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Bedankt!
Wij bedanken onze chauffeurs omdat ze dag en nacht
voor ons klaar staan: Frans, Dirk, Hilde, Peter, Ruud,
Jolande, Rien en Jozef.
Allen kunnen gebruik maken

Nieuwe logeerdata
10 en 11 april - 15 en 16 mei
12 en 13 juni - 17 en 18 juli

van onze bussen, speciaal
voor D’n Hoef beletterd.

Contactpersonen vervoer
Hilde Mutsers: 06 - 13 36 23 82
Ruud Welten: 06 - 51 85 76 73

Vragen over een donatie die u
wilt doen mbt de verbouwing?
Neem contact op met de directie
Hansje en Ruud via 06 - 49 79 40 88
of mail naar info@dnhoef.nl

Niet 1, niet 2, maar
4 dagdelen aan 1 stuk
op D’n Hoef zijn.
Dat is toch super gaaf!

Van Zorgonderwijs
naar school
We hebben een jongere
bij onze dagbesteding
die is gaan oriënteren
op werk en dat is super
gegaan. Aan de slag, en
D’n Hoef verlaten!

Er zijn 2 leerlingen die
stapsgewijs naar school gaan:
we hebben samen met de
scholen een instroomplan
gemaakt waardoor de kans
van slagen nog groter is.
Natuurlijk in overleg met het
samenwerkingsverband en
leerlichtambtenaren.

Creatieve vakken

Dierennieuws

Iedere woensdag staat in het

Helaas hebben we afscheid

teken van creativiteit. Er zijn weer

moeten nemen van onze

mooie dingen gemaakt,

trouwe Olleke, die 13 jaar is

en natuurlijk ook voor Pasen!

mogen worden. Zij heeft een
mooi hondenleven gehad!

NL schoon
Wij hebben met heel
D’n Hoef onze kant van
Lierop schoongemaakt.
Topprestatie, andermans
rotzooi opruimen! Wij zorgen
goed voor de natuur!
Onze Houdini is tonnetjerond.
Zij gaat over 2 weken naar de
kraamstal om te bevallen van

Behandeling
Het mooie is dat bij D’n Hoef
behandeling en begeleiding

haar veulen. We kunnen haast
niet wachten totdat hij of zij
geboren is!

onder 1 dak wordt aangeboden.
Geen klinische kantoortjes,
maar in een groene, gezonde
omgeving. Er komen steeds
meer vragen binnen en
daarom gaan we na de zomervakantie ook PMT geven.
Er kunnen vanaf nu aanvragen
gedaan worden.

Opleidingen
D’n Hoef is ook een
opleidingscentrum. Wij bieden
onder andere DE opleiding in
Nederland aan op het gebied
van jeugdhulpverlening met
paarden. Voor informatie over
onze andere opleidingen klik
je hier.

Groene BSO

Van dagbesteding naar
Zorgonderwijs

Voor kinderen uit Asten, Lierop
en Someren die zich in een

Het schooljaar is over de

groep van 10-12 personen

helft. Wat knap dat er nu 4

kunnen begeven bieden

tieners aan het doorstromen

wij een reguliere BSO aan.

zijn van dagbesteding naar

Heel erg leuk voor degenen

zorgonderwijs! Zo komt stapje

waarvan de behandeling op

voor stapje het “naar school

D’n Hoef af is, maar die wel

gaan” weer in zicht.

BSO nodig hebben, omdat
de ouders werken. Je kunt
ons volgen op FaceBook en
Instagram.

Thema veiligheid
We hebben in de maand
februari rondom het thema
veiligheid gewerkt. De
vluchtroute is geoefend, er
is BHV les gegeven aan de
kinderen en de veiligheid in
en rondom D’n Hoef hebben
we samen onderzocht.

Pand
We zijn met de verbouwing gestart, want we groeien uit ons jasje.
De voorkant van het pand is voorzien van mooie borden en stickers.

Open dag
Er mogen pas vanaf 1 juli
evenementen georganiseerd

Het dak wordt vernieuwd en als dat af is gaan we beginnen met de
activiteitenhal en extra binnenruimtes aan de achterkant. Via de
nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte!

worden dus helaas gaat de
open dag dit jaar niet door.
We geven aan alle verwijzers
zoveel mogelijk corona-proof
rondleidingen.
Mail voor interesse met
biancadevries@dnhoef.nl
Dit is een hele leuke manier
om te netwerken met andere
verwijzers.

Op 14 mei is D’n Hoef gesloten
omdat dan het hele team een
BHV bijscholing heeft.
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