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Onze creatieve vrijwilligster Mia maakte dit prachtige fruitige kunstwerk.
Het raampje in ‘de Lorr’ werd omgetoverd tot een sfeervol plekje.
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Lieke,
Loes

Loes, Lieke, Sybill, Chandra, Guiliano

In juli werden we uitgenodigd om samen te komen lunchen bij Café ‘de Zoes’ in Helden, als dank voor
het maken van tegoedbonnen voor het café. We werden verwend met een heerlijk soepje, broodje
kroket, sandwich, gebakken eitje en een ijsje. Het was lekker en gezellig.
Op de foto rechts staan Loes en Lieke op de glasplaat van de bierkelder. Niet iedereen durfde er op te
staan, bang om erdoorheen te zakken. Maar deze stoere meiden vonden het leuk! We kregen ook nog
een rondleiding in de kelder. Veel bier gezien, maar niet geproefd! Een goede reden om nog eens terug
te gaan op de fiets!

Ralf, Mark, Rick

Paul, Rick,

Corry, Willy, Mark, Sybill, Ralf

Begin augustus bezochten we op dinsdagmiddag de prikkelarme kermis in Venray. Geen harde geluiden,
weinig bezoekers en er waren een beperkt aantal attracties geopend. Onze hulpboeren voelden zich
helemaal op hun gemak. Daarna nog gezellig met Corry en Willy op terras bij Tikkie Anders gezeten
voor een lekker drankje. Het vakantiegevoel was begonnen!
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Meike Michels deed haar maatschappelijke stage voor havo 4 (Raayland College) bij ‘de Lorr’.
Ze maakte er voor de hulpboeren een hele gezellige week van. Goed gedaan Meike!

Meike, Pascal, Mia, Theo
Mia heeft na vele jaren trouwe dienst afscheid genomen van ‘de Lorr’. Ze kwam één middag in
de maand om creatief bezig te zijn met de hulpboeren. Heel veel dank Mia voor al het moois
wat je met en voor de hulpboeren en ‘de Lorr’ gemaakt hebt! Mia gaat nu thuis aan de slag
met alle kunstwerken en opdrachten die op haar wachten. We wensen haar veel inspiratie toe!

Voor de natuurbegraafplaats
Weverslo in Heide hebben
we wilgenkransen gemaakt.
Ze worden gebruikt om
kadasterbomen te markeren.
Deze bomen zijn nodig om
de plaats van de graven
gedetailleerd te beschrijven.
De plek van de graven
worden met behulp van
deze gegevens notarieel vast
gelegd. Er wordt alleen maar
gewerkt met natuurlijke
materialen
op
de
natuurbegraafplaats vandaar
is er gekozen voor de
wilgentenen.
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In juni zaaiden we de akkerrand langs ons Literpedje in, een initiatief van Plattelandscoöperatie
Gemeente Venray. Wat eerst leek op een rand van onkruid werd één prachtige bloemenzee, rijk aan
vogels en insecten. Na lange tijd weg te zijn geweest spotten we ook de kleurrijke putter!

In onze bloementuin werden we op warme
dagen regelmatig verblijd met een bezoekje
van de koninginnenpage. Wat is het toch
een pracht vlinder.

In onze groente- en fruittuin zagen we tot onze
schrik een ijsvogeltje, dat gevangen zat onder het
net. Na veel zenuwachtig gefladder hebben we
het arme beestje gelukkig kunnen bevrijden. Het
zou geweldig zijn als deze mooie vogel een vaste
bezoeker zou worden rondom ons waterbassin.

4

Mark, Chandra, Quincy, Pieter Jan Hagens
Het tv programma “ Eén Vandaag” kwam op 12 augustus in Heide
opnames maken.
Het thema ‘Verander de wereld, begin bij jezelf’ stond daarin centraal.
Ze kozen voor een uitzending over Heide omdat daar de
Dorpscoöperatie zich door middel van het uitbaten van het voormalige
schoolgebouw De Schól en het organiseren van activiteiten inzet om de
leefbaarheid in het dorp te vergroten. Ook de mensen van zorgboerderij
‘de Lorr’ kwamen even in beeld en hulpboer Olaf werd zelfs kort
geïnterviewd.

