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En ja: we gaan al weer de laatste week van oktober in….aankomend weekend gaan we weer
terug in de tijd, wintertijd, ook wel weer gezellig. Gordijnen dicht, lange avonden en de
klusjes voor binnen komen dan eindelijk aan de beurt!
Deze laatste week is de herfstvakantie voor de kinderen uit Enschede en Haaksbergen, de
kinderen uit Neede hebben het al weer achter de rug: zij hebben prachtig weer gehad toch?
Wat een heerlijke warme dagen zo tussendoor, onze kip Klets was van schrik opeens weer
broeds!! Ze dacht echt dat ze wat gemist had, de stakker zit nu heel geduldig op een plastic
ei…..zou het lukken: een plastic kuikentje?? We houden jullie op de hoogte!

September en oktober
zijn vrij rustig verlopen, geen
onverwachte gebeurtenissen. De
storm heeft ons een beetje
geplaagd, wat dode takken
afgebroken, maar helaas ook de top
van een prachtige eik bij de
geitenstal, jammer! Een deel is naar
beneden gekomen, een ander deel
hangt er nog in (kan niet direct
kwaad) en wordt er door een echte
bomenklauteraar uitgehaald, dit is te
hoog voor ons! En ook de
berkenboom achter het kippenhok
heeft het niet gered, hij ging volledig
om, zonder gelukkig veel schade
aan te richten. We hebben de top
eruit gezaagd, de rest moet nog.
Verder hebben we deze maanden
onze jaarlijkse studieavond,
vergadering en overleg met collega
zorgboeren weer gehad, dit zijn altijd
fijne avonden waar we veel van
elkaar opsteken. En altijd weer
prachtig om te zien hoe
gepassioneerd een ieder zijn eigen
visie en vorm geeft aan de eigen
zorgboerderij. Leuke en intensieve
avonden.
Mais
De mais is er (gelukkig!) weer af, we
kunnen jullie weer zien aankomen!
Natuurlijk naar het lege maisveld
gelopen om de laatste restje te
pakken (de kippen zijn er dol op).

Klim/klauter/survival/hindernis
/baan/parcours……
Hoe gaan we het noemen??
In ieder geval kunnen we
beginnen!! We hebben een
drietal netten, volleybalnet,
basketbalmand en ballen voor
een zeer vriendelijk prijsje
kunnen aanschaffen. De
palen en planken zijn
geleverd, de plannen liggen
klaar. Dus: bouwen maar!
We hebben er ontzettend veel
zin in, onze jongens hebben
een dag vrij genomen om er
een lang weekend mee aan
de slag te kunnen, in
november hebben we twee
weekenden gepland, we maken dan een begin…..de hele baan zal niet in één keer lukken.
En gaandeweg komen we vast nog wel een paar hobbels tegen (kunnen we misschien ook
toepassen in onze hindernissen 😊...).
En o ja….we hebben ook nog twee doeltjes aangeschaft: voetballen maar!!
Fotosite
Leuk, we krijgen positieve reacties op onze fotosite! De kinderen vertellen elkaar erover en
vragen er in het weekend naar: zet je dat nog op de foto, dan kunnen mijn ouders het ook
zien! Leuk hoor, op deze manier kunnen de kinderen vaak wat meer vertellen over de
boerderij, ze hebben een “kapstok” waar ze hun verhalen vandaan kunnen halen.
Tevredenheidsonderzoek
In november vragen wij u weer ons tevredenheidsonderzoek in te vullen…dank alvast!

Wat een creatieve kinderen hebben we toch op de boerderij! Zowel buiten als binnen worden
de mooiste creaties gemaakt, fantastisch!

En dan nu nog het laatste stukje van 2017…..op zondagmiddag 10 december hebben we
onze laatste inspraakmiddag van dit jaar, van 15.30 uur t/m 16.30 uur. Welkom, altijd weer
heerlijk om met elkaar van gedachten te wisselen!
Hartelijke groeten uit het Haaksbergerveen!

Ger en Marjolein

