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Chandra & Wieske
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Op donderdag 19 juli vierden we ons zomerfeest. We hadden afgesproken bij Boëms Jeu, het dorpscafé
in America waar onze oud medewerkster Jolie werkte. Het was een heerlijke zonnige dag. Op het terras
werden we verwend met een lekkere lunch. Daarna volgde er een spellencircuit door het café en op het
plein. We eindigden met een echte Pub quiz op groot scherm. Wát een fanatieke spelers zaten erbij.
Super gezellig was het weer. Wat hebben we toch een prachtig team hulpboeren en medewerkers!!

Paul (spijker poepend) en Sybill

Chandra, puppy, Jolie en Lieke
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Sybill, Chandra, Guiliano, Tjeerd, Mark, Rob,
Willy, Pascal, Niek, Jan Janssen, Jan Daamen, Ralf
Na het gezellige feest startte de vakantie van Jan & Sybill. Ze vertrokken voor twee
weken naar Engeland om te wandelen in het mooie Peak en Lake district. De
zorgboerderij werd waargenomen door de medewerksters Quincy en Roos. We
kijken samen tevreden terug op deze invulling. Komend jaar willen we het op een
zelfde manier gaan organiseren.

Lunchroom De Schól werd ook deze zomer weer voorzien van verse bloemetjes
uit de ontmoetingstuin. De ‘huiskamer van de Hei’ is sfeervol ingericht door een
team enthousiaste vrijwilligers uit het dorp. Het is de moeite waard om er eens
een bezoekje te brengen. De Schól is geopend van woensdag t/m zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur. Een besloten feestje organiseren in De Schól behoort
ook tot één van de mogelijkheden. Interesse? Neem dan gerust contact op met
Pieter van Hoenselaar: beheerder@dcheide.nl
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Willy, Olaf, Jan, Niek

Steeds weer gaan we op zoek naar nieuwe activiteiten die we met onze hulpboeren kunnen
uitvoeren en die een toegevoegde waarde hebben. In België vonden Jan & Sybill gebruiksvriendelijke
apparatuur om fruit te persen. Appels en peren van eigen bodem en fruit van particulieren werden
door de hulpboeren in een mum van tijd geperst en gepasteuriseerd tot heerlijk appel-perensap.
Heeft iemand zelf een boompje in de tuin en wil het fruit graag laten verwerken? Vraag dan naar de
mogelijkheden bij zorgboerderij ‘de Lorr’. Wij persen en bottelen het fruit graag voor u.

Paul

Jan

Om ook het zacht fruit te verwerken tot sap, werd er een tafelpers aangeschaft. Kilo’s bramen,
druiven, kruisbessen en blauwe bessen werden op deze manier verwerkt tot sap. In de warme
zomer van afgelopen jaar werden er liters van eigen bodem gedronken. Erg lekker én gezond.
De boerderijwinkel heeft nog diverse jams, notenolie, appel/perensap en aanmaakhout te koop.
Kijk onze website: www.delorr.nl
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Willy en Wout

Dat het team van ‘de Lorr’ een echt team is, bewijzen deze foto’s
maar weer. Regelmatig wordt er geklust voor en met elkaar. Willy
timmerde samen met de hulpboeren een bloembak voor Mia.
Niek boorde er weer gaten in….was dat de bedoeling ? Ja hoor!
Peter voert hand-en-spandiensten uit voor de hele club. Als we
iedereen willen benoemen, kunnen we nog wel even doorgaan.
Elke dag is weer een mooie dag, waarin we met plezier met
elkaar samenwerken.

Niek
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Even voorstellen….
Luca, onze nieuwe stagiair. Vanuit de ZMLK school Impuls komt hij elke dinsdag stage lopen.
Zo te zien voelt hij zich al prima thuis bij ‘de Lorr’. Zijn specialiteit ligt op dit moment bij
grapjes maken. Heel gezellig dus! In 2019 zullen we kijken of zorgboerderij ‘de Lorr’ Luca’s
werkplek gaat worden.

Onze sterke mannen.
Samen hout kloven.
Echt teamwork!

Luca

Guiliano

En nog mooi
gestapeld ook!