5

Even voorstellen…
Lynn van Dongen eerstejaarsstudente Maatschappelijke zorg
bij Gilde opleiding Oostrum.
Lynn is vanuit het maatjesproject
ingezet op woensdagmiddag bij
‘de Lorr’. Het doel van het
project is, om te leren van belang
te zijn voor mensen met een
hulpvraag. Kijken en vragen wat
een hulpboer nodig heeft om een
prettige middag te hebben. Lynn
richt zich op een kleine groep,
maar in het bijzonder op
hulpboerin Dimmie. Vanwege
haar visuele beperking is het fijn
als er af en toe wat extra
activiteiten geboden worden aan
Dimmie. Succes Lynn!

Dimmie, Loïs, Lynn, Theo, Pascal

Renee Strous (nicht van Jan), is
tijdelijk elke dinsdag en
donderdag als vrijwilligster
werkzaam bij ‘de Lorr’. Ze
biedt ondersteuning tijdens de
dagelijkse
werkzaamheden
maar is ook behulpzaam
rondom feestelijke en creatieve
activiteiten.
Loïs Linders heeft haar stage
vanuit de ZMLK school Impuls
afgerond. Ze is sinds enkele
maanden als hulpboerin bij ‘de
Lorr’ werkzaam. Ze gaat met
plezier naar buiten, houdt van
pony’s, is graag creatief bezig
en is goed in kantinetaakjes.
Welkom in ons team Loïs.

Luca, Renee
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Loïs

Interview met
vrijwilligster:
Henriëtte
van der Cruijsen

Henriëtte, Mike

• Hoe oud ben je? 65 jaar
• Hoe lang werk je al bij 'de Lorr'?

• Pfoe, dat is een goede vraag... Ongeveer tegelijkertijd toen Loes zelfstandig ging wonen. Ze
kwam toen (nu nog steeds) op de woensdagen bij ons eten 's avonds. Woensdag werd toen
mijn vrije dag. Dat is denk ik al een jaar of 6/7 geleden.
• Welke dagen werk je bij 'de Lorr'?
•

Elke woensdagochtend, dit is altijd al zo geweest.

• Hoe ben je hier terecht gekomen?
• Via mijn broer (Jan) en Sybill. Het begon allemaal met het interieur (stoeltjes verven) voor de
nieuwbouw. Zo kwam er steeds weer iets nieuws bij waardoor dit een vaste ochtend in de
week is geworden.
• Wat doe je hier allemaal?
• Mozaïeken, verven, in de (bloemen)tuin werken en bloemstukjes maken. En neeee… ik ga
geen bieten rapen, haha! Mozaïeken, verven en bloemen zijn ook mijn hobby's, waar ik hier bij
‘de Lorr’ mooi één op één met een hulpboer(in) aan kan werken. Dit zijn vaak de mooie
projectjes.
• Wat is je grootste blunder bij 'de Lorr'?
• Hahaha, dat is een goede vraag. Ik roep nogal eens de verkeerde naam. Dan roep ik heel hard
naar iemand en dan is het de verkeerde, oeps...
• Wat is je in al die jaren het meest bijgebleven?
• Nou.... vooral toen de nieuwbouw werd gebouwd. Dat staat mij altijd toch wel bij. Het lijkt
alsof het bij 'de Lorr' allemaal vanzelf loopt. Maar het kost toch heel wat werk en energie om
het allemaal zó mooi voor elkaar te krijgen.
• Waar werk je nog meer of waar heb je gewerkt?

• Voordat ik gepensioneerd was werkte ik in de psychiatrie, dit heb ik 44 jaar gedaan.
Toentertijd heette dit nog St. Anna, maar nu heet het Vincent van Gogh. Inmiddels ben ik 3-4
jaar gepensioneerd waardoor ik mij vooral bezig hou met mijn hobby's: beeldhouwen,
wandelen, zwemmen, de kleinkinderen en andere leuke dingen.
• Wil je zelf nog iets kwijt?
• Ja… het is iedere keer weer leuk om naar ‘de Lorr’ te komen. Elke dag wordt er veel gelachen
en is er een gemoedelijke sfeer wat erg fijn is.
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Interview met hulpboer :
Niek Versleijen
.

