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Beste ouders, verzorgers, collega’s en vrijwilligers. In deze eerste nieuwbrief van 2023 
houden we je op de hoogte van een aantal ontwikkelingen binnen Inversa. Met een aantal 
van jullie proostten wij afgelopen 13 januari al op een mooi nieuw jaar en deelden we een 
aantal ontwikkelingen bij Inversa. Waaronder bijvoorbeeld activiteiten die we gaan 
organiseren om beter bekend te worden onder een breed en ook lokaal publiek. En om 
alle bewoners nog beter kennis te laten maken met de buurt(bewoners). Zo zullen we op 
beide boerderijen de jaarlijkse markt organiseren, jaarlijkse (ouder)klusdag, nemen we 
deel aan open dagen/beurzen van scholen en doen we mee met NLdoet.  
Ondertussen komen de voorjaarsbloemen al omhoog en daar worden we allemaal blij van. 
 
AGENDA NOTITIES 2023: Activiteiten Inversa 

NLdoet Vrijwilligersdag Vrijdag 10 maart (09.30 – 16.00 uur) Woubrugge en 
Nieuwkoop 

Ouderavond Maart (datum volgt z.s.m.) Nieuwkoop 

Ouderavond Maart (datum volgt z.s.m.) Woubrugge 

Zomermarkt Zaterdag 24 juni (10.00 – 16.00 uur) Woubrugge 

Ouderklusdag Zaterdag 14 oktober Woubrugge en 
Nieuwkoop 

Wintermarkt Zaterdag 25 november Nieuwkoop 

 
OPROEP TWEEDEHANDS ARTIKELEN: Voor de traditionele loterij tijdens de zomermarkt op 24 juni 
zijn wij op zoek naar gebruikte spullen/artikelen die nog compleet en heel zijn. Mocht je een 
voorjaarsopruiming bij jouw thuis doen of wil iemand zijn ongebruikte spullen kwijt, dan ontvangen 
wij deze graag. 

➢ Ook hebben wij vrijwilligers nodig om praktische zaken op de zomermarkt (en t.z.t. op de 
wintermarkt) te regelen (bijv. koffie/thee schenken, een kraam bemannen, enz.). Wij horen 
graag wie er mee wil helpen. 
 

 

Shantikoren-weekend Woubrugge: Op zaterdag 18 en zondag 19 
februari waren we uitgenodigd bij de Sporthal in Woubrugge om 
(zelfgemaakt) gebak te verkopen t.b.v. Inversa. Een mooie 
gelegenheid om diverse mensen uit eigen dorp en daarbuiten te 
ontmoeten en kennis te laten maken met Inversa. Raymon heeft 
twee dagen heel enthousiast meegeholpen. Naast een mooie 
opbrengst van de verkoop heeft een inwoner en opa van één van 
onze stagiaires een aantal badkamerartikelen (duurzame kranen 
e.d.) geschonken. Wij bedanken Raymon, Ans, Saskia (vrijwilliger), 

Anita (moeder van Yosh), Astrid, Eveline, Nienke en Madelief voor het bakken en het verkopen. 
 
NLdoet in Woubrugge en Nieuwkoop op vrijdag 10 maart 
Vrijdag 10 maart doen we mee met NLdoet, de grootste landelijke vrijwilligersactie 
van het Oranjefonds waarbij inwoners en bedrijven uit de buurt de handen uit de 
mouwen steken voor elkaar. We zijn druk met de voorbereidingen en hebben veel 
aanmeldingen voor zowel Nieuwkoop als Woubrugge bestaande uit inwoners, CDA-
fractie Kaag en Braassem, Rotaryclub Nieuwkoop en Gemeente Nieuwkoop.  
➢ Wij zoeken vrijwilligers of collega’s om mee  te helpen met de klussen of koffie 

en lunch presenteren aan de helpende handen. 
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NIEUWE MENSEN OP DE BOERDERIJEN: IRMA, SARAH, JUUL, KEVIN, MARTIN  
 
Fijn pensioen Trees en welkom Irma 

Onze vaste administratieve kracht Trees de Vries is met pensioen 
en Irma de Vos heeft deze taken per 1 januari 2023 
overgenomen. Irma werkt iedere maandagochtend en 
woensdagochtend op de boerderij in Woubrugge (10 uur totaal). 
Hieronder stelt Irma zich graag voor: 
‘Ik heb de opleiding ‘Hogere Landbouwschool’ gedaan en daarna 
jarenlang op de administratieve afdeling van een investerings-
bedrijf gewerkt. Thuis hebben we -ik ben getrouwd met Frank- 
nog onze vijf schapen (Walliser Schwarznase).  
 

Dit zijn heel sociale dieren die elke dag na het voeren een knuffel komen halen. Ik ben graag buiten, met 
dieren bezig en maak lange (dag) wandelingen. Ik kijk er naar uit op samen met het hele team zo goed 
mogelijk de financiële/administratieve kant bij Inversa te onderhouden, uit te bouwen en waar nodig te 
optimaliseren. 
 

Martin van Hofwegen is toegetreden tot het bestuurd als financieel adviseur. Met de komst van Martin 

is het bestuur van Inversa weer compleet. Martin (48) is controller en eigenaar van zijn bedrijf, Van 

Hofwegen Training & Advies. Hij heeft 25 jaar ervaring als financial, bedrijfstrainer en inspirator in het 

bedrijfsleven en bij diverse zorgorganisaties. 

 

Sinds een aantal weken loopt Kevin elke maandag 

stage op de boerderij in Woubrugge. Kevin is  

16 jaar, heeft autisme en zit op een SO-school. Hij 

wilde graag stagelopen op een (woon)boerderij. Hij 

leert wat het betekent om (op tijd) naar werk te gaan, 

opdrachten te krijgen en deze goed uit te voeren. 