Luca en Guiliano

Guiliano
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Jan, Willy, Niek

Theo, Pascal, Jan, Paul, Ralf

Het kunstwerk als sluitstuk van ontmoetingstuin ‘de Lorr’ vordert gestaag. Een bezoek van de betoncentrale
was één van de hoogtepunten. Samen met Willy wordt er een toren gemetseld, waar letterlijk iedereen zijn
steentje aan bijdraagt. Natuurlijk hebben we veel opzichters nodig en die hebben we gelukkig méér dan
genoeg bij ‘de Lorr’.

Yvette en Jacqueline puzzelen met de
tekeningen van de hulpboeren voor het
ontwerp van het loungebankje wat
gemozaïekt wordt. Het thema wordt eten
en drinken. Er is genoeg inspiratie bij onze
hulpboeren. Pizza, broodje hamburger,
glaasje bier, een frietpan ….enz.
Alle hulpboeren hebben een middagje
gekleid met Mia, Yvette en Jacqueline.
Deze kleiwerkjes krijgen ook een mooi
plekje aan het kunstwerk.
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. Melissa is onze nieuwe stagiaire. Elke
maandag en dinsdag komt ze ons
team versterken. Ze volgt de
opleiding Maatschappelijke Zorg
specifieke doelgroepen niveau 4 bij
de Gilde opleiding in Venray. Veel
succes Melissa! Stagiaire Julia is
vroegtijdig gestopt met haar stage.

En dit is onze nieuwe Peugeot bus,
bus een maatje
groter dan de vorige. Het is wel effe wennen met
parkeren maar hij rijdt prima. Bijkomend voordeel is
dat we nu één zitplaats meer hebben zodat we
voortaan al onze hulpboeren zelf kunnen vervoeren.
In de afgelopen vijf jaar huurden we wekelijks een
busje bij Autoverhuur De Mulder in Heide. Een
mooi familiebedrijf met goeie service. Dit bedrijf is
genomineerd voor de Venrayse ondernemersprijs
2019. We wensen ze veel succes!!

Paul, Ralf, Mark

Mike, Theo, Pascal, Jan

Vanaf begin oktober zijn we weer met de bietenoogst bezig. Vanwege de droge zomer werd
er veel beregend. Vorig jaar hadden we nog een Bieten Baas onder de hulpboeren, Het was
degene die de dikste biet te pakken had. Dit jaar zijn er zóveel dikke bieten dat alle hulpboeren
de titel Bieten Baas 2018 hebben verdiend. Proficiat mannen!!
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Rob en Guiliano

Afgelopen jaar waren we regelmatig met onze hulpboeren
te vinden in de Paardekop in Ysselsteyn. Een prachtig
natuurgebied, met heidevelden, bos een uitkijktoren en
een belevingspad voor kinderen. Jan en Sybill waren op
zoek naar meer achtergrond informatie over bos en natuur
om de hulpboeren beter te kunnen informeren en vragen
te kunnen beantwoorden. Samen met Pieter-Willem
Jenneskens en Marion
de Bresser (bosbeheer van
gemeente Venray) zijn ze in het veld op excursie geweest.
De informatie die tijdens de excursie werd gegeven, is
vastgelegd in de hiernaast afgebeelde Syllabus, geschreven
door Monique van der Zanden.

.Nieuwsgierig geworden? Trek je wandelschoenen aan en
ontdek dit mooie stukje natuur.
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Monique van der Zanden is
kinderboekenschrijfster
en
oprichtster van de Wereldboom.
De Wereldboom helpt je in het
grote verhaal van mensen, dieren,
bomen en sterren te stappen: het
verhaal waarin alles met elkaar
verbonden is. Waarin het leven
nooit stopt maar verder gaat in
steeds nieuwe vormen. In dat
verhaal is iedereen, groot of klein,
de
moeite
waard!
www.dewereldboom.nl

Inmiddels hebben we een
nieuwe klus van de gemeente
gekregen. Het ‘Zwartwater’’,
gelegen op de grens van
Vredepeel, Merselo, en Overloon.
Dit mooie gebied is nog weinig
bekend bij de wandelaar.
Er liggen een paar bewoonde
dassenburchten in het gebied.
Horsten van havik en buizerds
zijn ook aanwezig. Natuurlijk
ontbreekt de vos niet, als ook
reeën, zwarte en groene specht,
levendbarende hagedis, bruine
eikenpage, struik en dopheide,
kleine en ronde zonnedauw.

