Jaarverslag Vriendenstichting de Noorderhoeve 2016
1. Bestuursvergaderingen
- vrijdag 15 januari
- woensdag 30 maart
- maandag 2 mei
- maandag 5 september
- maandag 31 oktober
- maandag 7 november
- maandag 28 november
2. Bestuurszaken
Eind oktober namen Willemijn Phielix en Monique van Orden afscheid van hun
bestuurstaak. Hun besluit werd in een gezamenlijk opgesteld communiqué
bekend gemaakt. De zittende bestuursleden hebben Gijs van Westrienen
bereid gevonden om als secretaris zitting te nemen in het bestuur van de
Vriendenstichting.
3. Activiteiten
- de automatisering van het adressenbestand van de Vriendenstichting blijft
een aandachtpunt, ook in 2017.
- opnieuw schonk een fonds een bedrag van € 3000,- aan de
Vriendenstichting t.b.v. de Noorderhoeveschool.
- op zaterdag 2 juli was de Vriendenstichting prominent aanwezig op de
Landgoed Fair van de Noorderhoeve. Wij stonden met onze mooi ingerichte
kraam opnieuw direct bij de entree van het erf. We lieten zien wat de
Vriendenstichting doet, wat haar speerpunten zijn (school en recreatie) en
verwelkomden die dag 18 nieuwe Vrienden.

4. Noorderhoeve School
In het eerste kwartaal van 2016 draaide de Noorderhoeve School op volle
toeren. Begin januari vond tweemaal een cursus veiligheid plaats, de enige
cursus die voor alle cliënten verplicht is. Daarna volgden nog Zuivelcursus,
Ik ben oké, Timmercursus, Liedjes maken, Snoeidriedaagse,
Tuinbouwcursus, Aikido, Natuurfotografie.
De cursus Koken bleek een schot in de roos. Deelnemers genoten met volle
teugen van hun groeiende vaardigheden in het bereiden van lekkere
maaltijden op basis van ingrediënten van de boerderij. Als klinkend
slotakkoord bereidden zij op vrijdag 23 december opnieuw voor hun collega’s
een smaakvol kerstdiner.
Begin september werd het nieuwe jaarprogramma van de Noorderhoeve
School gepresenteerd. Met financiële steun van de Vriendenstichting konden
er dertien modules aangeboden worden. De meeste cursussen worden
gegeven in de educatieruimte aan 't Grote Heklaantje.
Van september 2016 tot januari 2017 werden de volgende modules
aangeboden: Sociale Vaardigheden, Toneel, Kaasmaken, Verzorging
geit en schaap en Kookles & kerstdiner.
Nieuw dit jaar is de cursus Sociale Vaardigheden die op 8 dinsdagen het
bewustzijn en de vaardigheden van cliënten op dit thema vergroot en
versterkt.
Aan de toneelcursus deden dit keer 16 cliënten en vrijwilligers mee. De
cursus werd opnieuw bekroond met twee opvoeringen van een prachtig
kersttoneelstuk voor een enthousiast publiek in een volle overblijfruimte.

