NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN maart/april 2016

Koning Winter wilde nog even op het
feestje van Koning Willem
zijn……vandaag nog, en dan snel
wegwezen!! De kinderen hebben
deze eerste week van de vakantie
gebruikt om er toch nog maar iets
leuks van te maken: een hagelpop! In
plaats van sneeuw kon er met de
enorme hoeveelheid hagelstenen
zomaar een pop worden
gemaakt…hoewel, bij nader inzien
leek het meer op een hagelrobot!
Leuk, maar we gaan er van uit dat de
tweede week aangenamer wordt qua
temperatuur. Tenslotte zitten de
radijszaadjes al in de grond, en die
hebben toch echt wel wat meer
warmte nodig.

Kindertuintjes
De kindertuintjes zijn klaar, iedereen heeft een aantal aardbeienplantjes en een
frambozenstruik als startplanten, de AH moestuintjes doen het goed in de kas, na 11 mei
(ijsheiligen) durven we het wel aan om ze uit te planten in de buitenlucht. Er is in ieder geval
flink geschoffeld, gespit en gewied. De eerste zaadjes zitten al in de grond: radijsjes en
spinazie. Stokjes erbij, zodat je weet waar ‘t zit en komen gaat…wel handig, want al te nijver
wieden wil nog wel eens voor teleurstellingen zorgen.
Vriendentuin
De bedje voor de Vriendentuin zijn ook klaar, mooi gefreesd en onkruidvrij. De 666 tuinbonen
liggen klaar om gepoot te worden, eerst deze kou en nattigheid de lucht uit, en dan snel de
grond in! We hopen op een goede oogst, als iedere boon zo’n 10 nieuwe voortbrengt…nou,
reken maar uit!

Kuikennieuws
De eerste twee kuikens zijn geboren: een zwarte en een witte, bij moeder Klets. Femie en
Tante Truus doen hun best op ieder drie eitjes, die verwachten we tegen de Pinksteren.
Moeder Klets blijft nog lekker binnen met haar kroost: ze zouden wegwaaien met deze
storm…

Onze lieve Cato
Het is een heftig weekje geweest, met zieke Catootje…..gelukkig heeft ze niet lang en veel
geleden, op maandag 18 april hebben we haar moeten laten inslapen. Het is goed zo, al
missen we haar wel met z’n allen. We zijn nu zo gauw klaar met voeren en verzorgen, geen
geborstel en geknuffel meer. We hebben de stal leeggemaakt en opgeruimd (het ruikt
gelukkig nog wel naar Cato!). Er wordt nog veel over Catootje gepraat, de kinderen hebben
nog veel leuke herinneringen aan haar. Het blijkt maar weer hoe waardevol ze was, de een
had wat meer met haar dan de ander, maar ze voegde zeker wat toe aan onze boerderij. De
wei blijft voorlopig even leeg, nog niet direct een andere pony, we zien wel wat er op ons pad
komt.

Zomervakantieplanning
We bieden opvang in de zomervakantie volgens onderstaand rooster:
 Woensdagavond 20 juli 19.00 uur t/m vrijdag 22 juli 16.30 uur
 Maandag 25 juli t/m zondag 7 augustus (dus 2 weken achter elkaar)
 Dinsdag 9 t/m donderdag 11 aug.
 Dinsdag 16 t/m donderdag 18 aug.
 Dinsdag 23 aug. t/m donderdag 25 aug.

September
In september is iedereen weer naar school, en beginnen we weer gewoon met de
weekendopvang. Maar, weekend 17/18 september zitten we dicht, in verband met het
Grensfeest…we vieren samen met alle buren (auch über die Grenze) het feit dat er 250 jaar
geleden na intensief overleg van deskundigen van Gelderse en Munsterse zijde een grenslijn
werd vastgesteld, die een einde zou maken aan de eigendomstwisten….diezelfde grenslijn is
nu, 250 jaar later, nog vrijwel ongewijzigd intact. Door het plaatsen van de hardstenen
grenspalen is duidelijk geworden welk land bij Gelre en wat bij Munster hoort! Het blijkt dat er
behoorlijk “getwist” is….vandaar dat op oude kaarten nog te zien is dat op “onze” plek nog
een stukje “Twistveld” staat…..(hadden we eigenlijk Zorgboerderij Het Twistveld moeten
heten toch?)
Inspraakavond
Staat donderdagavond 16 juni al in jullie agenda? Van 19.30 uur t/m 20.30 uur op de
boerderij zijn jullie van harte welkom om mee te praten, mee te denken en gedachten en
ervaringen uit te wisselen, tot dan!
Hele fijne vrije dagen voor iedereen, tot gauw

Ger en Marjolein

