Nieuwsbrief
een make over. We zijn erg
blij met de nieuwe look.
Bezoek van een zwerfkatje
Toen de woongroep
plotseling gemiauw hoorde
zagen ze in de hooischuur
een kitten. Na een dag
geluidsoverlast was de kitten
er nog steeds en toen hebben
ze de dierenambulance
gebeld. Die kwamen naar de
Marshoeve en hebben de
Feestdagen
Tijdens de kerstvakantie is de
Marshoeve een aantal dagen
gesloten. Dit geldt voor de
dagbesteding en individuele
begeleiding, tenzij anders is
besproken. Het wonen gaat
uiteraard wel door.
De Marshoeve is op de
volgende dagen gesloten:
- zaterdag 25 december
- vrijdag 31 december

kitten meegenomen. Die
de Marshoeve ook aan. Ik

nacht kon er weer rustig

ben inmiddels een maand

geslapen worden zonder

werkzaam op de Marshoeve

gemiauw van de kitten.

en heb het goed naar mijn
zin, ik heb al veel mensen
mogen leren kennen.

Nieuwe begeleider: Wybe
Hallo allemaal,
Mij is gevraagd om voor de

Ik hoop dat ik veel van jullie

nieuwsbrief iets over mijzelf

ervaringen leer en dat ik mijn

te vertellen.

ervaringen met jullie mag

Ik ben Wybe Scholten, 21 jaar

delen om jullie verder te

en sinds oktober werkzaam

helpen op jullie levenspad.

bij De Marshoeve. Daarvoor
was ik ruiter bij de familie

- zaterdag 1 januari

Schuttert in Stegeren. Ik heb

Nieuwe begeleider: Hilde

besloten om de ruitersport te

Ik ben Hilde, 44 jaar. Ik ben

gaan combineren met een

getrouwd en ben moeder van

baan binnen de zorg. Mensen

3 kinderen. Voorheen heb ik

naar de zin en deelgenoot

de opleiding SPW gedaan en

maken van mijn passie, de

heb ik in de kinderopvang

paardensport, is iets wat mij

gezeten. Ben een echt
buitenmens, we hebben altijd
een boerderij gehad, ik vind
het een mooie combinatie,
kinderen/jongvolwassenen
en dieren. Daarom sprak mij

Nieuwe tafels
Een paar weken geleden
werden er nieuwe tafels
bezorgd. De kantine en de
vergaderruimte kregen toen

veel plezier geeft.
De afgelopen tijd heb ik
langzaam kennis kunnen
maken met De Marshoeve en
ben ik een opleiding tot
begeleider zorgboerderij

gestart aan Landstede in

Bliksem is verhuisd

sport aangekocht en het

Raalte. Hoewel het even

Bliksem staat sinds twee

leuke is dat ze familie is van

wennen is, om opnieuw weer

maand niet meer op de

Goofy!

in de boeken te gaan, ben ik

Marshoeve. Bliksem staat nu

tevreden met mijn keuze en

bij Tessa, een medewerker

probeer ik elke dag de

van de Marshoeve. Haar

deelnemers een fijne dag te

dochter rijdt nu op Bliksem.

bezorgen.

Ze hebben veel plezier

Ik hoop dat we elkaar kunnen

samen.

stimuleren om het beste uit
onszelf te halen!
Groet,
Wybe Scholten

Coronamaatregelen
Naar aanleiding van de
persconferentie van 26
november zijn de
maatregelen weer
aangescherpt. Kom niet naar
Nobility is verhuisd

de Marshoeve als je klachten

Nobility is half november

hebt die passen bij het

verhuisd. Ze is toen twee

coronavirus. Meld je ook bij

weken in quarantaine

ons als je positief getest bent

gegaan, om vervolgens met

op het coronavirus en kort

het vliegtuig naar haar

daarvoor op de Marshoeve

Baby geboren

nieuwe huis te vertrekken.

bent geweest.

Op 22 augustus 2021 is onze

Nobility woont nu in Dubai.

medewerker Laura bevallen

Op 28 november is een

van een dochter, Mila. Laura

uitgebreid document

is sinds eind november weer

verstuurd naar alle

aan het werk. Zij is nog niet

(ouders/verzorgers van) de

volledig aan het werk en in

deelnemers. Lees deze goed

eerste instantie nog op

door zodat je goed op de

therapeutische basis.

hoogte bent!
Fijne feestdagen
De Marshoeve wenst
iedereen gezellige feestdagen
Nieuw paard: Roussanne
In oktober heeft de
Marshoeve een nieuw veulen
aangekocht. Ze is voor de

en een fijne jaarwisseling!

