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Hallo allemaal, 

Eindelijk kunnen we genieten van het heerlijke weertje en gelukkig lijkt de situatie 

rondom Corona ook stabiel te worden. Wat hebben we een gekke tijd achter de rug maar 

wat zijn we trots hoe we toch met elkaar door hebben kunnen draaien. Welliswaar soms 

met minder deelnemers of een krappere bezetting, maar dit hebben we toch echt met 

elkaar gedaan!!! Nog een aantal weken te gaan en dan gaan we alweer richting de 

zomervakantie. Hierbij een korte nieuwbrief met wat belangrijke punten. Veel leesplezier! 

Zijn er ouders/verzorgers die nog vragen of opmerkingen hebben over zorgen in de 

thuissituatie, schroom niet om ons te mailen of bellen. Daar zijn wij ook voor. We kunnen 

niet alles oplossen maar soms kan erover praten al wat lucht geven. 

  

We moeten nog even volhouden met elkaar. Sinds afgelopen week hebben wij de 

mondkapjes tijdens werktijd losgelaten. Het mag natuurlijk wel, maar is niet meer 

verplicht. Wij hebben thuistesten beschikbaar voor al het personeel en gevraagd of 

iedereen zich minimaal 1x per week zelf wil testen. Zelftesten zijn nu ook te koop bij de 

drogist dus bij twijfel kunnen deelnemers ook thuis testen! 

Laten we met elkaar zo goed bezig blijven om er zo voor te zorgen dat 

Coronaverspreiding beperkt blijft! We verwachten dat iedereen bij aankomst handen blijft 

wassen of ontsmet en tussendoor ook regelmatig. Dit is iets wat wij ook blijven 

benadrukken bij zowel deelnemers als medewerkers.  

Helaas niet welkom (zowel deelnemers als personeel): Als je koorts hebt, als je 

benauwd bent, als je hoest en verhoging/koorts hebt. Heeft iemand in het gezin 

koorts of benauwdheid ben je helaas ook niet welkom en wordt gewacht op 

de  testuitslag. Is deze positief, ga je in quarantaine zoals de voorschriften dit 

voorschrijven.  Als iemand in het gezin of naaste omgeving een coronatest heeft 

met milde klachten, dus zonder koorts of benauwdheid en je hebt zelf geen 

klachten mocht je in principe komen, maar vanaf nu willen we dan ook dat je 

thuis blijft om alle risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. 
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Wees er snel bij!! Er zijn nog maar enkele paar plekjes vrij!  

 

Hier zijn de data en kosten op een rijtje: 

* Ponydagen maandag 19 juli 9.00 uur t/m woensdag 21 juli 16.30 uur op de locatie in 

Hazerswoude-Dorp. Maandag tot ongeveer 18.30u/19.00u en dinsdag tot ongeveer 

20.00u/20.30u. Precieze tijden volgen nog in een aparte brief voor ponydagen. 

 * Avonturendagen maandag 26 juli 9.00 uur t/m woensdag 28 juli 17.00 uur op de locatie in 

Hazerswoude-Dorp. Maandag tot ongeveer 18.30u/19.00u en dinsdag tot ongeveer 

20.00u/20.30u. Precieze tijden volgen nog in een aparte brief voor Avonturendagen. 

* Kosten ponydagen: 5 dagdelen groep en 12 uur begeleiding ind. 

 * Kosten avonturendagen: 5 dagdelen groep en 12 uur bg ind.  

Sommige mededelingen blijven terugkomen, niet alleen omdat ze belangrijk zijn maar 

ook voor de nieuwe lezers van de nieuwsbrief. 

