NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN juli/augustus 2016

We naderen al weer het einde van de lange (hete??) zomervakantie……kunnen we dan toch
nog deze week het zwembadje opzetten?? Zou mooi zijn, de voorspellingen beloven van
alles, maar ja……
ZOMERVAKANTIE
Het was tot nu toe weer een heerlijke vakantie, ondanks het wat tegenvallende weer hebben
we er met z’n allen een mooie tijd van gemaakt: toch veel naar buiten, maar dan veel
balspelletjes en natuurlijk met de nieuwe aanwinst: de tafeltennistafel!! Wat hebben we hier
al een plezier van gehad…..we worden er met z’n allen steeds beter in…..hebben de
regeltjes goed afgesproken waardoor het plezier blijft. En komt er een klein regenbuitje aan:
kan ie blijven staan, komt er toch een wat langere bui aan: dan klappen we ‘m in en rijden ‘m
onder de kapschuur, fantastisch!

SCHAAPJES
De entingsperiode voor de q-koorts moet ieder jaar voor 1 augustus, een drukke periode dus
voor ons. We deden het al jaren pas in september, als de zomerperiode voorbij was.
Maar…..we kregen de inspectie op bezoek, en we moesten toch echt vóór 1 augustus enten,
anders waren we in overtreding en zouden dan een boete krijgen van 1500 euro. Het was 28
juli, dus t kon nog net…..
Gelukkig had de veearts tijd, en was alles voor 1 augustus voor elkaar. Maar, zoals ieder
jaar: de schapen zijn er weer erg ziek van geweest: Evy en Sofie moesten zelfs twee keer
nabehandeld worden en kregen pijnstillers en antibiotica. Voor het leven van Sofietje
moesten we zelfs vrezen…..Nu, na twee weken loopt Sofie nog mank, maar gelukkig gaat
het verder de goede kant op met beiden….de andere schapen hebben ruim een week erg
veel last gehad.
Ieder jaar weer geeft deze enting problemen: samen met de veearts hebben we naar
verschillende oorzaken gekeken: is de combinatie ontworming en enting de oorzaak? Dit
deden we de eerste jaren tegelijkertijd. Verschillende merken ontwormen geprobeerd/ niet
meer tijdens enting/niet meer ontwormen (door mestonderzoek bleek het niet nodig te zijn:
we hebben een goed weide-beleid: wisselen van wei na 6 weken). Het blijkt nu dat niet
alleen onze schapen er ziek van worden: er zijn meerdere meldingen binnen gekomen van
dit ras: de Quessant schaapjes. Heel erg sneu, en in ons geval zeker……de q-koorts
bacterie komt pas vrij als er gelammerd wordt: en dat is bij ons al jaren niet het geval, zijn we
ook niet van plan, dus eigenlijk is het niet nodig….maar omdat wij een “publieksfunctie”
hebben, moet wij aan de eisen voldoen. In ieder geval wordt er met de ziekmelding wel weer
verder gezocht naar oorzaken/alternatieven. We wachten maar af, maar vervelend is het wel.
De kinderen die tijdens die twee weken op de boerderij waren hebben het proces van heel
dichtbij meegemaakt, we hebben samen de schapen extra aandacht gegeven en dat heeft
vast geholpen, zeker nu er toch weer een goede afloop is!!
VERBOUWING
Zodra de kinderen weer naar school zijn begint voor ons een andere periode: de verbouwing!
Deze stond gepland met ingang van september, maar alles is een weekje vervroegd, dus in
het laatste weekend van augustus zitten wij in de verhuisdozen: we gaan verhuizen binnen in
ons eigen huis. De badkamer en keuken van onszelf krijgen een opknapbeurt, echter….de
vloerverwarming die we graag willen kan beter direct aangelegd worden in de andere ruimtes
waar we het ook willen…..de Deel, het kantoortje, de huiskamer……de knoop doorgehakt:
we gaan de hele benedenverdieping ontruimen, zodat we alles in één keer voor elkaar
hebben. Een mega klus, dat wel……maar volgens de (strakke!) planning moet het lukken: de
Deel wordt het laatste uitgepakt (we gaan niets verplaatsen/inpakken als de kinderen er nog
zijn), en het eerste weer ingepakt! We denken aan twee weekenden sluiten voldoende te
hebben, vandaar dat de eerste twee weekenden van september er geen
opvangmogelijkheden zijn…we beginnen pas weer op vrijdagavond 16 september! (met een
nieuwe, verwarmde vloer!!)
HERFSTVAKANTIE
We kijken alvast vooruit naar de volgende vakantie: de herfstvakantie. Deze valt in week 42,
De vakantieopvang is dan als volgt:
 van dinsdag 18 oktober t/m vrijdag 21 oktober
 Weekend 22/23 gesloten

KERSTVAKANTIE
Zullen we dan ook maar gelijk de kerstvakantieplanning doorgeven…?
 Kerstweekend 23 t/m 27 dec. gesloten
 Opvang woensdag 28 dec. t/m vrijdag 30 dec. 2016
 Opvang dinsdag 3 jan. t/m vrijdag 6 jan. 2017
 Weekend 7/8 jan. 2017 gesloten

INSPRAAKAVOND
Woensdagavond 5 oktober staat de volgende inspraakronde gepland: van 19.30 uur tot
20.30 uur willen we weer graag met jullie van gedachten wisselen over het reilen en zeilen
op onze boerderij. Tegen die tijd sturen we weer de agenda rond: van harte welkom!!
Allemaal weer een goede start na de vakantie en tot ziens!
Hartelijke groeten, Ger en Marjolein

