Nieuwsbrief
12e Jaargang Juli 2016

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor onze zorgvragers, hun ouders, familie,
begeleiders en voor andere betrokkenen.
Op deze manier willen we U op de hoogte houden van het reilen en zeilen
op onze zorgboerderij ‘’de Lorr’’.

VRIJDAG 17 JUNI
OFFICIËLE OPENING VOOR GENODIGDEN
VAN DE NIEUWE KANTINE EN WERKRUIMTE ‘DE LORR’

(Foto’s gemaakt door Wim Gielens vanuit een luchtballon)
Een jaar lang hebben we er samen aan gewerkt:
De bouw en aankleding van onze nieuwe kantine en werkruimte ‘de Lorr’.
Een bijzondere dag voor ons (Jan & Sybill) maar ook voor alle hulpboeren en medewerkers.
Een dag waar we blij en tevreden op terug kijken en waar we iedereen,
die op wat voor manier dan ook heeft mee geholpen, nogmaals hartelijk voor bedanken.
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Voor deze speciale gelegenheid werd er een ceremoniemeester benoemd:
Jos Strous, zwager van Jan.

Er werden toespraakjes gehouden door:

Tiny van Ham namens de
ouders

Ria Janssen en Willy Boom
namens de medewerkers
Eddy Cornelissen
namens het bouwteam

Jan Loonen locoburgemeester van Venray
en door Sybill
Locoburgemeester Jan Loonen en hulpboer Rob
openden al zagend ‘de Lorr’.
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Gerda overhandigde het eerste bloemetje voor een
bloemenabonnement aan de locoburgemeester van Venray.
Deze zomer gaan onze hulpboeren de burgemeester regelmatig
verrassen met een bloemetje uit ontmoetingstuin ‘de Lorr’.
Zo maken we zijn werktafel gezellig en wordt er nog af en toe
aan zorgboerderij ‘de Lorr’ gedacht.

ZATERDAG 18 JUNI
OPEN DAG
Ook vandaag allemaal enthousiaste muzikanten die er een sfeervol feest van maakten.

Cor & Anja

De hulpboeren hadden een eigen hit ingestudeerd. Een groot succes!!
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In de ontmoetingstuin maakte Ria samen met haar vriendinnen vele mooie boeketjes waarmee
de bezoekers blij huiswaarts keerden.
Eerder in de week hadden ze samen de zorgboerderij prachtig versierd.

Op een sfeervol ingerichte plek bij de schuur
maakte onze vriend Toon mooie portretten van
onze vrijwilliger Willy en van enkele hulpboeren.

Zó sprekend. Echt geweldig!
Hij kreeg die dag dan ook regelmatig
vragen van bezoekers voor het maken van
een opdracht. Helaas werkt Toon niet op
bestelling. Het is puur hobby.
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Er werden de hele dag door rondleidingen gegeven door
hulpboeren en hun maatje.
Ook werden er twee filmpjes opgenomen.
Via onderstaande linken kunnen jullie deze bekijken:
Voor Peel en Maas televisie Venray: klik hier
Voor het filmpje van Omroep Venray klik hier

Uitstapje woensdag 22 juni naar het wereldpaviljoen in Steyl
En na die twee gezellige maar drukke dagen hadden we met z’n allen wel een uitstapje verdiend.
Via onze vrijwilliger Mart Hendriks kwamen we in contact met zijn vriend René Poels uit Meerlo.
We werden uitgenodigd om met het hele team hulpboeren, medewerkers en aanhang een bezoek te
brengen aan het wereldpaviljoen in Steyl: We gingen een reis maken naar Nicaragua.

René Poels

Ralf door de douane (Ha ha, hij had een mes en drugs bij zich
en speelde het spel mooi mee)

En toen samen het vliegtuig in. Voor
verschillende hulpboeren was dit de eerste
keer in hun leven. Heel spannend en
levensecht dus. De vlucht ging zeer
voorspoedig want na 10 minuten landden we
al op de plaats van bestemming.
NICARAGUA
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Ralf

Workshop sieraden maken

Houten naambordjes maken.

Wout

En een muziekworkshop

We gingen picknicken op het plein midden in Nicaragua. Na afloop gingen we samen nog een
terrasje pikken in het dorpje Steyl en van het heerlijke weer (en een ijsje) te genieten.

