NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN januari/februari 2018

Eind februari….daarnet vertelde Piet Paulusma dat de ECHTE winter nog moet komen, dwz
kou, sneeuw en ijs!! Zou het echt?? Hebben jullie er nog zin in……echt waar?!
Afijn, we gaan er wel weer wat van maken, kou met een zonnetje is ook heel wat waard. In
ieder geval blijft de grond dan tenminste droger en beter begaanbaar, fijn voor de schapen
en geiten. De ezels moet nog even staan te hunkeren: de wei is echt te nat voor hun hoeven,
bovendien glijden ze uit of maken de grond kapot. Ze hebben er wel zin in hoor, ze staan al
vanaf begin december op stal, dus hoog tijd om die beentjes weer eens te strekken!
Het kan wel hoor, winter in maart: op 25 maart 2008 is deze foto gemaakt, we woonden toen
nog in Enschede…….!

Survivalbaan en zo…
Januari en februari zijn geen spectaculaire maanden voor een nieuwsbrief. Er zijn weinig
nieuwe dingen te melden. Met de survivalbaan zijn we nog niet verder gekomen: te nat of te
koud. Ook het volleybalnet en de korfbalmand hangen nog niet op de plek.
Er moet weer veel gezaagd worden: er zijn drie bomen omgegaan tijdens de storm, gelukkig
zonder veel schade aan te richten, maar het opruimen gaat niet vanzelf….
Evaluaties en zo….
We hebben veel overleg gehad in februari, veel indicaties die aflopen, verlengd moeten
worden, evaluaties en nieuwe zorgplannen maken. Fijn om iedere keer weer met elkaar rond
de tafel te kunnen zitten met positieve resultaten.
Jaarverslag en zo…
Het jaarverslag voor de Federatie voor Zorg en Landbouw is goedgekeurd en te lezen op
onze websitehttp: http://www.hethaaksbergerveen.nl/Jaarverslagen/ Dit jaar vindt de
driejaarlijkse audit weer plaats, ws in september/oktober. Dit betekent dat er een auditor een
dag komt meelopen en de gehele administratie, veiligheidsprotocollen, voorschriften en
regels nog weer eens goed naloopt en toetst. Ook zal dan weer aan enkele ouders de vraag
komen of er bezwaar is om een zorgplan of evaluatie van jullie kind te bekijken. Dit gebeurt

uiteraard alleen met jullie toestemming! Met als streven natuurlijk de verlenging van ons
keurmerk voor drie jaar.
En dan….:!!
Houdt ZONDAG 27 MEI vrij in je agenda!! We zijn gestart in 2008 met onze zorgboerderij,
en als je een beetje rekent dan bestaan we dit jaar 10 jaar!! Dus genoeg reden voor een
feestje toch? Gaan we doen! We zijn gestart met de voorbereidingen, nadere details volgen!

Vakantieopvang
De opvang voor februari/maart is al gepland, de bedjes zijn vol, maar voor een dagje is er
nog wel plek op woensdag, vrijdag en zaterdag.
Het gehele paasweekend zijn we gesloten : 30 /31 maart/1 / 2 april
De meivakantie is de eerste twee weken van mei, maar er zijn ook scholen die al in de week
van Koningsdag vrij geven…..mocht je opvang willen laat het even weten. In ieder geval
bieden wij opvang vanaf zaterdag 28 april t/m zondag13 mei.
In het Pinksterweekend zijn we de zondag, eerste pinksterdag, gesloten, zaterdag is er wel
opvang.
Het weekend 26/27 mei zijn we gesloten, in verband met jubileum activiteiten……
De maand mei is dus een “rare” maand om te plannen: twee volle weekenden vallen uit. Kijk
dus even wat je wilt qua logeren, de meivakantie is twee weken en daar is nog plek genoeg.
En oja, denken jullie aan de inspraakavond op dinsdagavond 13 maart om 19.30 uur op Het
Haaksbergerveen??
Dan gaan we ons nu maar klaar maken voor de winter: schaatsen uit het vet, slee van
zolder, dikke truien, mutsen en wanten: kom maar op!!

Veel winterplezier en dan weer snel voorjaar!

Hartelijke groeten van Ger en Marjolein

