NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN mei/juni 2018

Wat een prachtig einde van juni, en wat een prachtig begin van de zomer! De langste dag
hebben we al weer gehad, maar het blijft nog lang genoeg licht s avonds om lekker te
kunnen genieten. Gaan we doen met z’n allen toch?!
27 mei 2018: 10 jarig bestaan
Ook dat was een geweldige dag: dank voor jullie enthousiasme, felicitaties en attenties! Het
was heel fijn om weer enkele “oude” kindertjes en hun ouders te zien, weer even bij te
kletsen en herinneringen op te halen. Ook de pannenkoekjes, oude ambachten en
stormbaan vielen in de smaak, en dan met een heerlijk zonnetje erbij: het kon niet op!!
Hoezee hoezee 10 jaar HBV!! (vrij naar rijm van Stephanie)

Aanbesteding Twente
Ger is al druk bezig om de hele papierwinkel rond te krijgen voor de gunning van de
aanbesteding Twente. Heel veel werk, we gaan er van uit met een goed eindresultaat, zodat
we met z’n allen op dezelfde voet kunnen doorgaan. In september is de aanbesteding voor
de Achterhoek.

Inspraakavond
Er was één aanmelding om aanwezig te zijn, en één reactie via de mail…..zeer waardevol,
maar toch te weinig volgens ons om uitgebreid te brainstormen over het agendapunt: de
vragen van het tevredenheidsonderzoek. Vandaar dat we hebben besloten deze avond niet
door te laten gaan, en het agendapunt voor de volgende keer (donderdag 13 september) te
bewaren. Het is gewoon een drukke maand juni, met alle schoolreisjes, kampen, examens
en dergelijke. Niet erg, we doen gewoon weer een poging in september en hopen dan op
een grotere opkomst!

Kapschuur
Ja, de bomen moesten echt om…..veel “lawaaihout” zoals dat heet, maar de berkenboom op
de hoek moest ook weg. En dat vonden we toch wel jammer. Maar goed, er komt wat moois
voor terug, een stevige kapschuur waar we de tafeltennistafel en het voetbalspel weer kwijt
kunnen. Een gedeelte wordt ook afsluitbaar gemaakt, wel fijn voor mijn fiets!

Konijnendorp
Als de kraan (met Job) er dan toch is….dan maar gelijk meer projecten aanpakken. Dus:
afgraven van het grasveldje wat gepland is voor het Konijnendorp! Een ruime plek: 8 bij 8
voor voldoende konijnenhokken en plekjes om te knuffelen…..we gaan speeltoestellen voor
de konijnen maken met de kinderen, stoeltjes om op te zitten en…..afijn ideetjes genoeg! En
als sluitstuk nog een prachtig object in het midden van het dorp, een soort ontmoetingsplaats
zeg maar. Schoonheid zit niet alleen boven de grond, maar ook eronder!!

Nieuwe stal voor Tessa en/of de schapen
Het allereerste stalletje (nu dus 10 jaar geleden) was aan vervanging toe. Afbreken dus, en
ook afgraven van de wei zodat er verharding gelegd kan worden waarop een nieuw stalletje
gebouwd kan worden. Niet al te groot, we vinden het leuk als Tessa weer “naar voren” komt:
ze is nu alleen en ze vindt het heerlijk om jullie te zien aankomen op het pad! Dat wordt weer
een lekker gemekker….

Ezelwei
Ook daar een stukje verharden zodat we er makkelijker met de kruiwagen door kunnen. De
grond die daaruit kwam hebben we uitgespreid op een plek in de wei. De dames zijn hier
reuzeblij mee: heerlijk liggen, luieren en rollen in het zand!

Audit
Op zaterdag 1 september zal er een audit plaatsvinden. Dit is een driejaarlijkse keuring voor
ons Keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. We hebben daar schriftelijk al het een
en ander (veel….) voor moeten aanleveren. Dat wordt getoetst, en dan volgt er een
praktijktoetsing die dus op 1 september zal zijn. Er wordt dan gekeken of we ook echt doen
wat we beloven op papier, de sfeer geproefd, veiligheid en verzorging nagelopen etc. ook zal
er steekproefsgewijs een dossier bij gepakt worden om te controleren of handtekeningen en
verloopdata correct zijn. We hebben jullie daar (schriftelijk) toestemming voor gevraagd,
dank voor jullie medewerking! Ook hier gaan we uit van een positief besluit zodat we door
kunnen gaan met onze passie!
Dit zijn de laatste nieuwtjes. Voor allen met examen, toets en uitslag stress nog heel veel
sterkte met de laatste loodjes! Wij bereiden ons voor op de aankomende zomervakantie:
bijna alle logeerplekken zijn nu bezet, voor “losse” dagen is er nog wel ruimte.
Voor jullie allen: een hele fijne zomer, geniet er lekker van, rust uit en laad weer op!
Tot gauw!

Ger en Marjolein

