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En dan is het al weer bijna voor iedereen afgelopen: de zomervakantie……de regio Noord
heeft nog een weekje, en dan is echt iedereen weer op school en op z’n werk! Ook wel weer
fijn, het gewone dagelijkse ritme, niet meer laat naar bed (met de kippen op stok?), vriendjes
op school, nieuwe juffen of meesters, beetje eng natuurlijk, maar ach, na veertien dagen
weet je al niet meer beter!
Wij kijken terug op een heel geslaagde zomer: een fijn stel kinderen, geen akelige
gebeurtenissen, veel vrolijkheid en vriendschappen, waterpret en natuurlijk ook binnenpret
als de zon zich even niet liet zien. We hebben deze zomer het “dobbelen” ontdekt,
verslavend! Naast natuurlijk Uno en Blokus,dat blijven toch wel de favorieten. Heerlijk om zo
met z’n allen een bordspelletje te doen, winnen en verliezen komt vanzelf spelenderwijs
voorbij……hoe ga je daar mee om, hoe gaat een ander er mee om? Geweldige
leermomenten die aan de orde komen. De groep is hecht, ze kennen elkaar, en nieuwe
kinderen worden als vanzelfsprekend opgenomen en ingewijd in de “geheimen” van het
Haaksbergerveen: Lars en Thijn, van harte welkom op onze zorgboerderij! Het is ontroerend
te zien hoe de “oude’ kinderen zich ontfermen over de “nieuwe” kinderen, ze weten nog hoe
het voelt toen zij de eerste keer kwamen, zo’n raar gevoel in je buik, sommigen in hun
keel….en dan alle leuke plekjes ontdekken, de dieren, de kuikentjes, lieve Catootje en de
schaapjes met hun eigen karakter, de tuintjes, bramen plukken, jam maken, bramentaart
bakken….afijn, een heerlijke zomer! Bedankt allemaal!

Herfstvakantie
We gaan maar direct door met de volgende vakantie: de herfstvakantie in oktober. Deze valt
in week 43, in die week is er opvang van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 oktober. We zijn gesloten
op zondag 18 oktober en het weekend van 24/25 oktober. (zaterdag 17 okt. dus wel open!)

Bovendien is het ook weer mogelijk een vrijdagavond in te plannen, vanaf 19.00 uur tot de
volgende (zater)dag 16.30 uur. Of nog langer, tot en met zondag 16.30 uur.
Het zal niet iedere vrijdagavond zijn, het hangt van de vraag (hoeveelheid kinderen) af. Geef
het graag op tijd door, dan kunnen wij kijken of het past in de planning!
Inspraakochtend
Zaterdag 12 september is er weer een inspraakochtend op de zorgboerderij, we beginnen
om half 10 en eindigen om half 11. Ook als je geen punten voor de bijeenkomst hebt ben je
van harte welkom! Het blijkt iedere keer weer hoe fijn het is om even onderling contact te
hebben, de gespreksonderwerpen dienen zich vanzelf aan en het is super gezellig.
Stagiaires
Het komend jaar hebben wij het genoegen drie stagiaires te mogen begroeten op onze
zorgboerderij: zij volgen alle drie de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg.
Aangezien ze aardig wat uren moeten maken zullen ze geregeld ook in de weekenden stage
lopen, zodat ook de kinderen kennis zullen maken met Marcha, Natalie en Melle. In de
volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.
Vriendentuinen Achterhoek
Wat hebben we hard gewerkt met z’n allen aan de Vriendentuin! Mede dankzij vrijwilliger
Jelle lag het er prachtig bij en hebben we tot nu toe een opbrengst gehad van bijna 400
courgettes! Ook de andere zorgboerderijen hebben goed geoogst, heel fijn, op deze manier
hebben 720 gezinnen een gezonde en lekkere maaltijd op tafel kunnen zetten! Dank
allemaal voor jullie inzet, en…wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes: volg ons
op facebook https://www.facebook.com/HetHaaksbergerveen of
https://www.facebook.com/pages/Vriendentuinen-Achterhoek/921130387907827?fref=ts en
of de de site www.vriendentuinenachterhoek.nl
Dierennieuwtjes
Zijn er niet zoveel deze keer: alles gaat goed en naar wens! We hebben dit jaar 12 kuikentjes
gekregen, drie hebben het uiteindelijk toch niet overleefd. Drie kuikens hebben een ander
thuis gevonden, en waarschijnlijk hebben we er drie haantjes bij zitten……getal drie is
favoriet….er blijven dus nog drie kuikens over die we kunnen houden. Zo gaat dat dan in de
kippenwereld: teveel haantjes in een kippenhok gaat niet, of wel?!
Open dag
Tot slot de open dag: het was een groot succes! We hebben enorm veel aanloop gehad,
vrienden, bekenden en onbekenden kwamen onze boerderij bekijken. De reacties waren
lovend…..de prachtplek, de rust,de ruimte, de aandacht en de “echte” kleinschaligheid
kwamen als kernwoorden naar voren. Heerlijk om te horen, dit is waar we voor staan!

De parkeerplaats was te klein…….
Hartelijke groeten, en tot gauw!

Ger en Marjolein