• Hoe oud ben je?
• Ik ben 37 jaar.
• Hoe lang werk je al bij ‘de lorr’?
• Ik werk al uhhh… 15 jaar.
• Waar werk je nog meer?
• Ik werk maandag en dinsdag bij ‘de Lorr’.
Op maandagmiddag doe ik er kantine dienst.
• Ik werk 2 dagen bij Vorsterhand
en 1 dag bij het milieubureau.
• Wat is je lievelingssoep bij de lorr?
• Erwtensoep, lekkere soep.
• Wat is je lievelingsklusje bij de lorr?

Niek

• Met Jan op de tractor.
• Hoe ziet jouw levensboom eruit?
• Met heel veel PSV en mijn 30e verjaardagskaart.
• Wat zijn je hobby’s?
• TV kijken, scouting en naar de thuiswedstrijden van PSV.

• Relatie of single? Oogje op iemand?
• Relatie met Loes, neee…. niet de Loes van hier maar mijn eigen vriendin.
Mijn vriendin Loes woont bij mij op de groep.
• Wat zou jij doen als je veel geld had?
• Dat is een goeie… uhhh.. uitgaan, naar de bioscoop. Voor de rest weet ik het niet.
• Als jij de baas zou zijn van ‘de Lorr’ wat zou je dan veranderen? Wat zou er beter kunnen?
• Dat is een goeie, als ik de baas was dan zou ik alles veranderen onder mijn verantwoording.
Ik zou de planning gaan maken!
• Als jij de baas zou zijn van een zorgboerderij hoe zou die dan heten?

• Gewoon ‘de Lorr’.
• Wie zou jij wel eens willen uitnodigen bij ‘de lorr’?
• Bjorn & Mieke, omdat die goed kunnen zingen. ‘1000 Sterren’.
• Wat is jouw grootste wens? Samen met Jan op de tractor het bietenveld zwart maken en
de nieuwe trainer van PSV worden.
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Op vrijdag 27 september was eindelijk de grote dag en werd ons bijzonder
kunstwerk onthuld. Kunstenaressen Jacqueline Hanssen en Yvette Ahsmann
hebben er met hulpboeren en boerinnen, vrijwilligers, medewerkers en
stagiaires in de afgelopen twee jaar vol passie aan gewerkt. Iedereen heeft
letterlijk zijn steentje bijgedragen.
Het kunstwerk is onderdeel van de ontmoetingstuin die in de afgelopen
acht jaar tot stand is gekomen. Het is een plek waar iedereen welkom is om
te kijken, wandelen en genieten. De ontmoetingstuin én het kunstwerk zijn
mede tot stand gekomen met steun van Stichting ontmoetingstuin ‘de
Lorr’.

9

Theater Bonjour, gespeeld door mensen met een verstandelijke beperking,
waaronder ook enkele hulpboeren van ‘de Lorr’, speelde voor deze
bijzondere
gelegenheid een toepasselijk en ontroerend theaterstuk,
genaamd ‘de Ontmoeting’. Sasha van de Ven, Fer Janssen en alle spelers
ontzettend bedankt! We kregen veel lovende reacties van bezoekers. Ga zo
door met deze mooie groep mensen en wie weet tot een volgende keer.
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Als verrassing werd er een
grote ereboog gemaakt
door het publiek en kregen
alle (hulp)kunstenaars een
echte medaille.
Met het hulpboerenlied
van ‘de Lorr’ kwam er een
einde aan het officiële
programma. We werden
zoals altijd weer muzikaal
begeleid door zwager Cor
met zijn accordeon. Zó
gezellig!

Yvette, Jacqueline

Yvette en Jacqueline, jullie waren
het brein achter deze grote
opdracht, ons mooie kunstwerk.
Namens het hele team van ‘de
Lorr’ bedanken we jullie voor
deze bijzondere samenwerking
en het prachtige resultaat wat
we samen hebben neergezet. We
gaan jullie bezoekjes en creatieve
uurtjes zeker missen!
Met een hapje en drankje
verzorgd door medewerkers en
vriendinnen, maakten we er nog
een gezellige middag van.
Het zonnetje, de bloemen en al
die blije bezoekers maakten het
feestje helemaal af. Iedereen
ontzettend bedankt hiervoor!
Voor ons was het weer een dag
met ‘een gouden randje’.

