13e jaargang | December 2017

De entree van ‘de Lorr’ is onlangs versierd met deze kleurrijke klaprozen van mozaïek.
Dank aan Sjaak, Henriëtte, Peter en alle hulpboeren voor de vele creatieve uurtjes.
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Nóg meer creativiteit.
Loes, Dimmie en Wout zijn
aan het knopen en weven met
hulp van Mia.

En hier zijn de échte boerkes.
Mark en Mayck
aan het ‘petatten rapen’.
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Wout en Ralf

Voor de lunchroom in Heide werden er
veel stoeltjes geschuurd en in de verf gezet.
Mayck en Loes regelden het transport.

Sybill en Paul

Sybill en Paul

Mayck en Loes

Ook werden er voor de lunchroom allerlei
seizoensgebonden tafelversieringen gemaakt
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Enkele maanden geleden plaatste dorpsgenoot Eddy Cornelissen bij ons woonhuis een
tweede houtkachel. We zijn nu overal zelfvoorzienend qua warmte (zelfvoorzienend qua
elektriciteit waren we al). Omdat we veel hout nodig hebben, gaan we regelmatig afvalhout
ophalen bij bedrijven in de buurt. Elke dag worden de kachels schoongemaakt en gevuld
door enkele hulpboeren die daar bekwaam voor zijn gemaakt. Er worden pallets gesloopt,
spijkers terug geslagen, gezaagd en gekloofd.
Er werken gelukkig veel krachtpatsers op de zorgboerderij. Komt dat even goed uit.
Jan en Rob

Bram , Rik

Paul

Bas
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Lieke

Nog elke dag wordt er verse soep
gemaakt voor de lunch.
Deze keer de lievelingssoep van
Lieke: champignonsoep…mmm

Voor Mayck’s verjaardag werd de pizza oven warm gestookt.
Vreemd model, die pizza, maar super lekker!!

Sybill

Mayck
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Niek, Olaf en Mark

Olaf, Mark, Ton, Jan, Rien

Onverwacht kregen we schatgravers uit Almere en
Lottum op bezoek. De hulpboeren mochten samen met
dit professionele team aan de slag. Met een
metaaldetector werd er gezocht naar geheime schatten.
Heel spannend, maar de grote buit werd helaas nog niet
gevonden. Volgende keer misschien?? De hulpboeren en
Rien vonden het in elk geval machtig interessant. En Ton
en Jan? Die genoten nog het meest!

Mark en Guiliano

Het bietenseizoen loopt weer ten einde. Dit jaar hadden we er een spel van gemaakt. Wie kon de zwaarste
biet vinden? Wekenlang pronkte de biet van Ralf met een gewicht van 8,2 kg in de kantine.
Maar….. uiteindelijk werden Mark en Guiliano de winnaars. Ze vonden een reuzebiet van 8.5 kg.
Ze dragen voor 1 jaar de titel: ‘Bieten Bazen 2017’ en dat is niet niks!
Mannen, van harte PROFICIAT!!
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Wout en Ralf

Steeds weer gaan we op zoek naar nieuwe activiteiten die we samen met onze hulpboeren
kunnen uitvoeren en die een toegevoegde waarde hebben. Deze keer hebben we met hulp
van een deskundige uit de buurt appel-perensap geperst en gepasteuriseerd. In 2 dagen tijd
werd er 300 kg fruit verwerkt. Het sap smaakt heerlijk!
Als het fruit ook nog eens afkomstig is uit eigen tuin, voelt het helemáál als een cadeautje.
Volgend seizoen willen we ook sap gaan maken voor particulieren.
Interesse? Vraag dan naar de mogelijkheden bij
zorgboerderij ‘de Lorr’.

Heeft iemand noten waar hij/zij graag notenolie van
wil
laten maken? Dat kan deze winter al bij ‘de Lorr’.
Tjeerd
Vanaf 5 kg noten maken wij mooie flesjes olie samen
met onze hulpboeren. Interesse?
Stuur een mail naar: info@delorr.nl

