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Nieuwe logeerdata
12 en 13 december
16 en 17 januari
20 en 21 februari
Vacature Groene BSO
lees meer op pagina 4!

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

Wellicht ter overvloede, maar we willen u laten weten dat
D’n Hoef gesloten is op onderstaande dagen. Op alle andere
dagen wordt uw kind volgens planning op D’n Hoef verwacht.
• 25 - 26 december 2020
• 1 januari 2021
• 23 februari 2021 (studiedag)

Zorgonderwijs

Wij feliciteren Hidde en Mara
met hun terugkeer naar school.
Super veel succes jongens,
zet ‘m op!!

Het onderwijs, iedere leerling

We werken in groepen met

zijn eigen programma,

4 leerlingen en degenen

met een vast schema per

die aan het uitstromen

dagdeel, hier de ochtend:

zijn zitten in een groep van

• dagopening

5 kinderen. Er zijn ook

• 1 uur onderwijs

leerlingen die 1 op 1 werken

• pauze

en daarna in de groep

• 1 uur onderwijs

van 4 doorstromen.

• taken, opruimen
• evalueren op ieders 		
persoonlijke doelen
• naar huis

Wij zoeken voor iedere
leerling de best passende
school uit!

Dagbesteding

Logeren

We werken in groepen met 4 cliënten, leeftijd 4-18 jaar.

Hoe maak je een kampvuur? Samen

Er is een aparte groep voor 18+. Voor elkaar en de natuur

koken, samen spelen en ravotten maar

zorgen staat centraal. We werken met een vast schema:

ook: voorlezen, een film kijken. Een nachtje

•

dagopening

slapen op D’n Hoef is gaaf! Ben jij er in

•

gedurende 1 uur dieren verzorgen

december ook bij?

•

pauze

•

3 kwartier onderwijs

Groep

•

vrije keuze, taken, opruimen

We hebben een echte crossbaan om te

•

evalueren persoonlijke doelen

fietsen, als stormbaan, als parcours voor de

•

naar huis

dieren. Verzin het maar eens!

We werken in groepen met 4 cliënten, maar ook 1 op 1.
Wanneer het goed gaat stromen de kinderen door naar
de onderwijsgroep. De 18+ stroomt door naar werk.

Coaching
Juist door Corona hebben veel volwassenen behoefte aan
coaching. Gewoon bellen, een vrijblijvend gesprek voeren
en starten. Met een paar keer voel je je een ander mens,
dankzij onze paarden!

Groene BSO
Kinderen die de reguliere basisschool
bezoeken en uit Lierop, Asten of Someren
komen zijn welkom op onze groene BSO.
Ouders ontvangen van de belasting een
vergoeding. Dit gaat via registratienummer 195605822.

Voltigevereniging
We hebben een nieuw team erbij op de zaterdagochtend.
Zij werken met Houdini. En verder hebben we 3
geslaagde longeurs. Zij hebben de cursus met glans
afgerond. Proficiat! Op dit moment zijn de voltigeurs die
10 jaar en ouder zijn druk bezig met het maken van hun
surprise. Die gaan we dit jaar digitaal uitpakken.

DANK JE WEL
Karin voor al je jaren op D’n Hoef, met
als hoogtepunt het in de steigers zetten
van de groene BSO. Heel veel succes in
je nieuwe baan, dichter bij huis!

DANK JE WEL
Yvonne voor al je jaren op D’n Hoef met
als voornaamste werkzaamheden het
vormgeven van het zorgonderwijs. Met
een berg aan kennis ga je nu de collega’s
in het speciaal onderwijs verblijden.
Succes!
oriëntatie hondentrimmen

En een warm welkom aan Joyce en Ymke:
Joyce Habraken

Ymke

Mijn naam is Joyce Habraken en ik ben 26 jaar oud.

Ik ben Ymke en ben 28 jaar oud. Ik heb twee

Ik woon in Heeze, wat fijn dichtbij D’n Hoef is. Ik

jaar geleden een jaar stage gelopen bij D’n Hoef

hou van het buitenleven en lekker actief bezig zijn!

waardoor ik al bekend ben op D’n Hoef en al wat

Zelf beoefen ik de paardensport wat ik dagelijks

kinderen ken. Ik ben afgestudeerd GGZ Agoog en

doe, daarnaast revalideer ik paarden met een

nu ben ik na 2 jaar weer terug op D’n Hoef om hier te

blessure. Wanneer ik nog tijd over heb besteed ik

werken. Verder rijd ik paard en geef ik coachsessies

dit aan fitness of bij mijn vriend thuis in het Vee-

met paarden. Dit vind ik allebei erg leuk om te doen

en Loonbedrijf. Ik ben afgestudeerd aan de HBO-

en is dus ook een grote hobby van mij. Vroeger heb

opleiding Pedagogiek waarna ik gewerkt heb op

ik dressuur wedstrijden gereden, maar dat doe ik

een jongereninternaat. Dat was toch niet helemaal

nu niet meer. Tegenwoordig rij ik vooral lekker in de

wat bij mij paste, dus toen ik de vacature van D’n

bossen en train ik voor mezelf. Zelf heb ik nu twee

Hoef las wist ik meteen dat dat de baan is die bij mij

paarden waar ik zowel mee rijd als de coachsessies

past! Met de kinderen, bezig zijn in de natuur en met

mee doe. Verder vind ik het leuk om met dieren en

dieren en ondertussen ook nog tot ontwikkeling

buiten bezig te zijn, dus zit ik op D’n Hoef wel op

kunnen komen. Ik heb er zin in!

mijn plek.

Vacature

Medewerker
Groene BSO
Wij zijn voor de groene BSO in Lierop dringend op zoek naar
een medewerker. Onze groene BSO kenmerkt zich door outdooractiviteiten in ons bos, bij de kinderboerderij en onze eigen
stormbaan/ fietscrossbaan. Ook hebben we een theaterzaal
voor tal van activiteiten.
In het kort:
•

Tijden op maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 - 18:30 uur.

•

Tijdens schoolvakanties: maandag, dinsdag en donderdag 		
van 8:00 - 18:30 uur.

•

Salaris conform kinderopvang.

•

Je creëert je eigen baan, gebonden aan de seizoenen.

Wat verwachten we van jou:
•

Veel plezier in het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd.

•

Doorzettingsvermogen.

•

Je kunt een groep van 4 - 12 jarige kinderen draaien (11 in 1 groep).

•

Een berg aan creativiteit om de leukste outdooractiviteiten
te bedenken.

Wat bieden wij:
•

De allerleukste outdoorbengels van Asten, Someren en Lierop.

•

Een kei leuk team.

•

Een te gekke accommodatie.

•

Kansen om jezelf door te ontwikkelen.

Heb je interesse of ken je iemand die ons
team kan komen ondersteunen? Neem
contact op met Hansje Welten.

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

D’N HOEF BV
Bezoekadres: Vaarsehoef 3, 5715 RC Lierop
Postadres: Vaarsehoef 5, 5715 RC Lierop
T 0492 - 33 23 45 • info@dnhoef.nl

Wij zijn nu op zoek naar:

vrijwillige
chauffeurs
Wij zijn op zoek naar mensen die een paar
uurtjes in de week groepjes kinderen kunnen
vervoeren. Natuurlijk op een veilige manier
door het RIVM goedgekeurd!

www.dnhoef.nl