Arlette begeleidt Kevin bij zijn stage dat tot de 

zomervakantie duurt.  

  

Arlette vertelt: “Het is leuk om hem te helpen in dit leertraject. Hij is een vriendelijke, wat verlegen 

jongen die altijd op tijd is en zich verantwoordelijk voelt. Hij onderneemt verschillende activiteiten met 

de bewoners, zoals: Basketballen met Jeroen, kratten organiseren met Sonny, de planten wateren met 

Kim. Voor de bewoners brengt het ook wat: Trots en verantwoording om Kevin uit te leggen hoe het 

werkt op de boerderij. Na een paar weken merk ik echt dat Kevin al gegroeid is in het werk door bijv. 

zelfstandiger te werken of activiteiten zelf voor te stellen. Dat is mooi om te zien”. 

 

Juul is begonnen met haar stage in Nieuwkoop. Zij is 2e-jaars studente van de opleiding HBO/ 

Verpleegkundige op de hogeschool Leiden. Zij is er tot half april en Lars is haar begeleider.  

Juul vertelt dat ze het leuk vindt om in een heel andere omgeving stage te lopen dan bijv. een 

ziekenhuis. Het werken met een kleine groep mensen vindt zij inspirerend omdat je daardoor een meer 

persoonlijkere band met de bewoners opbouwt en dat iedere bewoner een andere benadering of 

communicatie vraagt. Natuurlijk voert zij geen of weinig verpleegkundige handelingen uit maar verruimt 

deze stage haar blik op werken in deze branche voor de toekomst. 

https://www.linkedin.com/company/van-hofwegen-training-advies/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aorganization_admin_admin_index%3B58e76b6c-0070-4917-9a7f-d92afa7c5474
https://www.linkedin.com/company/van-hofwegen-training-advies/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aorganization_admin_admin_index%3B58e76b6c-0070-4917-9a7f-d92afa7c5474
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In Nieuwkoop is Sarah uit Zevenhoven begonnen met twee dagen stagelopen op de boerderij. Zij is 

18 jaar, zit op het Auris college in Leiden maar zocht een tweede stageplek om te werken met dieren. 

Zij wordt begeleid door Barbara en stagiaire Juul. 

 

DIERENNIEUWS: 

We hebben vier logee-merries erbij in Woubrugge. Boer 
Henk zocht een tijdelijke dagbesteding voor hen. Daarom 
staan zij elke dag in de wei met Afke en Texas. Voor Afke 
hebben we een zeer actief team van vrijwillige rijders en 
menners die zorgen dat Afke in beweging blijft en 
getraind wordt voor de kar zodat zij dit voorjaar 
bewoners mee kan nemen op leuke ritjes door de 
omgeving. Onze schapen zijn weer terug in de wei.  
Drie ervan verwachten een lammetje. Daar kijken we 
natuurlijk weer naar uit en hopen we in het voorjaar 
beschuit met muisjes te kunnen eten. 

COMMUNICATIE INVERSA: 

Gemeente Nieuwkoop heeft sinds twee jaar een nieuwe gemeentegids. Dit is een mooi-ogend 

tijdschrift met advertenties en persoonlijke verhalen van lokale bedrijven en organisaties. Inversa 

heeft twee artikelen geplaatst. Eén artikel gaat over Inversa als zorgorganisatie en in het tweede 

artikel vertelt collega-begeleider Hendrik-Jan over zijn werk bij Inversa. De nieuwssite 

‘DeNieuwkoper.nl’ plaatste het verhaal van Hendrik-Jan op hun website en Facebook (zie in de 

bijlage). Natuurlijk kun je dit ook lezen op de social mediakanalen van Inversa en op ons nieuwe 

Instagramkanaal. Het Nieuwkoop Tijdschrift komt eind maart uit en wordt gestuurd naar alle 

inwoners en openbare gelegenheden (apotheek, bibliotheek, wijkpunt, etc.). Bedankt Hendrik-Jan! 

 
VOOR WIE DIT NOG NIET WEET: 
Inversa is een ‘crowdfundingsactie’ gestart. Via het online kanaal: www.gofundme.com/f/inversa 
vragen we om een tegeltje bij te dragen aan de renovatie van de badkamers in Woubrugge en het 
bijbouwen van een derde badkamer. Hiervoor is tot op het sturen van deze brief € 4.490 opgehaald. 
Wij zullen de komende weken op diverse manieren aandacht blijven vragen voor de actie. Natuurlijk 
is een helpende hand daarbij welkom en mogen de berichten op Facebook, LinkedIn en Instagram 
gedeeld worden. Of vertel het door binnen het eigen netwerk. Op www.inversa.nl/agenda-nieuws.nl 
lees je alles over de actie.  

Op 11 februari legde Astrid op Radio-Studio Kaag en Braassem verder 
uit waarom de actie nodig is. Dit interview is nog steeds terug te 
luisteren op: www.studiokaagenbraassem.nl/programma/kbactueel.nl.  

(11 februari, klik op 13.00 uur – vanaf 13e minuut is Astrid te horen). 

 

 

-Hartelijke groeten van Team Inversa-

http://www.gofundme.com/f/inversa
http://www.inversa.nl/agenda-nieuws.nl
http://www.studiokaagenbraassem.nl/programma/kbactueel.nl
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BIJLAGE: 31 januari 2023 – Artikel over het werk van begeleider n.a.v. de ‘Dag van het werkplezier in de zorg’:  

Persoonlijk begeleider Hendrik-Jan: Publicatie op DeNieuwkoper.nl en Facebook van De Nieuwkoper.nl 

 

 