Op bestelling hebben we deze decoratieve takkenbakken gemaakt.
Tjeerd bedacht een slimme manier om de beton te kunnen storten. Super gedaan!!
Tjeerd
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Stichting ‘Ontmoetingstuin de Lorr’ heeft samen met
zorgboerderij ‘de Lorr’ in de afgelopen jaren hard gewerkt aan
het oprichten en promoten van de ontmoetingstuin en
ontmoetingsruimte. Elke dag mogen wij met ons team genieten
van deze prachtige werkplek. In de afgelopen jaren hebben we al
veel bezoekers ontvangen en mensen uit de omgeving weten ons
steeds beter te vinden.
De Stichting heeft haar taak nu bijna volbracht. Als afsluiting zal
er nog een kunstwerk, passend bij de tuin en de ontmoetingen
worden gerealiseerd. We hebben 2 kunstenaressen, Jacqueline
Hanssen en Yvette Ahsmann gevonden, die deze uitdaging graag
met ons aangaan. Ze hebben een prachtig ontwerp gemaakt en
gaan onze hulpboeren en medewerkers coachen, om dit
kunstwerk samen te maken. Wát weer een uitdaging en mooie
invulling voor de komende winter, want veel werk kan binnen
verricht worden. We gaan mozaïeken, kleien en nog veel meer….
Naar verwachting zal het kunstwerk in de loop van 2018 klaar
zijn. Wordt vervolgd….

Sybill, Jan, Yvette, Jacqueline
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Ook dit jaar kregen we bezoek
van de goedheiligman met zijn
knechten. Omdat onze trouwe
Gerdaklaas was verhuisd,
zochten we een nieuwe
hulpsinterklaas.
Olafklaas, samen met Coole Piet
en Ma Flodder/tarzanpiet waren
de gelukkigen.
Stagiair Bram had een
afwisselend programma in
elkaar gezet.
Olafklaas had voor iedereen een
persoonlijk woordje. Er werd
een heuse Sinterklaasquiz
gespeeld en de hulpboeren
werden uitgedaagd om zo veel
mogelijk cadeautjes in de
schoorsteen te gooien.
Met zelfgemaakte pepernoten
en ander lekkers werd de
middag een groot succes.
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• Interview met een medewerkster

Wie ben je?
• Quincy Ewalds
• Hoe oud ben je?
• 21 jaar oud.

• Hoe lang ben je werkzaam bij ‘de Lorr’?
• Drie jaar geleden begon ik met stage bij 'de Lorr'. Al heel snel merkte ik dat ik op mijn plek zat,
het voelde vertrouwd. De hulpboeren, de vrijwilligers, Jan en Sybill, ze maken er samen elke
dag iets moois van. Wat was ik blij dat ik tijdens mijn stageperiode een flexcontract kreeg
aangeboden voor 12 uur in de week. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen, want
zo'n fijne plek vind je niet snel. Ik werk elke dinsdagmiddag, woensdag om de week en vanaf
januari 2017 werk ik zelfstandig op vrijdag met een kleine groep hulpboeren. Ik heb nu een
vast contract van 16 uur in de week, wauw!!
• Hoe ben je hier terecht gekomen?
• Ik heb de opleiding MZ (Maatschappelijke Zorg) niveau 4 gevolgd op de Gilde Opleidingen in
Venray. Ik had al eerder stage gelopen op een andere zorgboerderij en toen wist ik het, dit is
wat ik wil. Daarom had ik bij mijn stage voorkeur het laatste jaar ook aangegeven, dat ik
graag bij een zorgboerderij wilde werken. Met geluk kwam ik bij zorgboerderij ‘de Lorr'
terecht.
• Welke taken doe je op de boerderij?
• Ik stuur de hulpboeren aan en ondersteun/begeleid hen waar nodig.
• Samen met Sybill proberen we taken te verdelen zoals evaluatie gesprekjes/verslagen etc. Hier
kan ik dan ook weer veel van leren en kan Sybill zich richten op andere taken.
• Sinds vorig jaar zijn we bij ‘de Lorr' begonnen met Qurentis, een elektronisch cliëntendossier.
Ook daar ben ik samen met Jan en Sybill mee aan de slag gegaan.

10

Wat doe je het liefst bij ‘de Lorr’?
Lorr’?
Eigenlijk alles. De creatieve dingen vind ik erg
leuk om te doen, zoals kerst/bloemstukjes
maken, verven, mozaïeken etc. Wat ik toch
ook wel erg leuk en lekker vind, is een heerlijk
soepie maken voor de harde werkers in de
middag pauze.
Maar het ondersteunen en begeleiden van de
hulpboeren blijft toch het leukst. Wat is het fijn
om te zien als de hulpboeren een mooie dag
hebben gehad!

