
Dagbesteding SternZorg houdt open dag op l5 juni
Op een prachtige gro€ne loratie, in de rustige omgeving van de Sternweg, ligt
boerderij de Sternhof. ln 20OB is de Sternhof gestart als recreatiebedriif rnet
een B&8, een mini camping en later een blote voetenpad.

ln 2012 werd daar een nieuwe tak aan toegevoegd; dagbesteding voor ouderen n:et
geheugenproblemen I @innende dementie kunnen er terecht voor kleinschalige dag-

besteding op de boerderij. De hele sfeer ademt rust en ontspanning uit. De oude ap-
pelbomen, de bloementuin en moesluin, de schaapjes en de kippen, het is een pracirtig
landelijkgeheel. Op deze plek worden de ouderen ontvïlngen voor een leuke dag op de
boerderij.

ledereen wordt rond 9 uur thuis opgehaald door vrijwilligers en bij
aankomst staat de koftie en thee al klaar. Fijn, we zien bekende ge-
zichten en kunnen even bijkletsen met elkaarvoorclat we aan de
slag gaan. Daarna de jassen aan en naar buken. ledereen heeft zijn
eigen klussen; de één doet aan houtbewerking in de werkplaats
en is bezig een vlinderl<ast te maken, anderen gaan de dieren
voeren en de eieren rapen. Hoeveel ziln dat *r vandaag?!

We wandelen door de grote moestuin en zien klusies die ran-
daaggedaan kunnen worden. De rabarber kan worden geoogst
om mee te kunnen geven aan de Voedselbank die wekelijk onze
gröenten konren halen. We kijken even in de kas en zien dat de
planten van de courgette, die voor gekweekt zijn, ook naar bulten
kunnen. Eén van de wiiwilligen is ai bezig e€fi Sroentenbed te schoffelen
zodat daarin strak geplarrt kan worden.

Maar eerst kofriepauze! Om kwart voor I I verzamelen de ouderen en vriiwilligers zich
rond de tafel, in deze tijd rran het jaar buiten in het zonnetie. Er worden verhalen opge-
haald over vroEle[ want daar kan iedereen over meepraten. Van de slachtvan vtleger
tot de spelleties op het schoolplein, allerlei onderwerpen komen overtafelen ieder heeft
wel wat te vertellen. Gezellig zo met elkaar. Ook wel en wee wordt gedeeld en er wordt
meegeleefd rnet elkaar.

Na een half uurtje gaat ieder weer ziins weegs; een paar ouderen maken in de keuken
soep vàn de groenten uit de tuin, de nrannen in de werkplaats schilderen hun vlinder-
kastie en de vnijwill"rger zet samen met een oudere de courgettes in de tuin. De oudere
haalt de voorgekweekte courgette uit de potjes en geeft die aan de wiiwilliger die op zijn
knieËn in de tuin zit. Een half uur later staat het bed vol met courgetteplanten. Zo samen
komen we er wel. ledereen tloet waar hii plezler aan beleeft en wat binnen ziin of haar
mogeliykheden ligt.
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We lunchen nret elkaar, de tafel is gezellig
gedekt en de soep staat tË dampen. [e-

dereen eet altiid meer dan thuis want
het ís gezellig, zo meÍ elkaar. Na het
eten gaat een deel van de ouderen
rusten in de huiskanren Anderen
doen een spelletje rumrnycub.

Later in de middag wandelt een
groepie over het erf, even kijken bij

de bloenrentuin en wat schillen ge.
ven aan de pony in de wei. Daarna op

een bankie genieten van de rust en al het
groen. Heerliik; blozende wangen en ge-

zonde buitenlucht.

Gn 4 uurgax iedereen moe en voldaan weer huiswaarts.

Wilt u ook eens síeer proeven op het erf §temZorg houdt open dag op zaterdag l5 juni
tussen I I - 14 uur. U bent van harte welkom om te komen kiiken in de moestuin, de kas
en de werkplaas. De koffie staat klaar!
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