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Misschien is dit niet de eerste folder die u in kijkt. Misschien denkt u 

net als wij, “al die zorgboerderijen lijken op elkaar”. Alle boerderijen 

bieden immers dag- en weekstructuur door het werken met dieren 

en jaarstructuur door de agrarische seizoenen.  Ook zijn de meeste 

zorgboerderijen riant gelegen.  In dit alles  onderscheiden wij ons 

niet in.  Waarin dan wel? Ten eerste in onze naamgeving. Wij praten 

over de leer-, werk- en beleefboerderij “De Flintenhoeve”, want dit is 

waar onze cliënten dagelijks mee te maken krijgen. Maar dit is niet 

het enige waarin we ons onderscheiden. Lees verder!

Takken in Orvelte
• Een aantal ossen, kalveren en ander (klein)vee 

• Een kaasmakerij 

• Een kaaswinkel 

•  Een streekprodukten-snuisterijen-vlees-en 

kaaswinkel

• Onderhoudswerkzaamheden in het dorp

• Een fruitboomgaard

Takken in Wezup
• Een boerderij met 100 melkkoeien

• Kaasopslag 

Al het vee wordt op biologische wijze gehouden.

Leuk zo’n boerderij en de 

verschillende takken maar wat 

kan dat voor ú betekenen!

De takken en het bos

Toen ik als toekomstig begeleider kennis maakte met 

“de Flintenhoeve” zag ik door alle “takken”  tal van 

mogelijkheden voor mensen die de vaardigheden 

die ze hebben in stand willen houden of juist willen 

oefenen met zelfstandigheid, sociale vaardigheden, 

arbeidsritme of het durven nemen van verantwoor-

delijkheden. Ik ben trouwens Tom Houx en ik ben 

20 jaar actief binnen verschillende vormen van zorg 

en begeleiding. 

Trots zijn mag!

We willen mensen graag laten ervaren dat men trots 

mag zijn op een afgeronde klus. Hiervoor bieden we 

een gevarieerd programma aan met uiteenlopende 

werkzaamheden en een begeleidingsaanbod, 

passend bij de vraag. Eén van de zaken die we 

belangrijk vinden is arbeids-

ETHOS. Dat zijn geen snoepjes, 

maar het heeft te maken met 

plezier vinden in je werk. Dat 

begint er mee dat je graag 

buiten wilt werken, of dat je 

graag met dieren wilt werken. 

Onderscheidend...of niet!
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Kwaliteit

Om onze kwaliteit te waarborgen zijn we lid van 

de stichting “zorgboerderijen drenthe”.

Waar mogelijk houden we contact met het thuis-

front. Dat doen we niet zonder overleg met jou.

Hokjes

Tijdens onze ervaringen als bioboer-begeleider 

(Albert) en begeleider (Tom) zijn we tot de 

conclusie gekomen dat onze kracht er in zit dat 

we geloven in mogelijkheden en oplossingen. 

Hokjes gebruiken we voor de dieren. We laten 

ons denken er niet door beïnvloeden! 

Kwaliteiiit

Meer dan werk

Wij beseffen ons dat werken een deel is van het leven. Een prettige manier van 

leven vindt niet alleen op het werk plaats. We willen een rijk leven aanbieden 

waarin veel te beleven en te vieren valt. Hiervoor bedenken we projecten die 

uitgedacht en gemaakt moeten worden. Een voorbeeld is een thema rond 

“oogsttijd”. Misschien kom je door de bijbehorende creatieve processen achter 

hobby’s waar je thuis ook wat mee kan doen.



Nog even in het kort
de ‘Flintenhoeve’ is voor 

•  mensen die arbeidsritme willen opdoen;

•  mensen die graag in een agrarische 

omgeving zijn; 

•  mensen die behoefte hebben aan 

overzicht, eenvoud (dat is geen raar 

woord!) of structuur;

•  mensen die juist willen oefenen met 

sociale vaardigheden en het nemen van 

verantwoordelijkheden; 

•  mensen die willen ontdekken waar hun 

mogelijkheden liggen.

Peilers:Peilers:
• richting   • richting   
• gezamenlijk• gezamenlijk
• veelzijdig  • veelzijdig  
• eenvoud• eenvoud
• zinvol   • zinvol   
• ritme• ritme
• plezier   • plezier   
• kwaliteit• kwaliteit
• contact(en)  • contact(en)  
• meer dan werk• meer dan werk
• mogelijkheden • mogelijkheden 
• balans• balans

Wij zijn
Leer-werk-beleef-boerderij

“de Flintenhoeve”

Flintenweg 2

9441 PC  ORVELTE

Tel.: 0593-322235

Email: defl intenhoeve@online.nl

www.defl intenhoeve.nl
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