Tijdens de terugweg mochten de hulpboeren van
Daelzicht met het busje op de veerpont
over de Maas naar huis. Voor sommige hulpboeren was
dat ook de eerste keer. Een bijzondere dag dus.
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We kijken samen terug op een hele mooie feestweek.
De officiële opening, de open dag en het uitstapje naar het Wereldpaviljoen.
En nu zitten we weer in rustiger vaarwater. Dat is ook genieten. Over tot de dingen van alledag.
Wat hebben we nog meer gedaan de afgelopen tijd?
Alle levensbomen werden opgeknapt. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes geworden.

Kay met Ernst & Bobby

Niek in PSV sferen
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Bas al zingend aan het werk

Guiliano haalde de laatste bieten uit de kuil

Rick was creatief met brooddeeg (samen met Mia)

Wout maakte de houtkachel schoon en stapelde deze weer vol met
pallethout, wat we zelf gesloopt en gezaagd hadden.
Hiermee zijn we zelfvoorzienend in warmte, voor de schuur en de nieuwe
kantine/werkruimte ‘de Lorr’.

Snoeihout werd opgeruimd
door Mayck in een relaxte
houding. Prima foto voor de
arbo controle.

Nog wat sfeerplaatjes.
Jullie zien het goed.
Er zijn luxe paarden en werkpaarden.

Rick & Mark
Niek Rob Olaf Paul
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En dan nog het noodweer op donderdagavond 23 juni.
Ook Heide werd flink getroffen door grote hagelstenen en héél véél regen.
Onze ontmoetingstuin is ruim 2 weken niet toegankelijk geweest.

De groenten hebben het helaas niet overleefd. Hagelstenen konden niet door de mazen van het net.

Ook veel bloemen hebben het loodje gelegd. Dat is natuurlijk jammer, maar inmiddels zijn we
de schade aan het herstellen. Deze zomer zullen we minder eigen producten hebben,
maar net zo veel werkplezier.
MEDEDELINGEN
Afgelopen jaar hebben we voor het laatst rabarber
verbouwd, gesorteerd en aan de veiling geleverd.
Het resterende plantmateriaal hebben we verkocht.
Reden hiervan is dat we qua tuinbouw
té kleinschalig zijn om nog lid van de veiling te
blijven met alle kosten en verantwoordelijkheden
die hier bij horen. Gelukkig hebben we nog voldoende
en divers werk voor de hulpboeren in de winter.
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Verwelkomen en uitzwaaien
Welkom terug Lieke op onze zorgboerderij.
Lieke kennen we nog van de naschoolse opvang op
woensdagmiddag.
Na een stage vanuit haar school op Werkenrode
start Lieke als hulpboerin en komt voortaan
elke donderdag naar ‘de Lorr’.
Veel plezier!!
Loes & Lieke
Vanuit de Gilde opleiding kwamen er
gedurende twee middagen
drie stagiaires voor een
snuffelstage. Op de foto stagiaire Malinda.
Zij mocht een middag mee naar het bos
samen met Ralf, Olaf en Mark.
Alle stagiaires waren gemotiveerd en
betrokken. Mooi om het enthousiasme van deze
jonge mensen te zien.
Het zijn immers de hulpverleners voor de
toekomst.

Quincy heeft tijdens haar stage bij ‘de Lorr’ de
opleiding Medewerker Maatschappelijke zorg niveau 4 met
succes afgerond. Proficiat!!
We hebben Quincy een jaarcontract
(voor 12 uur per week) bij ‘de Lorr’ aangeboden.
Omdat we op dit moment alleen tijdelijke contracten kunnen
aanbieden, hebben we helaas afscheid genomen van Jolie Litjens,
die ons de afgelopen twee jaar heeft bijgestaan.
Jolie bedankt voor alle hulp en gezelligheid.
Stagiair Joep Driessen heeft zijn diploma Medewerker Teelt
niveau 2 op het Cita Verde College in Horst behaald. Proficiat!!
Fenne Janssen en Aukje van Dijck, leerlingen van het Raayland college in Venray,
hebben hun stageweek bij ons ook prima doorlopen.
In september 2016 verwelkomen we stagiaire Lenny Alards.
Zij volgt de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
aan de Gilde opleiding in Oostrum. We wensen haar een leerzame en gezellige stage toe.
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Enkele ouders/verzorgers hebben aangegeven dat ze behoefte hebben
aan een jaarlijkse ouderavond (zonder kind/hulpboer), waarin een thema aan bod komt
en er ruimte is voor informeel samenzijn.
We hebben daarom een eerste ouderavond gepland.
Datum ouderavond
Dinsdag 11 oktober 2016
Tijdstip
19.30 uur tot 22.00 uur.
Thema
Seksualiteit (Gastspreker wordt uitgenodigd)
Locatie
Zorgboerderij ‘de Lorr’
Enkele weken van te voren volgt er een uitnodiging met het volledige programma.
Zet alvast de datum in jullie agenda, zodat er zoveel mogelijk ouders/verzorgers aanwezig zijn.

