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Bijna Kerst! Geen witte, dat is wel zeker. De sneeuw hebben we al gehad, waardoor
verschillende activiteiten in het land werden
afgezegd, maar ook bij ons! Zo kon de
inspraakmiddag van10 december niet doorgaan, we
vonden het te riskant om jullie extra te laten rijden.
Het was voor de kinderen (en ons!) een
prachtweekend, wat een sneeuw! Dit was nou
sneeuw waar je ook echt wat mee kon:
sneeuwpoppen, iglo’s, sporen in de sneeuw volgen,
op de zitslee van de bult af, het was super. Jammer
dat het al weer voorbij is, zou de winter nog meer
voor ons in petto hebben??

Inspraakmiddag
Gelukkig konden we de inspraakmiddag verschuiven naar de daaropvolgende week,
en werd weer goed bezocht. Fijn, inmiddels hebben jullie de notulen gehad en zijn
weer helemaal op de hoogte!

Terwijl Ger de vergadering leidde hielp
Marjolein ondertussen de kinderen bij het
maken van leuke kerstversierselen.

De inspraakmomenten zijn volgend jaar alle vier op een avond, dit zijn de data:
dinsdag 13 maart, woensdag 13 juni, donderdag 13 september en dinsdag 11
december. De avond begint om half 8 en duurt tot half 9.

Aanpassingen site:
We hebben op onze site de laatste aanpassingen, die met jullie zijn besproken nu
toegevoegd aan onze site, zie: http://www.hethaaksbergerveen.nl/Nieuws/

Survivalbaan
We zijn al aardig opgeschoten, er kan al geslingerd worden! Maar door de sneeuw is
er even een bouwstop ingelast helaas. Het veld is nu heel erg drassig en modderig,
(da’s wel echt survivallen natuurlijk!) maar we kunnen nu even helemaal niks.
Misschien kunnen we in de kerstvakantie nog wat doen, maar in ieder geval zijn we
allemaal razend enthousiast!

“Maak je eigen slijm!”
Een rage, waar ook wij niet
onderuit konden…..de Action
heeft inmiddels geen lijmpotje
meer in de schappen staan!
Maar we moeten toegeven:
het is leuk om te doen en met
het geklieder valt het mee:
schoon en droog! De formule
is eenvoudig: lijm,
scheerschuim en een beetje
lenzenvloeistof……gigantisch,
wat een plezier!

Zoönose
We hebben de zoönose sticker weer binnen voor 2018: we voldoen aan de eisen van
de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren). De veearts inspecteert de dierenverblijven,
de opslag van voer, de entingen van de dieren en de hygiëne voorschriften van onze
boerderij. Dit alles om ziekten buiten de deur te houden!

Vogelgriep
Nog even doorborduren op ons vorige onderwerp: de kippen moeten binnen blijven,
ze mogen niet los lopen op het erf en zeker niet opgepakt en geknuffeld
worden…..jammer maar we zullen ook dit protocol in acht moeten nemen. Onze
kippen zijn niet ziek, maar zoals jullie vast wel gelezen/gehoord hebben is er weer
een uitbraak van vogelgriep, nu in Biddinghuizen, en dus zullen we de kippen
moeten “ophokken” zoals dat heet.

NU EVEN
NIET!!!!!

Tevredenheidsonderzoek
Dank voor jullie inzet! We zijn heel blij met alle
reacties…we worden er een beetje stil van: dank voor
jullie vertrouwen en enthousiasme. Dit sterkt ons zeker
om nog héél lang door te gaan samen met jullie
prachtige kinderen! Dank!

Lees het nog even na op: http://www.hethaaksbergerveen.nl/Tevredenheid/

Volgende week begint de vakantieopvang, heerlijk! We maken er weer mooie dagen
van, weer of geen weer, er is altijd wat te doen! 😊

Hele fijne
kerstdagen voor
jullie allen, en een
heel gelukkig,
gezond en spetterend
2018!
Ger en Marjolein