Sybill, Cor, Tjeerd

Wellicht raken lezers geïnspireerd bij het zien van dit kunstwerk?
Neem dan gerust contact op met deze professionele kunstenaars:
jacqueline@jacquelinehanssen.nl en yvette@yvette-ahsmann.nl
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Uit
de
vele
inzendingen
om
een mooie naam
te bedenken voor
ons
kunstwerk.
sprong de naam
‘Lorry’ er echt uit.
Bedenker
Harry
van Helden, vader
van hulpboer Olaf,
won daarmee een
fleurig bloemetje
en een pakket vol
lekkere
gezonde
producten van ‘de
Lorr’.
Harry

Na zo’n mooi feestje moest er
natuurlijk ook weer gewerkt
worden.
Vanaf
oktober
dompelden we ons weer in het
lekkere appel-perensap. Het is
een mooie dagbesteding voor elk
niveau. Appels en peren plukken
en rapen, aan tafel in stukken
snijden, sjouwen zoals deze
krachtpatsers laten zien en
daarna wassen, door de pers
halen en wecken. We zijn er vele
uurtjes mee bezig geweest en
hebben ook voor particulieren
sap gemaakt.
Dus mocht er iemand in de tuin
een appelboompje hebben en
niet weten wat hij met zijn oogst
zal doen? Bij ‘de Lorr’ kunnen wij
lekker sap maken van jullie fruit
en bottelen in een mooie fles.
Dat geldt ook voor het persen
van jullie walnoten tot olie.

Rick, Luca
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Er werden weer volop herfststukjes gemaakt voor de lunchroom en voor mensen die een
bloemenabonnement hebben afgesloten. Mocht er iemand interesse hebben? In het
bloemenseizoen vanaf april tot november worden er boeketten en bloemstukjes gemaakt op
bestelling. Vraag Sybill naar de mogelijkheden of mail naar info@delorr.nl

Het
voederbietenseizoen
loopt bijna ten einde. Er
werden al veel bakken
opgehaald door boeren, of
ze werden met het busje
van ‘de Lorr’ bezorgd bij
mensen in de buurt. Mocht
iemand nog een vrachtje
nodig hebben, neem dan
contact op met Jan.

Niek
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Olaf
Vrijwilliger Peter is samen met de hulpboeren
een natuurlijke
afscheiding aan het maken tussen het erf van de zorgboerderij en de
achterburen Schreurs. Er is volop gegraven, getimmerd, geschuurd en
geverfd door onze mannen. Het is niet alleen een mooie aankleding op
het erf, maar onze hulpboer Bas kan er ook heel wat uurtjes zingend
hout stapelen. Zo mooi om te horen! Daar word je gewoon blij van.

Bas
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Regelmatig spotte Jan een steenuil in onze
houtschuur.
In
overleg
met
de
uilenwerkgroep werd er een steenuilenkast
opgehangen.

Korte tijd later zagen we sporen onder de
kast liggen. Een dode muis, een braakbal
en veel uilenpoep. Volgens de deskundigen
waren dat zelfs sporen van een kerkuil,
maar die past allicht niet in die kleine kast.
Inmiddels hebben wij de kerkuil ook
regelmatig gespot tijdens de schemer. Wie
weet vinden beide uilen een vaste stek op
ons erf. Dat zou echt heel mooi zijn!

Voor de Gemeente Venray zijn
we aan het werk in de
vliegveldbossen van Vredepeel.
We maken midden in het bos
een stukje heide vrij van de
grove den en de berk. Zo kan
het zonnetje er lekker schijnen
en komt er andere flora en
fauna in dit mooie stukje
natuur.
Guiliano

Er worden heel wat sterke
verhalen verteld over de wolf
(die een eindje verderop
gesignaleerd zou zijn). We zijn
hem
helaas
nog
niet
tegengekomen of gelukkig
maar?? Spannend hè Mark.