In november vond de jaarlijkse ouderavond plaats, met als onderwerp:
“Het loslaten van je kind met een beperking”

Er werden twee gastspreeksters uitgenodigd.
Ervaringsdeskundige Annelies van Nunen, moeder van een zoon met een verstandelijke
beperking en Sanne Nooijens, cliëntondersteuner MEE Venray en Buurtcirkelcoach.
Dankzij de inbreng van de gastspreeksters maar zeker ook de betrokkenheid van de
vele ouders die aanwezig waren, werd het wederom een bijzondere en mooie avond.
Persoonlijke ervaringen werden gedeeld en ook het informeel samenzijn als slot van
de avond was waardevol.

Het jaar 2018 was voor de zorgboeren een jaar waar kwaliteitsverbetering
een
belangrijke
rol
speelde.
Het
kwaliteitshandboek
werd
geprofessionaliseerd en de nieuwe wet AVG bracht veranderingen met zich
mee. Kortom.. er kwamen veel extra administratieve werkzaamheden op
onze schouders terecht.
In het voorjaar van 2019 wordt er weer een audit op de zorgboerderij
uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige. De auditor toetst of het
ingevulde kwaliteitssysteem voldoet aan de wettelijke eisen en of het is
geïmplementeerd in de praktijk. Wij gaan ervan uit dat onze inspanningen
van 2018 niet voor niets zijn geweest en wij in 2019 het keurmerk ‘Kwaliteit
laat je zien’ weer met drie jaar mogen verlengen.
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Wie klant is bij Summa verzekeringen krijgt elk jaar een weekkalender in de bus. Dit jaar was het
thema ‘recepten’. Iedereen die een favoriet recept met anderen wilde delen mocht zich
aanmelden. Dat klonk uitnodigend. Onze koks maken dagelijks heerlijke soep. Ze hebben veel bij
geleerd in de afgelopen jaren. Elke dag wordt er geroepen… “Wie heeft de soep gemaakt??
Lekker man”!! Dus… we meldden ons aan, voor een plekje op de kalender.
Sybill trok er een ochtend op uit, om bij het kantoor in Oirlo foto’s te laten maken in een echte
studio . En lol dat ze hadden. Bas was erg ‘behulpzaam’ en wilde samen met Sybill het witte
karton waarmee de grond bedekt was opruimen, tot schrik van de fotograaf.
Daarna de uitreiking van de kalender, ook een gezellig uitstapje. De zaal zat vol met enthousiaste
koks. Op groot scherm werden alle foto’s getoond en onder het genot van een kopje koffie met
heerlijke Limburgse vlaai werden de kalenders én receptenboekjes persoonlijk en met een leuk
praatje uitgedeeld. Voor alle hulpboeren en medewerkers hebben we een kalender gekregen. De
foto’s van de koks staan op de kalender. De recepten kun je vinden op:
www.summa.nl/receptenboek
Onderstaand ons recept van de soep zodat jullie al meteen aan de slag kunnen. Onze foto staat
in week 39 op de kalender. Een week waarin we de ingrediënten uit onze tuin oogsten en
waarin we twee jarige koks hebben: Chandra op 25 september, Loes op 28 september.

