NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN januari/februari 2017

Op de valreep………al hagelend, met een klap onweer en af en toe een mager
zonnetje…stormen we februari uit! “Gelukkig” zeggen wij tegen elkaar: want wat een maand
met plotselinge wendingen was dit. Eerst de plotselinge opname van Ger in het ziekenhuis
met een ontstoken galblaas, en daarna het plotselinge overlijden van onze lieve Arie, de man
van Ger zijn zus. De crematie was precies in de vakantie-opvangweek, wat weer een heel
geschuif met zich mee bracht. Wat hebben wij toch fantastische mensen om ons
heen……jullie waren begripvol en meewerkend zodat we het onderling aardig hebben
kunnen regelen. De operatie van Ger is goed verlopen, en dankzij de geweldige inzet van
onze eigen jongens en hun meiden zijn we ook daar samen weer goed uit gekomen: de
weekend opvang kon gewoon doorgaan, al puzzelend, knutselend en wandelend (met
telefoontjes tussendoor vanuit het ziekenhuis), hebben we dit weekend weer achter ons
kunnen laten. En nu op naar het voorjaar!!
Jaarverslag
Het jaarverslag van 2016 is goedgekeurd en is te lezen op onze website. De beoordelaar
voegde bij: “een heel mooi jaarverslag met aandacht voor kwaliteit van zorg, ontwikkelingen
maar ook grenzen aan de zorg.”

ABC
Het Autisme Belevings Circuit gaat door! Op dinsdag middag 9 mei van half 2 tot half 5!
Tenminste…..als jullie dan ook allemaal kunnen? We hebben nog niet van ieder van jullie
een reactie terug, graag reactie voor eind maart!
BHV cursus
Doordat we geveld waren door de griep hebben we een deel van de BHV cursus niet kunnen
doen. De brandpreventie hebben we wel gedaan, de EHBO kunnen we inhalen op 11 maart.
Inspraakmomenten
De inspraakmomenten voor dit jaar staan gepland op:
 Zaterdagochtend 11 maart van 9.30 uur t/m 10.30 uur
 Woensdagavond 7 juni van 19.30 uur t/m 20.30 uur
 Dinsdagavond 5 september van 19.30uur t/m 20.30 uur
 Zondagmiddag 10 december van 15.30 uur t/m 16.30 uur
Zet ze in de agenda…fijn als je kunt komen!
Keukentafelgesprekken met de gemeentes
De keukentafelgesprekken zijn volop aan de gang. Omdat we nu door de week hiervoor tijd
vrij kunnen maken ondersteunen we jullie graag waar nodig en mogelijk. Wat ook regelmatig
het geval is. Dit mede omdat wij jullie kunnen ondersteunen bij het duidelijk maken van de
hulpvraag van jullie kind naar de gemeente.

Vakantierooster
We krijgen al veel verzoeken binnen voor de aanstaande vakanties. Daarom even op een rij
wanneer we opvang bieden:








Vrijdagavond 21 april t/m zaterdag 6 mei
Zaterdag 22 juli t/m donderdag 3 augustus
Maandag 7 aug. t/m donderdag 10 aug.
Maandag 14 aug. t/m vrijdag 18 aug.
Maandag 21 aug. t/m zaterdag 26 aug.
Woensdag 30 aug. t/m zaterdag 2 september

Daarna beginnen de scholen weer en bieden we weer gewoon opvang in de weekenden.
We zijn gesloten:
 Weekend 1 en 2 april
 Weekend 15/16 april (oa pasen)
 Zondag 7 mei (1e pinksterdag)
 Hemelvaart 25 mei
 De eerste drie weekenden van augustus
Dan ook maar gelijk de herfst- en kerstvakantie?? Waarom niet! Opvang op:
 Woensdag 18 oktober t/m zondag 29 oktober
 Woensdag 27 december t/m zaterdag 30 december
 Dinsdag 2 januari t/m zondag 7 januari 2018
Hartelijke groeten en tot ziens!

Ger en Marjolein