Mark
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Renee piet, Willyklaas
Dit jaar werden we verrast met een bezoek van Willyklaas en Renee piet. De
middag begon met een speurtocht waarbij we het telefoonnummer van Willyklaas
moesten zoeken. Daarna deed Sint een aardig woordje voor iedereen en zorgde
Piet voor een pietengymnastiek en een pepernotenbingo. Ook waren er cadeautjes.
Nieuwe stiften voor de kleurhulpboeren en 3 puzzels van Lorry (35, 120 en 500
stukjes). Met warme chocomel en slagroom was de middag helemaal geslaagd!
Om de wintermaanden weer in te vullen met
zinvol en afwisselend werk, hebben we een
paar mooie nieuwe klussen binnengehaald.
We verpakken aanmaakhoutjes voor Intratuin
Venray. Afgelopen week werden we hiervoor al
beloond met een rondleiding in de winkel en
koffie met Limburgse vlaai in het restaurant.
Voor onze hulpboeren zijn dit prachtige uitjes
en de mooiste waarderingen voor hun inzet.

Mayck

In januari start vrijwilliger Willy samen met
onze hulpboeren, met het in elkaar zetten van
mezenkastjes voor de Gemeente Venray. Het
Werkhuis Venray maakt voor ons de benodigde
bouwpakketjes. (In het Werkhuis kunnen
mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt ervaring opdoen op het gebied
van dagbesteding, werk en training). De
mezenkastjes worden vervolgens in Venray
ingezet als natuurlijke bestrijding tegen de
processierups.
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Mededeling

Vanuit de cliëntenraad kregen we de vraag of er ouders/vertegenwoordigers van de hulpboeren
zijn, die gevraagd mogen worden om hun mening te geven bij actuele onderwerpen. Lid worden
van de cliëntenraad is niet noodzakelijk, maar gebeld mogen worden is de vraag. Immers als er
meer mensen vanuit het netwerk van de hulpboeren betrokken zijn , zal het de kwaliteit van de
zorg alleen maar ten goede komen. Ouders die hiervoor bereid zijn mogen contact opnemen met
Jan en Sybill. Op dit moment hebben er 3 leden zitting in de cliëntenraad. Bart Heesen (broer van
onze hulpboer Rob) is voorzitter van de cliëntenraad.

Prietpraat
• Theatergroep Bonjour komt spelen bij ‘de Lorr’. Guil weet wat Bonjour betekent…”bedankt”.
“Dat weet ik zo goed omdat ik half Frans ben”.
• Paul: Ik wil vleesworst op de boterham…lekker 
• Een hulpboer ging met zijn vader naar de rechtbank om bewindsvoering te regelen. Hij vond
het erg spannend. Een dag later kwam hij enthousiast naar ons toe en zei…
“Yes, we hebben gewonnen”.
• Lucie rijdt weg met de bus. We zwaaien haar uit en Paul zegt: “Hoie mama van Niek”
“Grapjurk” zegt Bas
• We praten met de hulpboeren over seksualiteit. “Ik weet dat ook allemaal” zegt Guil, “ik heb
ook geschiedenis gehad op school”.
• Rond de klok van 14.00 uur hebben we elke middag een waterpauze met onze hulpboeren.
Om 13.45 uur midden op het bietenveld roept Bas opeens: “Zeg Jan, op radio 538 zeggen ze
dat we water moeten drinken”.

De versleten werkschoenen van Bas zijn veranderd in originele bloempotjes.
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In de afgelopen week vierden we al
een vroege kerst met de hulpboeren.
Er werd een feestelijke lunch bereid
en we kregen bezoek van een echte
kinderboekenschrijver.
Chris Winkelmolen, (broer van
Sybill), kwam voorlezen uit zijn
recent verschenen boek, “De
vliegende pannenkoek en de
aangebrande kroket”. Iedereen van
‘de Lorr’ krijgt dit vrolijke boek, met
prachtige tekeningen van Sjors
Driessen, cadeau met kerst. We
wensen jullie veel lees- en kijkplezier,
of laat je gezellig voorlezen, want
dat kan natuurlijk ook.

Dit waren weer de laatste nieuwtjes van zorgboerderij ‘de Lorr’.
De zorgboerderij is gesloten van
dinsdag 24 december t/m vrijdag 3 januari.
We wensen jullie allemaal sfeervolle kerstdagen toe
en de beste wensen voor
2020
We zien jullie graag terug in het nieuwe jaar!!
Hartelijke groeten van,

Jan Janssen & Sybill Winkelmolen
Guus, Loes en Roos
en alle medewerkers en hulpboeren van zorgboerderij ‘de Lorr’.
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