NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN MEI/JUNI 2014

De maand mei…….alweer voorbij….de vakantie was weer een succes, mede dankzij het
prachtige weer. Hoewel: de tweede week was wat minder, duidelijk kouder en natter helaas.
De natuur kreeg een “boost”, de paardenbloemen stonden in volle bloei, en daarna de
prachtige pluisbolletjes. Wat is er dan nog leuker dan te rennen door het veld met deze
pluisjes: wat een feest, overal pluisjes!!
Schapen scheren
5 mei werden de schapen weer geschoren, gelukkig, de winterjassen waren veel te warm
voor deze temperaturen. Maar, ze konden er maar één dag van genieten, vanaf 6 mei
kelderden de temperaturen, de stakkers. We hebben wat extra hooi in de stal gelegd, ze
hadden het echt koud………..
Het is prachtige wol om te spinnen, zodra ik even tijd heb kruip ik achter m’n spinnewiel,
onder toeziend oog van Jety!

Transitie
Bijna iedere week hebben we een overleg of vergadering over de Transitie. Langzamerhand
beginnen de contouren zich af te tekenen en wordt het voorzichtig duidelijk wat de
gemeentes van ons verwachten. In ieder geval veel (véél) formulieren invullen, we hebben
samen met de zorgboeren uit Berkelland en de zorgboeren uit Twente regelmatig overleg.
Marjolein zit in de stuurgroep Jeugd van de gemeente Berkelland, daarmee hopen we de
informatie uit de eerste hand te krijgen.
Wat staat daar nou????
Daar in de berm? Bij de parkeerplaats?

Een blauwe kast? En wat zit daar in??

Wordt vervolgd………

En: waar gaat dat paadje heen?

Zoek maar eens op en volg het paadje, kijk waar je uitkomt! (samen met papa of mama, of
met Ger of Marjolein mag ook !). Je zult heel veel vlinders ontdekken, zullen we het dan
maar het Vlinderpaadje noemen?

Stampertje
Dinsdag 10 juli is Stampertje, ze is 5 ½ jaar geworden. En nu is Oinky dus alleen. Dat vond
Willemientje (je weet wel, het kleine kipje dat iedere dag op bezoek gaat bij de kippen), zo
sneu voor Oinky, dat ze besloten heeft om een tijdje bij Oinky te logeren….ze slaapt in het
nachthokje, bij Oinky..lief he?

Vogelverschrikker
Natuurlijk mogen de vogels best af en toe een
aardbeitje snoepen, maar ze lieten niet veel voor
ons over. Vandaar deze prachtige vogelverschrikker
met ritselende slingers aan z’n armen. En het werkt
goed, alle aardbeien zijn nu voor ons allemaal!

Jam en rozenwater
Van de aardbeien dus, en van de rode bessen: heerlijke jam gemaakt. Met z’n allen de
struiken helemaal kaal geplukt, wat zat er veel aan! We konden zomaar samen ineens 10
potjes jam maken. Heerlijk mee naar huis. Bovendien bloeien de rozenbottels, de bloemen
geuren heerlijk….blaadjes plukken, in een fles, water erbij, schudden en een nachtje laten
staan: parfum!
Het fluitekruid is uitgebloeid, van de dikke, holle stengels maken we leuke fluitjes…..zo is er
van alles te doen en te ontdekken in en met de natuur, super!
Nieuwe evaluaties en zorgplannen
We hebben een cursus gevolgd van de Coöperatie Boer & Zorg om nieuwe evaluaties en
zorgplannen in te voeren. Alle zorgboeren met het Kwaliteitskeurmerk gaan te werk op deze
manier, om zodoende uniformiteit in formulierenland te krijgen.
Door de drukte met aanbestedingen en vergaderingen is het er dit voorjaar niet van
gekomen om de evaluaties in maart en april te doen (bij een enkeling al wel). Nu met de
vakantie in zicht willen we dit over de zomervakantie heen tillen, tenzij er van uw kant
behoefte is aan een eerdere evaluatie natuurlijk. Dan kunt u dat bij ons aangeven en zoeken
we samen een tijdstip.
Vakantieplanning
Nog even een keertje de vakantieplanning (zoals in nieuwsbrief maart/april al aangegeven).
Vanaf 1 juli geldt dus een andere openingstijd van onze zorgboerderij ( 6 weekenden
gesloten). Velen van u hebben al gepland, een dagje spelen kan vaak nog wel ad hoc,
logeren moeten we echt op tijd plannen!
We bieden opvang van:
 8 t/m 10 juli
 13 t/m 20 juli
 29 t/m 31 juli
 5 t/m 7 augustus
 11 t/m 14 augustus
 19 t/m 20 augustus
 30 t/m 31 augustus

Hulp genoeg bij het onderhoud
van het erf!!!!

Inspraakochtend
Zaterdag 28 juni is onze tweede inspraakochtend van dit jaar: u bent van harte welkom! De
agenda volgt zsm, wilt u eventuele punten om te bespreken doorgeven aan ons (via de
mail)?
We wensen jullie allen een hele fijne, zonnige vakantie. Lekker genieten en uitrusten, en
vooral rustig aandoen……..
Ger en Marjolein

