NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN MEI/JUNI 2015

Ahh, af en toe een heerlijke zomerse dag….wat is dat genieten! De nachten zijn nog wat te
koud: dat betekent voor de moestuin een beetje vertraging. Alle groenten zijn een beetje
later dan voorgaande jaren, bovendien is de grond nu weer wat te droog (we worden al echte
boeren toch!) en moeten we vaak en veel water pompen. Ach ja, het houdt ons van de straat
zullen we maar zeggen. Maar, dankzij alle goede zorgen, groeit het goed en hebben we al
de eerste krop sla van eigen land gegeten!
ZOMERPLANNING
We hebben ‘m al verstuurd, maar nogmaals: eerste weekend juli en laatste weekend
augustus gewoon weekendopvang, de zeven weken daartussen doordeweeks opvang van
dinsdag t/m donderdag, de weekenden zijn we dan gesloten.
VRIENDENTUINEN
Samen met nog 10 andere zorgboerderijen hebben we een stichting opgericht: Stichting
Vriendentuinen Achterhoek. Door middel van een uitgekiend zaaiplan hopen we voor
voldoende verse groente voor 720 gezinnen in de Achterhoek te zorgen….de groente is dus
voor de Voedselbank van de Achterhoek. Dit is een pilot, als dit alles slaagt (en daar lijkt het
wel op!), is het de bedoeling dat dit ook doorgezet gaat worden naar andere delen van het
land. Noord-Holland heeft al twee jaar positieve ervaringen opgedaan, de Achterhoek steekt
nu met 11 zorgboerderijen ook in!
Voor onze boerderij kwamen we uit op courgetteplanten: onze grond is daar uitermate
geschikt voor. Dus: 110 courgetteplantjes zijn gebracht door zorgboerderij de Slangenburg
uit Doetinchem (die ze opgekweekt heeft in een grote kas, die wij niet hebben), nu is het aan
ons om ze verder te verzorgen. Ze hebben een goede start gehad: met veel liefde en
aandacht gepoot, en regelmatig water gegeven. Het ziet er prachtig uit, die 110 plantjes!
STAGIAIRES
Onze twee stagiaires van het afgelopen half jaar, Max en Jacco, hebben hun periode met
succes afgerond. Een positieve ervaring voor beide kanten, veel succes gewenst bij jullie
verdere studie!

TUBANTIA
Een Open Dag was wel interessant,
maar de Vriendentuinen is nog meer
nieuws natuurlijk, vandaar een
verslaggeefster en fotograaf op het
Haaksbergerveen voor een artikel in
de krant! Donderdag 11 juni stonden
we in de Haaksbergse editie, er is ons
beloofd dat het artikel ook in de
Achterhoekse editie komt.

PIUS X
Vrijdag 12 juni is groep 6 van de PIUS X uit Haaksbergen op bezoek geweest. Ze maken
ieder jaar een “toer de boer” , en dit jaar stond een zorgboerderij op hun verlanglijstje. Ze
hebben de boerderij bekeken, de dieren geaaid en uiteraard nog even gespeeld! Het was
een geslaagde “toer”!
INSPRAAKOCHTEND
Aanstaande zaterdag, 20 juni, organiseren we de tweede inspraakochtend van dit jaar. De
agenda heeft u inmiddels gehad via de mail. Het is van 9.30 uur tot 10.30 uur, u bent van
harte welkom!
KUIKENNIEUWS
Laatste kippennieuws: de twee witte kuikentjes van Kantje zijn doodgegaan helaas, Aagje
loopt trots rond met drie kuikens, Albert en Einstein zijn flink aan het puberen (hoe je dat
ziet?? Nou, weglopen bij moeder, alleen op onderzoek uit gaan, en even lekker stoeien met
je broertje/zusje….we weten nog niet of het nou haantjes of hennetjes zijn, sorry).

En onze lieve kleine Emmeth,
het tamme sierkipje, lag op een
ochtend dood in zijn hokje.
De dag ervoor was hij een beetje
slomer, dus wat het nou geweest
is…..we missen ‘m wel, hij bracht
een leuk extraatje in op de boerderij!
Hij is begraven naast Hummel in het
bos, steentje erop met naam en
datum, we zullen Emmeth niet
vergeten!

TOT SLOT:

DE OPEN DAG OP 27 JUNI!
We hopen veel bekende en onbekende gezichten te ontmoeten! (en op mooi weer
natuurlijk!)
Tot ziens!

Ger en Marjolein Busser

