NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN mei/juni 2016

En ja, zo kan het gaan: ik zit nu weggestopt achter de gordijnen, op een koel plekje in het
huis, buiten is het niet om uit te houden……dus komen de binnenklusjes aan de orde,
waaronder deze nieuwsbrief!
Dan is het weer te nat en dan weer te warm om in de tuin te werken, desondanks ziet de tuin
er prachtig uit! De kinderen zijn helemaal enthousiast, alles groeit en bloeit, er zijn al
verschillende oogsten huiswaarts gegaan, en in menig gezin zijn de radijsjes (scherrep!!) en
de sla (lekkerder als uit de winkel!) uitgeprobeerd. Leuk hoor, de plantjes worden
nauwlettend in de gaten gehouden, ze krijgen haast de kans niet om te groeien: mag ik die al
mee naar huis nemen??! Geduld en verwondering, het gaat als vanzelf als je aan het
tuinieren bent!

Inspraakavond
Onze laatste inspraakavond werd goed bezocht: is een avond dan toch geschikter dan een
zaterdagochtend? Misschien wel, in ieder geval is de volgende inspraakavond op woensdag
5 oktober, weer een avond dus!

Dagbesteding volwassenen
Op deze inspraakavond hebben wij bekend gemaakt dat we met ingang van 1 januari 2017
stoppen met de dagbesteding voor volwassenen. Het takenpakket wordt ons te zwaar, de
vele administratieve rompslomp komt er allemaal bij. Bovendien blijkt dat de overgang van
de zorg naar de gemeente voor wat betreft de aanmeldingen voor ons goed uitpakt. De
Gemeentes weten ons te vinden en we hebben dus voldoende aanmeldingen zodat we met
vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Aangezien we de grootste investeringen achter de
rug hebben menen we “een stapje terug” te kunnen doen, zodat we onze energie kunnen
richten op de weekenden en schoolvakanties met de kinderen!
Teken
Denken jullie aan teken-controle van de kinderen na boerderij bezoek? We hebben 20-062016 een mailtje uitgedaan, met tips en informatie.
Vakantie
De zomervakantie komt er aan, nog een keer de planning (zelfde als in de vorige
nieuwsbrief):
 Week 29: open woensdagavond 20 t/m vrijdag 22 juli (logeerbedden al vol)
 Week 30: gehele week open, dus ook het weekend
 Week 31: gehele week open, dus ook het weekend
 Week 32: open van dinsdag 9 aug. 9.30 uur t/m donderdag 11 aug. 16.30 uur
 Week 33: open van dinsdag 16 aug. 9.30 uur t/m donderdag 18 aug. 16.30 uur
 Week 34: open van dinsdag 23 aug. 9.30 uur t/m donderdag 25 aug. 16.30 uur
De laatste drie weken zijn we dus de weekenden gesloten.
Daarna begint september weer gewoon met de weekendplanningen. Van vrijdagavond 19.00
uur t/m zondag 16.30 uur zijn de kids weer welkom! Zondag 18 september zijn we gesloten.

Kippennieuws
Er zijn dit voorjaar vijf nieuwe kuikentjes geboren.
Het waren er eerst 7, maar….een kraai houdt dus
ook van kuikens (wisten we nog niet) en kleine
Calimero heeft het toch niet gered, hij was het
zorgenkuikentje, erg lief en aanhankelijk, maar
toch te zwak om de grote wereld aan te kunnen.
Met de overgebleven kuikens gaat het prima,
maar of ‘t nou hennen of hanen zijn?? Ik weet nog
steeds niet waar je dat in dit stadium aan kunt
zien: wie kan mij dit leren??

Stagiaires
We hebben afscheid genomen van Paulien, haar stage tijd zat er op. Gezellig dat ze er was!
Eind augustus komt er weer een nieuwe stagiaire: Caitlinn! Zij blijft een heel jaar, dan
hoeven we gelukkig niet zo snel afscheid te nemen. In de volgende nieuwsbrief stelt ze zich
aan jullie voor.

Vriendentuinen
Dit jaar tuinbonen, aardbeien en snijbiet. Het één doet het beter dan het ander, de snijbiet is
grotendeels verdronken (hoosbuien!), de aardbeien doen heel erg hun best (maar nog geen
aardbeien), maar de tuinbonen steken er (letterlijk en figuurlijk) boven uit! Ze staan nu in
bloei, het belooft een prachtige oogst te worden voor de voedselbanken in de Achterhoek.

Hier laten we ‘t voorlopig bij, we wensen jullie allen een hele fijne vakantie, rust lekker uit en
kom weer rustig huiswaarts. We zijn benieuwd naar alle vakantieverhalen!

Fijne zomer!
Ger en Marjolein

