
 

Beste Buren,  

 

Met plezier willen we u laten weten dat Het Erf van start is gegaan. 

VerDraaid leuk, vinden we dat!  

 

Sinds 2 september bezoekt een groep van 30 mensen met een beperking dagelijks deze mooie 

nieuwe werkplek. Dat is voor iedereen natuurlijk best wennen. Alles is nieuw, de weg er naar toe, de 

verschillende gebouwen, de werkzaamheden… Reuze spannend allemaal, maar ook ontzettend leuk! 

Met elkaar doen we  ons best om iedereen zo snel mogelijk veilig en vertrouwd te laten voelen. Dat 

doen we nog even in de beslotenheid van deze groep, zodat iedereen de tijd kan krijgen om te 

wennen.  Theehuis Het Erf is dan ook de eerste weken nog niet geopend.  

Maar we willen u wel alvast uitnodigen om Burendag met ons te komen vieren op zaterdag 28 

september, van 11.00-16.00. Zet deze datum dus alvast in uw agenda!  

Samen met een aantal buren zijn we deze unieke burendag aan het organiseren en binnenkort krijgt 

u hier meer informatie over in de brievenbus. Ook kunt u ons nieuws volgen op Facebook onder de 

naam: Theehuis Het Erf of op onze website https://www.heterf.st-er.nl/ 

Ondertussen zijn we druk aan het oefenen voor ons werk in het Theehuis. Medewerkers leren alles 

wat er nodig is om u straks te kunnen verwennen met een heerlijk kopje thee of koffie en 

zelfgebakken taart. Stap voor stap willen we het Theehuis vaker gaan openen, al naar gelang de 

mogelijkheden van onze cliënten.  

Vanaf 1 oktober zijn we  geopend op dinsdag en vrijdag van 10.00-13.00. Om het u makkelijk te 

maken zullen we onze openingstijden ook zichtbaar maken met de vlag die aan het hek hangt. Als u 

die ziet wapperen, dan weet u zeker dat we open zijn! Maar natuurlijk kunt u dat ook vinden op onze 

website en Facebookpagina.  

We hopen u gauw te ontmoeten!  

 

 

Vriendelijke groet namens alle medewerkers van Theehuis Het Erf, 

Madeliefstraat 16 

1706 AN Heerhugowaard 

Tel: 072 2040150 

Website: www.heterf.st-er.nl 

Facebook: Theehuis Het Erf 

https://www.heterf.st-er.nl/
http://www.heterf.st-er.nl/