Via hulpboerin Lieke en haar moeder zijn we begonnen met het oefenen van gebarentaal. Tijdens het
oefenen kwamen we erachter dat er verschillende hulpboeren bekend zijn met gebarentaal en het
erg leuk vinden om mee te doen. Zijn er ouders of begeleiders die hier nog vragen over hebben?
Wellicht ook tips? We horen het graag.

In het afgelopen jaar zijn er nogal wat indicaties van hulpboeren veranderd. We willen jullie vragen
om deze veranderingen tijdig aan ons door te geven. Het kan namelijk consequenties hebben voor
contracten en betalingen.

Al eerder in deze brief vertelden we over bloemenabonnementen uit onze ontmoetingstuin.
Bent U als particulier of bedrijf op zoek naar een
bloemenboeket of bloemstukje dat met zorg is gemaakt? Dan
bent U bij ons aan het juiste adres.
Tijdens het bloemenseizoen van juni t/m oktober, maken wij
elke week samen met onze hulpboeren, mooie boeketten en
bloemstukjes uit onze
bloementuin.

Bent U geïnteresseerd en woont U in de Gemeente Venray?
Stuur dan een mail naar: info@delorr.nl
Flyers zijn ook te vinden op de zorgboerderij.
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Om het keurmerk voor zorgboerderijen “Kwaliteit laat je zien” te behouden, hebben we
in mei weer een audit laten uitvoeren door een onafhankelijke beoordelaar.
Deze toets wordt één keer in de drie jaar uitgevoerd.
De auditor toetst of het ingevulde kwaliteitssysteem voldoet aan de wettelijke eisen.
De auditor heeft het keurmerk weer met drie jaar verlengd.
Daar zijn we blij mee.

Wellicht nog een aardige tip voor begeleiders of ouders van onze hulpboeren: Maak een persoonlijke
klapper om post van “de Lorr’ in te bewaren. Hulpboer Rob heeft zijn klappers van ‘de Lorr’ met
nieuwsbrieven, krantenknipsels, kaartjes en notulen, enkele maanden in onze kantine achter gelaten.
Mooi om te zien hoeveel hulpboeren er tijdens pauzes met veel plezier in gebladerd hebben.

Wij merken dat er nog steeds mensen zijn die denken dat we overdag op de vaste telefoon
bereikbaar zijn. Dat is niet zo. Daarom voor alle duidelijkheid nogmaals de telefonische
bereikbaarheid van zorgboerderij ‘de Lorr’.
Mobiel Sybill:

06-12161736

Mobiel Jan:

06-30690697

CLZ is inmiddels uitgegroeid tot een professionele organisatie. Het laatste nieuws:
Sinds juni is er een cliëntenraad actief die op dit moment bestaat uit drie leden. Vanuit onze
zorgboerderij neemt Bart Heesen (broer van hulpboer Rob) de taak als voorzitter op zich.
CLZ heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Hulpboeren vanuit de WMO kunnen hier gebruik van
maken.
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Prietpraat
Bas: “Ik heb lachzin”

Mark eet een stukje cake en zegt: “Dat kan ik wel hebben”

We vragen aan Mayck hoe zijn pap met de voornaam heet?
“ozze pap”
En je moeder?
“Os mooder”

Gerda verheugt zich op een middagje winkelen.
“De bewindvoerder betaalt toch alles”.

Theo vertelt dat ze op de andere werkplek een nieuwe koeienstal aan het bouwen zijn.
Van 100 koeien gaan ze nu veranderen naar 2000 koeien

Niek heeft Roos onlangs gezien in Venray.
Niet afgelopen weekend maar het weekend erna.

Chandra zegt: “Ik ben tweeling van mijn eigen broer”.

Guiliano gaat op vakantie naar Egypte
Het Egyptisch woord voor gehaktbal is kamelenbal.

Olaf ruikt lekker. Hij heeft ‘after scheef’ opgedaan.

Dit waren de laatste nieuwtjes van zorgboerderij ‘’de Lorr’’.
De zomervakantie komt er al weer aan.
De zorgboerderij is in week 30 en 35 gesloten.
Wij wensen jullie een heerlijke, zonnige en gezellige zomer toe!!
Groetjes, Jan & Sybill
en alle medewerkers van zorgboerderij “ de Lorr”.
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