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Tsjongejonge……’t waren me de maandjes wel……ze vlogen om, vandaar dat er opeens
zomaar drie maanden in deze nieuwsbrief zitten….: ik kwam er niet eerder aan toe.
Even aansluiten bij de vorige nieuwsbrief waarin we ons afvroegen of het zwembadje nog
opgezet kon worden deze zomer: en ja hoor!! De laatste twee dagen van de vakantieperiode
hebben we kunnen genieten van waterpret in de vorm van zwembadje, waterpistolen en
buikschuivers!! Heerlijk, wat een fantastische afsluiter!
Daarna kwam al weer snel het ritme van school en verenigingen, gelukkig is dat voor de
meeste kinderen soepel verlopen. En dan de afgelopen herfstvakantie: heerlijk! Goed weer
(in ieder geval vaak droog), dus veel naar buiten, een fantastische sfeer en veel samenspel.
Mooi om te zien hoe er vriendschappen zijn ontstaan, mooi om te zien hoe de kinderen om
elkaar geven, betrokken zijn en genieten van het samenzijn. Het was ook de vakantie van:
kippen knuffelen, kikkers zoeken, pizza (zelf) maken, Party & Co (groot plezier!), het
wespennest (op de foto de “verdelger” in vol ornaat), in Halloween stemming en
natuurlijk de verbouwing (schiet lekker op)……en tot slot de (dubbele liesbreuk) operatie van
Ger in Duitsland. Goed verlopen allemaal, zeker aan te raden voor wie voor hetzelfde
dilemma staat: geen “matjes” maar een lichaamsvriendelijke techniek waarbij je dezelfde dag
nog zelf de kliniek uitwandelt. Het is nu een kwestie van rustig aan doen, (nog) niet tillen,
prima oefening tijdens de verbouwing toch?! Dank voor jullie belangstelling allemaal!

Tevredenheidsonderzoek
De maand november is de maand van het tevredenheidsonderzoek. We doen het weer op
dezelfde manier als vorig jaar: we hadden toen een geweldige respons! We hopen nu dus
weer op eenzelfde resultaat: van de 24 formulieren weer in ieder geval 22 retour…?!
We gebruikende resultaten om onze zorg nog meer aan te laten sluiten op de behoefte van
jullie kinderen. Ook willen we ons verantwoorden naar de gemeentes en hebben we dus een
“valide” onderzoek nodig. Dit houdt dus in dat het alleen geldig is als we voldoende respons
van jullie hebben. We beseffen dat het invullen van dit soort formulieren vaak blijft liggen,
maar willen jullie toch vriendelijk verzoeken dit voor ons (dus ook de gemeentes – lees
“betalende instantie van de zorg”) in te vullen en retour te zenden.
Eind november gaan we de resultaten weer samenvatten en verwerken deze in het
jaarverslag van 2016. Alvast bedankt voor jullie inzet!
Verbouwing
De verbouwing gaat prima volgens plan. We hebben inmiddels op de Deel mooie plavuizen
met vloerverwarming, met als resultaat heerlijke warme voetjes en een comfortabele warmte.
Ook in de rest van het huis kan de verwarming nu aan, de muren zijn mooi glad gemaakt
door de stukadoors, nu moet het drogen en dan beginnen we met de rest van de
vloeren…..afijn, we hopen eind november weer wat te kunnen inruimen.
Pantoffels
Nu we weer van die lekkere plensbuien krijgen zijn regenlaarzen natuurlijk de meest
uitgelezen manier van droge voeten houden, buiten, …maar daarna, als je binnen komt, rond
te stappen op je pantoffeltjes….het blijkt dat veel kinderen dat prettig vinden, en het staat zo
lekker huiselijk! Er is zelfs iemand met “pandatoffels” ! Vooral nu met de warme vloer is dit
een prachtige oplossing, geen gedoe met laarzen uit en schoenen aan, gewoon de
pantoffels aanschieten. Er zijn overigens ook “laarzensokken” te koop, geschikt voor in de
laarzen maar ook in huis, want ze hebben een stroeve onderkant. Gezellig al die
verschillende toffeltjes!
Keukentafelgesprekken met de gemeente
In het nieuwe jaar zullen er weer veel gesprekken plaatsvinden met de verschillende
gemeenten. Dit omdat er veel indicaties rond januari aflopen, maar ook omdat er veel
wijzigingen zijn (zie onze notulen van de afgelopen inspraakavond 5 okt.). We willen weer
graag met jullie meedenken en aanschuiven bij deze gesprekken. Gemeenten vragen het
zorgplan en de evaluatie in te zien en dit als leidraad te gebruiken voor een volgende
indicatie.
Wij hebben inmiddels de opzegging van de raamovereenkomsten met de Twentse
gemeentes voor eind 2016 ontvangen. Het wachten is dus op het ondertekenen van de
nieuwe raamovereenkomsten 2017. Deze hebben wij nog niet ontvangen. En daarnaast ook
nog weinig informatie over inrichting administratie, hoe gaat de gemeente om met de
“doorlopende indicaties”, wat betekent dit voor jullie als ouders etc. We hebben de
gemeenten opnieuw verzocht ons hierover te informeren. Op onze vorige vragen kwam als
antwoord dat dit in november gegeven gaat worden. We wachten af, maar vinden het in feite
te laat. We houden jullie op de hoogte!

Kerstvakantieplanning
In december zijn we het gehele kerstweekend gesloten (23 t/m 26 dec.). De
vakantieopvang is van woensdag 28 dec. t/m vrijdag 30 dec. 2016
Het nieuwe jaar starten we met opvang van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 januari 2017. Het
weekend 7/8 januari zijn we gesloten. Daarna zijn bieden we de opvang weer gewoon alle
weekenden vanaf vrijdagavond 19.00 uur t/m zondag 17.00 uur.

Dit was het dan voor deze keer, de volgende keer komt al snel: december is al in aantocht
(net als die meneer met z’n lange baard….). En , o ja, zondagmiddag 11 december is er van
half 4 tot half 5 een inspraakmiddag op Het Haaksbergerveen….noteren jullie dit alvast in je
agenda  Tot dan!
Hartelijke groeten, Ger en Marjolein

