunnen
komen.

Hallo allemaal, ik ben Freddy en ik werk ruim 10 jaar op de
Marshoeve. In het begin reed ik de jonge paarden en
leerde ze de basis. Later ging ik in de stallen werken samen
met Sandra. Ook toen reed ik de paarden bij. Nu is mijn
taak terreinbeheer. Ik houd
mij bezig met het onderhoud
rondom de Marshoeve. De
gezelligheid en collegialiteit
op de Marshoeve maakt dat
ik met plezier naar mijn werk
ga. Als je vragen hebt om het
verhaal langer of sterker te
maken dan hoor ik het graag.
Tot ziens op de Marshoeve!

Op zaterdag 30 november van 10:30 uur tot 12:30 uur
vindt er een Sint en Piet feest plaats op de Marshoeve! De
uitnodiging hiervoor ontvangen jullie per mail.
Op woensdag 8 januari van 14:00 uur tot 16:00 uur viert
clown Puk een nieuwjaarsfeest. Meer informatie hierover
volgt nog.
In verband met de feestdagen is de Marshoeve een aantal
dagen gesloten, er is dan géén dagbesteding!
- woensdag 25 december 2019
- donderdag 26 december 2019
- dinsdag 31 december 2019
- woensdag 1 januari 2020

Sinds maandag 28 oktober heeft de Marshoeve
nog een nieuwe bewoner! Een prachtig, lief
katertje van 11 weken oud. Hij heeft alleen nog
geen naam en daar hebben we jullie hulp bij nodig!
Weet jij een leuke naam? Stuur dan een mail naar

Sinds maandag 14 oktober heeft de Marshoeve een

l.dekker@demarshoeve.nl en wie weet wordt jouw

nieuwe bewoner! Ze heet Ursula en is een vos merrie. Ze is

bedachte naam wel de naam voor deze nieuwe

geboren op 12-06-2001. Ze is dus 18 jaar oud. De

bewoner van de Marshoeve!

afstammeling is Corland x Amethist. Ze is hier eerst op
proef en wanneer ze helemaal geschikt blijkt voor het werk
op de Marshoeve zal Ursula blijven.

Zaterdag 5 oktober heeft de open dag van de
Marshoeve plaatsgevonden. Wat was dit een
mooie dag. Enorm veel bezoekers, van
belangstellenden tot oud deelnemers. Het was een
gezellige dag! De opbrengst van de open dag is
naar “Donderslag Bij Heldere Hemel” gegaan, het
regioteam van stichting ALS. De opbrengst van de
open dag was €1500! Team de Marshoeve wil
graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Ook iedereen van stichting ALS, bedankt voor jullie
geweldige inzet op deze dag!