• Heb je een blunder bij ‘de Lorr’ ? Zo ja, wat is deze?
Ik heb ooit mijn mobiel in de wc laten vallen, oepsieee... Het was toen erg warm dus heb ik
hem de hele dag in de zon laten drogen op het bankje in de tuin. Aan het einde van de dag
deed hij het gelukkig weer, fjieuww...
• Gebeurtenis waarom je nog steeds kan lachen?
• De opmerkingen die elke dag wel uit de mondjes van de hulpboeren kunnen floepen. Wat kan
ik hier toch van genieten, heerlijk!
• Waar werk je nog meer/ voorheen?
Ik werk naast 'de Lorr' nog bij Pluryn. Dit is een organisatie voor mensen met een complexe
problematiek waar hulp wordt geboden bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Hier heb ik een
flex-contract voor minimaal 8 uur in de week, maar ik werk eigenlijk altijd wel meer.
• Wil je zelf nog wat kwijt?
• De Lorr is een hele fijne werk- en leerplek! Iedereen kan zichzelf zijn en we hebben elke dag
veel plezier met zijn allen. Hopelijk kan en mag ik nog heel lang onderdeel van het team zijn!!

Groetjes…..Quincy
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Interview met een hulpboer
•

Wie ben jij ?
Jaaaa… Rob natuurlijk, Rob Heesen !

•

Hoe oud ben je?
31

•

Hoelang werk je al bij de lorr?
Pff.. 10 of 11 jaar,
Ik ben met Sinterklaas of Kerstmis begonnen.
Volgens mij dit jaar 11 jaar.

•

Waar werk je nog meer?
Andere boerderij, Savelberg

•

Wat is jouw lievelingssoep bij de lorr?
Tomatensoep en champignonsoep, hmmm.

•

Wat is je lievelingsklusje bij de lorr?
Gras maaien en bieten laaien

•

Hoe ziet jouw levensboom eruit?
Jaaa alles over AJAX natuurlijk hè !!

•

Wat zijn je hobby’s?
Schrijven en computeren

•

Relatie of single? Of een oogje op iemand?
Achh.. dat weet ik niet *bloozend* hihi, ik heb een oogje op iemand maar zeg niet wie.

•

Waar ben je heen verhuisd? En hoe vind je het op de nieuwe woning?
Ik woonde eerst bij mijn moeder en nu ben ik naar Daelzicht verhuisd. Ik vind het leuk
op de nieuwe woning maar mis mijn moeder af en toe wel.

•

Wat zou jij doen als je heel veel geld had?
Een heel groot huis bouwen met een bubbelbad en sauna

•

Als jij de baas zou zijn van de lorr wat zou je dan veranderen? Wat zou beter kunnen?
Niet veel, ik zou dan alleen elke dag op de tractor rijden

•

Als jij de baas zou zijn van een zorgboerderij hoe zou die dan heten?
‘De lorr’, ik vind dat een mooie naam

•

Wie zou jij wel eens willen uitnodigen op ‘de Lorr’?
Mijn familie, dan kunnen ze zien wat ik hier allemaal doe

•

Wat is jouw grootste wens?
Dat ik de loterij win van 10.000 euro !!!
En dat ik nog lang samen mag werken met de hulpboeren.

Groetjes…Rob
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Kay

Prietpraat:
• In het bos gaan de hulpboeren wilde dieren zoeken. Rick roept ‘tok tok’.
‘Hallo’ zegt Mark. ‘Hier zitten geen honden’.
•

We kijken naar een foto met 2 groene tractors en vragen welke tractor het mooiste is.
Paul zegt: ‘de groene’.

•

‘Mijn broek zakt af’ zegt Ralf. ‘Ik heb teveel ijs gegeten bij Clevers’.

•

‘Mijn snoeischaar is niet meer scherp’ zegt Ralf.
Bas: ‘Ik heb ook een slappe snoeischaar’.

•

Mark wil de speculaaskoekjes binnen zetten, anders gaan ze smelten

•

Guil: ‘Ik kan Duits, luister maar, Yes’.

•

Bas is uien aan het snijden. “Ahh kiepevel in mien neus man. Neet normaal”.

•

Hulpboer:‘De baas van het restaurant is dood dus heb ik donderdag geen snack dag’.
‘Wat is het ergste’ vraagt Sybill. ‘Dat de baas dood is of dat er geen snack dag is’?
‘Dat zou ik echt niet weten’ zegt de hulpboer.
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Dit waren de laatste nieuwtjes van zorgboerderij ‘de Lorr’.
De zorgboerderij is gesloten van
maandag 25 december t/m dinsdag 2 januari.
We wensen jullie allemaal sfeervolle kerstdagen toe
en de beste wensen voor
2018
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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