
BUITENGEWOON 
KOKEN

Bij Buitengewoon Koken kook je samen 

met anderen in het gezellige voorhuis 

van Hoeve Klein Mariëndaal. Groenten 

van het seizoen worden geoogst in de 

tuin van de hoeve. 

Kunnen koken is helemaal niet nodig, 

want koken kun je leren! Een gezellige 

middag en lekkere maaltijd zijn het 

belangrijkst. Ook mag je je ouders of 

een vriend of vriendin uitnodigen om af 

en toe aan te schuiven. 

14+Vrijdag 15.30-19.30 (om de week)

INFO
14+Vrijdag/zaterdag (om de week)

Hoeve Klein Mariëndaal is een 

zorgboerderij aan de rand van Arnhem. 

Er zijn dieren, bos en fijne ruimtes om 

te koken, samen te zijn en te klussen. 

Een heerlijke plek om je vrije tijd door 

te brengen.

‘Buitengewoon 14 +’ en ‘Buitengewoon 

Koken’ zijn er voor jongeren die extra 

begeleiding nodig hebben, vanwege 

bijvoorbeeld autisme, ADHD  of een 

verstandelijke beperking.

Luuk Geijsen heeft ervaring als 

vaktherapeut en begeleider van  

kindergroep van Buitengewoon. Ze 

houdt van koken en heeft een moestuin 

in Park Klarenbeek.

Meer info of kennis maken?

luukgeijsen@gmail.com | 0616322877

Benieuwd naar de hoeve?

www.hoevekleinmariendaal.nl

BUITENGEWOON 
14+

14+Zaterdag 12.30-16.00 (even weken)

Op zaterdagmiddag is er een 

activiteitenprogramma voor jongeren 

op Hoeve Klein Mariëndaal. Samen of in 

kleinere groepjes  worden activiteiten 

gedaan zoals de dieren verzorgen, je 

eigen groente kweken, wandelen en 

sport en spel. Ook is er een werkplaats 

en er is natuurlijk ruimte voor voor 

andere activiteiten. Misschien wil je 

een keer helpen in de theeschenkerij of 

een wandeling maken met een ezel? 

De groep bestaat uit maximaal 7 

jongeren.

INFO
14+Vrijdag/zaterdag (om de week)

Hoeve Klein Mariëndaal is een 

zorgboerderij aan de rand van Arnhem. 

Er zijn dieren, bos en fijne ruimtes om 

te koken, samen te zijn en te klussen. 

Een heerlijke plek om je vrije tijd door 

te brengen.

‘Buitengewoon 14 +’ en ‘Buitengewoon 

Koken’ zijn er voor jongeren die extra 

begeleiding nodig hebben, vanwege 

bijvoorbeeld autisme, ADHD  of een 

verstandelijke beperking.

Luuk Geijsen heeft ervaring als 

vaktherapeut en begeleider van  

kindergroep van Buitengewoon. Ze 

houdt van koken en heeft een moestuin 

in Park Klarenbeek.

Meer info of kennis maken?

luukgeijsen@gmail.com | 0616322877

www.hoevekleinmariendaal.nl


