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Wat is de Hoeff?
Dagboerderij de Hoeff is al jaren een begrip in
de regio. Deze basisvoorziening biedt een diversiteit aan activiteiten en werkzaamheden
voor cliënten die om meer structuur, nabijheid en begeleiding vragen. Op de Hoeff zijn
drie verschillende groepen te onderscheiden.
De cliënten van de tuinderij- en kasgroep werken
op het land of in de verwarmde kas. Zij telen en
kweken groenten, fruit en (kruiden)planten. De
producten worden tegen betaling, vers en onbespoten, voor de klanten uit de tuin gehaald. De
dierverzorging neemt ook een belangrijke plaats in;
een groot aantal cliënten heeft de dagelijkse zorg
over de konijnen, geiten, schapen en legkippen.

Wat doe je zoal bij De Hoeff?
De cliënten in de keukens verwerken de producten
van het land tot allerlei heerlijke producten, zoals
jam, siroop en chutney. Ze worden verkocht in de
gezellige winkel op het terrein. De cliënten van
deze groep werken ook in het vernieuwde en mooi
ingerichte lunchroom, die nog in ontwikkeling is.
Zorggroep de Vliet/Giessen biedt ondersteuning aan cliënten met een intensieve zorgvraag.
Zij voeren kleine, eenvoudige werkzaamheden
uit en er worden belevingsgerichte activiteiten aangeboden. Daarnaast hebben ze een eigen tuin en verzorgen zij ook hun eigen dieren.

Volg ons!
www.facebook.com/dehoeff

Dagbesteding op de Hoeff?
Is structuur en begleiding belangrijk en vind je
het leuk om met dieren te werken? Of wil je in
een keuken werken? Heb je een speciﬁeke zorgvraag en hou je van het plattelandsleven? De
Hoeff zou dan goed aansluiten! Je kunt je vrijblijvend aanmelden bij het Cliëntservicebureau
van Syndion. Uiteraard kun je eerst gewoon
eens een kijkje bij ons komen nemen. In overleg
met jou bespreken we of deze werkplek goed bij
je past. Als je eerst een tijdje op proef wilt meedraaien of stage wilt lopen, is dat ook mogelijk.

Meer weten ver de Hoeff?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
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