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Nieuwsbrief 14 Juli 2013

Op zondag 14 juli gaan we als Vereniging “BeHaT” de bewoners
van Maasveld te Maastricht een leuke middag bezorgen.
Maasveld biedt op meerdere gebieden ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking
of meervoudige beperking. Maasveld stelt mensen met een verstandelijke beperking in staat het leven
te leiden waar ze voor kiezen.
Het steuntje in de rug is bij Maasveld net zo gevarieerd als de vragen en wensen van de cliënten. De
één heeft behoefte aan volledige zorg en ondersteuning, de ander wil graag zelfstandig wonen en
krijgt daarbij begeleiding. Of het nou gaat om wonen, werken of vrije tijd: bij Maasveld staat de cliënt
altijd centraal.

Wat willen we gaan doen deze middag:
•
•

•
•
•

De middag wordt georganiseerd rond de boerderij van Maasveld en start voor de bewoners
om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Met zoveel mogelijk koetsen en paarden rondritten maken met de bewoners die lichamelijk in
staat zijn om zelfstandig in een koets te komen (in sommige gevallen gaat begeleider van
Maasveld mee).
Maxime en Esmee geven een spetterende show met hun shetlanders.
Zorgen voor een paar knuffel / poets, pony’s / paarden voor die bewoners die niet mee
kunnen in een koets. Graag eigen poetsspullen meebrengen.
Eén en het ander zal in een ongedwongen sfeer verlopen.

Wat is verder van belang:
•
•
•

•

Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein (zie adres onder aan de nieuwsflits)
Er mogen geen foto’s zonder toestemming worden gepubliceerd.
Er is duidelijk gemaakt aan team dat we met levende have onderweg zijn en dat dat risico’s
met zich mee brengt. Op Maasveld is een boerderij waar verschillende dieren wonen denk
aan geiten, schapen, biggen, marmotten en 1 tinker. Meeste bewoners die die middag
aanwezig zullen zijn helpen mee op de boerderij.
Horeca gelegenheid is aanwezig en wordt gerund door Maasveld en bewoners.

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•
•
•

Wie gaat er mee met zijn brave paard(en) en koets?
Wie zorgt er voor knuffel pony / paard?
Wie brengt een braaf paard mee om op te rijden? Opstap is voorhanden.
Verzamelen op parkeerplaats om 12.30 uur, gezamenlijk even een kopje koffie / thee / vlaai.
Dit is tevens de briefing voor de middag. Waarna aanspannen en eventueel rondje rijden.
Om 14.00 uur worden we verwacht op de boerderij, waarna hopelijk voor hun en voor ons,
een gezellige middag zal starten.
Team Maasveld voert de regie over de bewoners en op de dag zelf melden we wie
aanspreekpunt is voor BeHaT.
Er komt nog een uitnodiging van Maasveld die wordt geplaatst op de web site.

Opgave voor 1 juli bij
Veronique Crombach

Hedwig Beijers
Lenie Vissers
Miriam Janssen

verocrombach@hotmail.com
hedwig@beijers-schneiders.nl
john_vissers@online.nl
jfhm.janssen@hotmail.com

Bij vragen bel Veronique Crombach 06 46797793 of Miriam Janssen 046 4335669.
Graag vermelden bij opgave welk paard, koets of onder het zadel, en hoeveel personen er
op de koets kunnen (buiten menner en groom)
Adres maasveld tevens parkeerplaats.
Maasveld
Maasvelderweg 1, 6229 XT Maastricht

