NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN juli/augustus 2017

Nou, dat was dan de zomer van 2017……..een zomer die voor ons op de boerderij helemaal
niet zo vervelend was qua weer, maar voor veel mensen op de Nederlandse campings was
het wel afzien af en toe….jammer hoor. Wij hebben inderdaad geen enkele keer het
zwembad op kunnen zetten, of de nieuwe buikschuifbaan en waterpistolen kunnen
gebruiken. Maar……..
wel: de tafeltennistafel (tjonge wat hebben we die veel gebruikt! En tjonge, wat zijn jullie er
goed in geworden!!), mogen oefenen op het ox-board van Mike (super hoor Mike, je hebt het
goed geleerd aan de anderen!), Bibi en Bella héél veel geborsteld, geknuffeld en ook, een
minder leuk karweitje, poep geschept…, een nieuw spel Rubik’s Race heel veel gespeeld
erg leuk, en natuurlijk: UNO!! Wat hebben we daar toch altijd een plezier bij…vooral als Ger
dan weer eens 18 kaarten moet pakken…ach arme Ger! En dan toch nog winnen, da’s knap!
We hebben stokbroodjes boven het houtvuur gebakken en natuurlijk cup cakes, die mochten
niet ontbreken. Een hut bouwen in het bos, en dan een lekker gezond bordje snoep maken:
bramen, rucola en tomaatjes, en vooruit: nog een paar spekkies!
Bovendien is de courgettesoep ontdekt door veel kinderen! Gelukkig was de opbrengst in de
moestuin groot, dus geen probleem: lekker veel courgettesoep, met broodjes,
knapperbolletjes en maggi, heerlijk!

Bella heeft nog een beetje “franje” onder haar buik,
Ze hebben nu een prachtige zomer outfit!

Toetsing WMO
Begin juli hebben we bezoek gehad van een toezichthouder WMO Kwaliteit van de 14
Twentse Gemeentes. Zij heeft ons bedrijf bekeken en gekeurd op veiligheid, zich op de
hoogte gesteld van onze administratie, vragen gesteld over de inhoud en kwaliteit van ons
bedrijf en onze visie. We kregen complimenten ………alle zorgboerderijen krijgen komend
jaar een toezichthouder op bezoek.

Survival baan
We hebben een ontwerp voor de survivalbaan! We willen een brug, zwaaischommel naar
een net en klimnet over een balk maken……het komt er aan!!
Eikenprocessierups
En o ja…..we hadden enkele nesten van de eikenprocessierups….gelukkig waren we er snel
bij voordat ze overlast veroorzaakten. Maar het was wel een hele onderneming: mannen in
witte pakken met een héle grote stofzuiger tot boven in de bomen!!

Korte brief dit keer, weinig nieuws te melden, iedereen weer lekker in het ritme van werk en
school, prima! Tot binnenkort!

En tot slot: Tikkel is niet dood hoor: gewoon lekker lui, ’t is toch vakantie?!!
Herfstvakantieopvang van dinsdag 24 t/m zondag 29 oktober: we hebben nog een paar
plekjes vrij, ook om te logeren!
Ger en Marjolein