Goulashsoep
‘Dwars door de tuin’
Voor 4 personen
Ingrediënten:
Ingrediënten
6 grote rijpe tomaten
200 cc runderbouillon fond
Scheutje olijfolie
2 laurierblaadjes
1 dikke ui
1 rode paprika
1 gele paprika
1 steel bleekselderij
1 teen knoflook
Lieke, Loes,
250 gram champignons
1 theelepel komijnpoeder
1 mespuntje, foelie, cayennepeper en chilipoeder

Mayck,
Mayck, Bas,
Bas, Chandra

Bereidingswijze:
Bereidingswijze
Was de tomaten en snij ze in vieren. Kook ze met een beetje water gaar. Maak ze daarna fijn met
de staafmixer. Snij de paprika's, ui en knoflook in kleine stukjes en roerbak ze enkele minuten in
olijfolie. Maak de champignons schoon met keukenpapier en snij ze in stukjes.
Voeg de runderbouillon fond, roerbakgroente en champignons bij het tomatenmengsel en laat
het geheel 5 minuten koken. Tot slot maak je de soep op smaak met komijn, foelie,
cayennepeper en chilipoeder. Eet smakelijk
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Hoogtepunt van een dag in oktober voor
o.a. hulpboer Wout was het dorsen van
de mais. Grote tractors, wagens en
dorsmachines reden af en aan. Daar kon
geen dagbesteding tegenop. Wout fietst
elke dag stipt op dezelfde tijd naar
huis…. Maar deze keer bleef hij graag
een uurtje langer.

Luca
Ook dít jaar waren alle hulpboeren weer braaf geweest
en bracht de Goedheiligman een bezoekje aan ‘de Lorr’.
Het trio 2018 bestond uit niemand minder dan:
Hoofdpiet,
Hoofdpiet, Sint Niklaas en Weerpiet.
Weerpiet.

Luca

St. Niklaas had een groot boek bij zich. Dat was wel nodig, want hij had veel te vertellen over
de hulpboeren en de begeleiding. Er werd gezongen, gelachen en gesnoept en voor een paar
hulpboeren was het spannend tot het allerlaatst.
Melissa, onze stagiaire had een Sinterklaas quiz gemaakt. Op het groot scherm konden we
meekijken. Erg leuk. Daarna met z’n allen naar buiten voor een leuke speurtocht. Niet iedereen
kon de plaatjes vinden….Piet had ze goed verstopt .
Sint Niklaas had als afsluiter nog een zak met cadeautjes bij zich met daarin twee grote
snoeischaren, twee pakken stiften en een gezelschapsspel. Dankjewel St. Niklaas en hopelijk
tot volgend jaar.
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Interview met Mike
Wie ben jij ? Mike Bierens uit Venray
Ik woon bij papa en mama en mijn zusjes.
Hoe oud ben je? 23 jaar.
Ik voel me tussen jong en oud in, maar ik vind
mezelf wel al slim en verstandig.
Hoe lang werk je al bij de Lorr?
Lorr? Effe denken..
al bijna vier jaar.
Mayck, Mike, Lieke, Chandra

Waar werk je nog meer? Bij ´t Schöpke in
Veltum. Daar mag ik de boodschappen doen en
de afwas.
Wat is jouw lievelingssoep bij ‘de lorr’? Wortelsoep

Wat is je lievelingsklusje bij ‘de Lorr’?
Boodschappen doen, groente snijden, soep maken, in de tuin en in de Pallet, bieten laden, haha nu
moet Sybill heel veel typen. Ik speel in de pauze ook graag spelletjes en vind het fijn om anderen dan te
helpen. We doen yahtzee, mens erger je niet, pesten, memory en tafelvoetbal.
Hoe ziet jouw levensboom eruit? Ik heb er een PSV stadion van gemaakt en er hangen foto´s van Lieke
Martens in, daar ben ik een grote fan van.
Wat zijn je hobby's?
hobby's? Voetbal, P.S.V., V.V.V., Nederlands elftal mannen én vrouwen. Beste spelers vind ik
Lieke Martens en Luuk de Jong, Verder ben ik misdienaar in Venray en mocht ik mee naar Roermond om
de mis te dienen toen Deken Smeets gewijd werd tot bisschop. Wandelen, fietsen en lekker eten daar
hou ik ook van haha. Muziek van Jan Smit en Fransje Bauer vind ik ook leuk en André Hazes junior een
beetje.
Relatie of single? Heb je een oogje op iemand ? Met een brede lach, oogje op Lieke Martens.
Wat zou jij doen als je heel veel geld had? Op vakantie naar Barcelona naar Lieke Martens en de
voetballers en op vakantie met papa en mama naar Duitsland.
Als jij de baas zou zijn van ‘de Lorr’ wat zou je dan veranderen? Wat zou er beter kunnen?
kunnen? Ik zou er
een voetbalclub van maken.
Als jij de baas zou zijn van een zorgboerderij hoe zou die dan heten?
heten? De Lorr P.S.V.
Wie zou jij wel eens willen uitnodigen bij ‘de Lorr’? Voetbalclub S.V. Venray
Wat is jouw grootste wens? Lieke Martens ontmoeten
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Interview met Loes