➢ Willen ouders/verzorgers kleding van de deelnemers labelen/merken? Er 

blijft veel liggen en het is zo moeilijk te achterhalen van wie wat is. Dit 

kan al met een watervaste merkstift en dan bijvoorbeeld de initialen. Alles 

wordt nu  verzameld en er ligt ontzettend veel. Mist iemand 

jassen/broeken/shirts etc., stuur even een mailtje naar 

zorghzw@gmail.com. Voor deelnemers in Zoetermeer kan er gemaild 

worden naar: zorgzm@gmail.com. Dan kunnen wij kijken of we het 

kunnen vinden. We bewaren alles nog een maand, en anders brengen we 

het naar de kringloopwinkel of gebruiken het als reserve kleding.  

➢ Afmeldingen op de dag zelf graag doorgeven via de begeleiders telefoon MET OPGAAF VAN REDEN 

( graag ook via de mail bevestigen) Andere afmeldingen ivm vakantie, schoolrooster, vrije dagen, 

uitjes etc ALTIJD via de mail. Dit geldt ook voor de aanvragen voor EXTRA dagen. dit gaat ook altijd 

via de mail en is pas akkoord na schriftelijke toestemming. LET OP GEWIJZIGDE EMAILADRESSEN 

voor beide locaties: zorgboerderijzoetermeer@swaenensteyn.nl & 

zorgboerderijhazerswoude@swaenensteyn.nl    

➢ Hierbij nogmaals de telefoonnummers van de werktelefoons. Er is overdag altijd 

een personeelslid die deze telefoon bij zich draagt dus zijn er belangrijke zaken 

kunt u appen/bellen op deze nummers! 

- Telefoonnummer locatie Zoetermeer : 06-12236255 

- Telefoonnummer locatie Hazerswoude-Dorp : 06-12065779 

➢ Tassencontrole mogelijk! Wilt u uw kind erop wijzen dat vuurwerk, aanstekers, 

sigaretten, snoepgoed etc. niet zijn toegestaan en dat begeleiders/directie het recht 

hebben om tassen te controleren als er een verdenking is. Ook als preventieve maatregel 

goed om te benoemen. Neem/geef svp geen waardevolle spullen mee ! 

➢ Aanmeldingen met datum: Op sommige dagen en met name op de zaterdag en 

woensdag zijn er kinderen en jongeren die niet wekelijks komen maar om de week of 2 

weken. Wij waren hier flexibel in, maar nu willen we graag de data dat uw kind komt via 

de mail. Er zijn dagen dat we echt “vol” zitten en dan willen we teleurstellingen 

voorkomen door hierover goede afspraken te maken. Zo weet iedereen waar hij aan toe 
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is. Vaste dagen kunnen worden afgemeld, geen probleem. Maar kinderen die om de week 

of onregelmatig komen graag aanvragen met een overzicht per datum via de mail zodat 

onze agenda’s ook gelijk lopen. Handig is even of oneven weken af te spreken bij de kids 

die om de week komen. Ook handig met personeel inplannen voor ons ☺ 

➢ Indicaties! 

Wij willen de ouders er nogmaals op wijzen uiterlijk 2 maanden voor afloop van de 

indicatie bij de gemeente herindicatie aan te vragen. Wij kunnen uiteraard een 

zorgverslag aanleveren, maar vraag dit ook op tijd aan. Graag zelf actie ondernemen, 

anders komt u in de problemen met uw budget!!! 

➢ SVB! 

Wij verzoeken iedereen nogmaals a.u.b. de PGB-facturen die wij zenden per direct door 

te zenden aan de SVB voorzien van een handtekening of digitaal! Hiermee wordt 

voorkomen dat wij betalingen niet ontvangen voor de geleverde zorg. 

 

 

Begin 2021 hebben wij weer een deelnemerstevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd. Hierbij de resultaten.  

Resultaat meting Zoetermeer: 

Uit de enquête blijkt wederom een grote tevredenheid onder de cliënten. Deze 

tevredenheid is terug te zien in de rapportcijfers:  

- Cliënten geven als algemeen gemiddeld rapportcijfer voor de locatie Zoetermeer 

een 8,8.  