Wie ben jij?
jij?
Pietje Puk, hè, nee, haha ik ben Loes Janssen
Hoe oud ben je?
je?
24 jaar
Loes
Mayck
en Mayck
en Loes

Welke dagen werk je bij ‘de Lorr’?
Dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen

Waar werk je nog meer/heb je gewerkt?
gewerkt?
Ik ben bij de NLW gestart toen ik van school ging. Omdat ik mijn werk goed deed en nog
jong ben werd ik gedetacheerd, eerst naar ‘de Lorr’ en sinds een jaar ook naar de PLUS in
Venray. Ik vind het werken bij de PLUS erg leuk. Ik werk op de vers afdeling en heb erg leuke
collega’s die mij ook altijd goed helpen.
Wat doe je allemaal bij de Lorr? Allerlei kantine taakjes zoals groente snijden met de
hulpboeren, tafel dekken etc. Natuurlijk ook andere werkjes zoals wandelen en in de tuin
werken. Verder ben ik hulp begeleidster wat ik erg leuk vind om te doen.
Wat doe je het liefst?
liefst? Ik heb niet echt iets wat eruit springt. Ik vind alles leuk om te doen. Ik
kom met veel plezier naar de zorgboerderij.
Welke soep vind je het lekkerste?
lekkerste? De goulash soep, ‘dwars door de tuin’. Deze staat ook op
de Summa kalender.
Wat zijn je hobby’s?
hobby’s? Zumba (dansen). Ik ga er elke week naar toe en kan op een vrolijke
manier mijn energie kwijt. Lol trappen met mijn vriendin Lynn vind ik super leuk. In de
weekenden spreek ik af met vriend Wout en dagjes uit met Guus en Roos , mijn broer en zus,
zijn ook altijd heel gezellig.
Wat zou jij doen als je de bazin van ‘de Lorr’ was?
Ik zou van ‘de lorr’ een restaurant maken, met héél véél Sushi’s, hmmmm !
Wat zou jij doen als je héél véél geld had?
had? Op reis gaan samen met mijn zus Roos. Ze is nu
ook op reis en zit in Vietnam. Het lijkt mij leuk om samen te gaan, dan hoef ik haar niet meer
te missen. En dan zie ik ook mooie plekjes op de wereld.
Wat is je aller grootste wens?
wens? Dat ik nog veel leuke en gezellige dingen met pap en mam mag
doen!
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Prietpraat
• Mark:

“St Maarten ligt daar bij Moskou in de buurt”.

• Guil:

“Ik werk ook bij de Jumbo. Daar doe ik met het ene oog mijn werk en met het andere
oog kijk ik naar mooie vrouwen”.

• Paul:

“Dit weekend is dodenfeest” (Allerheiligen).

• Bas:

“Maak de tuindeur eens dicht want anders krijgen de bloemen het koud”.

• Ralf:

Hij loopt langs de schapen en zegt: “Ben eens stil broodje shoarma”.

• Jan:

“Pastinaaksoep is soep van vergeten groente. Waar smaakt dat naar”?

Loes:

“Dat ben ik vergeten”.

• Paul:

“Mijn neus is verkouden”.

• Sybill:

“Bas trek je overall maar aan”. Bas: “Nee, ik laat de thee eerst zakken”

Bas
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• Dit waren de laatste nieuwtjes van zorgboerderij ‘de Lorr’.
• De zorgboerderij is gesloten van
• maandag 24 december t/m woensdag 2 januari.
• We wensen jullie allemaal sfeervolle kerstdagen toe
• en de beste wensen voor
2019
• 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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