- De begeleiding krijgt als rapportcijfer een 8,6. 

- De educatieve activiteiten scoren gemiddeld een 7,9. 

- De cliënten geven de taken op de zorgboerderij een 7,5. 

- De cliënten geven zichzelf gemiddeld een 8. 

Resultaat meting Hazerswoude: 

Ook in Hazerswoude blijkt onder de cliënten een grote mate van tevredenheid. Zij gaven 

de volgende rapportcijfers 

- Cliënten geven als algemeen gemiddeld rapportcijfer voor de locatie Hazerswoude 

een 9,1.  

- De begeleiding krijgt als rapportcijfer een 8,6. 

- De educatieve activiteiten scoren gemiddeld een 8,5. 

- De cliënten geven de taken op de zorgboerderij een 8,1. 

- De cliënten geven zichzelf gemiddeld een 8,6. 

 

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar een enthousiaste ouders/verzorgers om mee te 

denken. Voor info bel  Bert (06-20067047) of stuur een mailtje!! 

 

Wij hebben sinds afgelopen week een Ondernemingsraad. Deze bestaat uit 

Cora v/d Linden, Frank Koers en Jolien de Pater. De ondernemingsraad (OR) 

behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook  



Pagina 4 van 4 
 

meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Binnenkort 

de eerste vergadering! Veel succes toegewenst voor de OR! 

  

Hoi allemaal!Zoals een aantal van jullie wellicht weten ben ik 

naast mijn werkzaamheden op Zorgboerderij Swaenensteyn 

(locatie Zoetermeer) werkzaam als kinderfysiotherapeut. Sinds 

februari 2021 werk ik bij Kinderfysiotherapie Leidseweg 

locatie Hazerswoude-Dorp (Gezondheidscentrum Lindehof) en 

Voorschoten. Mocht uw zoon/dochter klachten hebben aan 

het bewegingsapparaat (denk aan knieklachten, 

enkelklachten, rugklachten maar ook vermoeidheidsklachten 

etc.) of heeft uw kind hulp nodig bij motorische vaardigheden 

dan kunt u een afspraak bij mij inplannen op de praktijk in 

Hazerswoude-Dorp (Gezondheidscentrum Lindehof) of op de praktijk in Voorschoten (Leidseweg). 

Ook bij incontinentieklachten kan er een afspraak ingepland worden, bij mijn collega (beide 

locaties). Mocht u nog vragen hebben of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mailen naar 

samira@kinderfysiotherapievoorschoten.nl 

Vriendelijke groet, Samira van Unnik  

 

Weekenden Hazerswoude (vol) 

11, 12, 13 juni 8, 9, 10 oktober 

9, 10, 11 juli 12, 13, 14 november 

17, 18, 19 september 10, 11, 12 december 

 

Schoolvakanties geopend op aanvraag: Feestdagen boerderij eerder dicht: 

  

Zomervakantie 17 juli tm 29 augustus 2021 Feestdagen boerderij gesloten: 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021 25 december 2021 - 1e kerstdag 

Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari 2022 26 december 2021 - 2e kerstdag 

19, 20, 21 juli ponykamp/ponydagen 
26, 27, 28 juli 

avonturenkamp/avonturendagen 

 

Spelregels schoolvakanties: (Svp echt even goed doorlezen!!) 

De kinderen zijn ook vrij op de zorgboerderij in de schoolvakanties, maar kunnen wel 

komen  als dit schriftelijk via de mail wordt aangevraagd en hier ook schriftelijk akkoord 

voor is gegeven. 

Uitgezonderd de zaterdagen, dan worden de kinderen gewoon verwacht, tenzij ze 

schriftelijk zijn afgemeld.  

Kinderen die doordeweeks normaal naar school gaan, kunnen in de schoolvakanties dus 

ook extra komen als er plek is en dit schriftelijk is aangevraagd en akkoord is gegeven. 
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