13e jaargang
Juli 2017

Jaaa….
Hier is ie dan!
Onze 25e nieuwsbrief alweer. Deze
keer in een verfrissend jasje en met
het mooie logo van onze
ontmoetingstuin.
Hier zien jullie onze altijd vrolijke en
fantasierijke Bas.
Van deze mooie kerel krijg je toch
meteen goeie zin!!
Lees, kijk en geniet!
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Werken in het bos
Elke dinsdagmiddag als het weer het
toelaat gaat Quincy, onze
medewerkster, met een groepje
hulpboeren naar het bos. In de
afgelopen maanden zijn we bezig
geweest in de Vliegveldbossen in
Vredepeel. Langs de wandelpaden
groeien veel dennen en berken. Deze
worden door onze sterke mannen
verwijderd.
We werken met de handzaag of
snoeischaar en de kleine exemplaren
worden met de hand uit de grond
getrokken.
Kay

We werken altijd met een lange
broek aan. Dit i.v.m. de
aanwezigheid van teken.
Natuurlijk kunnen we niet alles
voorkomen. Dus ook thuis is
het belangrijk om onze
hulpboeren rondom een
douchebeurt op tekenbeten te
controleren. We geven jullie
even wat aanvullende
informatie.

Niek

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de beet van een teek een klein
spinachtig beestje dat kleiner dan een millimeter kan zijn. Teken leven in het
struikgewas, in het gras en op de grond. Als je door de natuur loopt, kan een teek
gemakkelijk op je lichaam ‘overstappen’. Eenmaal op je lichaam zoekt de teek een
(warm) plekje op je huid. Vaak in je oksel, in je knieholte, in je liezen of in je nek,
maar de teek kan ook op andere plaatsen op je huid zitten. Daar bijt hij zich vast en
zuigt bloed uit je lichaam. De kans op de ziekte van Lyme na een tekenbeet wordt
geschat op 1-3%. Als de teek binnen 24 uur op de goede manier verwijderd wordt,
is de kans op de ziekte van Lyme nog kleiner, maar niet onmogelijk.
Zie je een teek zitten? Verwijder hem zo snel mogelijk! Hoe langer de teek in je huid
zit, hoe groter de kans dat hij de ziekte van Lyme overdraagt. Gebruik geen alcohol,
jodium, olie, zeep of andere middelen vóórdat je de teek verwijdert. Trek de teek er
in één rechte beweging uit met een puntig pincet of een speciale
tekenpen/tekentang.
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Van Henriëtte en Cor kregen we een
skelter met kar voor onze hulpboeren.
Zo wordt werken in de tuin pas echt
leuk voor onze speelse boeren.
Een vrachtwagen met bladcompost
zorgde voor weken van werkplezier
samen. De bloementuin
vaart er wel bij!
Mayck

Mark

Mark
Ook dit
jaar werden we weer verrast met
5 jonge torenvalken in onze kast.
Verder hebben we nog 4 jonge groene
spechten, de roodborsttapuit met
jongen en de putter gespot.

Tjeerd op zijn
eigen Fendt waar
hij mee naar de
zorgboerderij
komt.
Wout op de John
Deere van boer
Jan.

Tjeerd en Wout
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Mike en Theo

Creatief met Mia
Eén middag in de maand komt Mia, ons creatieve brein, om samen met 2 of 3
hulpboeren/boerinnen te schilderen, te kleien, te plakken en plezier te maken. De
voormalige kantine in de schuur is hun werkplek, en met mooi weer vinden ze buiten
een plek. Het is er altijd gezellig!

Rick en Dimmie
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Boerderijwinkel
Bloemenabonnementen
De stortbui van 23 juni vorig jaar,
met grote hoeveelheden regen en
hagel richtte veel schade aan in
de tuin. Maar nu… een jaar later,
is de tuin die met zoveel zorg van
hardwerkende hulpboeren en
medewerkers is omringd, weer
helemaal opgefleurd. Nadat vorig
jaar tijdens de officiële opening
het eerste bloemenabonnement is
aangeboden aan de
burgemeester van Venray, is het
ook dit jaar weer mogelijk om een
abonnement af te sluiten. De
hulpboeren maken dan samen
met onze medewerkers op
afgesproken tijden een mooi
bloemetje voor jullie. Gewoon iets
te vieren? Een bloemetje
tussendoor bestellen behoort ook
tot de mogelijkheden.
En dan ons nieuwe
exclusieve product:
walnotenolie op
ambachtelijke wijze
gemaakt!
Heerlijk in salades en
pesto én gezond want
onze olie werkt
cholesterolverlagend.
Hebben jullie zelf noten
en willen jullie die graag
verwerkt hebben tot olie?
Dat kan. Wij halen de
noten graag op en maken
samen met onze
hulpboeren Uw eigen
walnotenolie!
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Met al het pallethout wat we ophalen bij diverse bedrijven in de buurt
om onze ruimtes te verwarmen, maakt Willy (ons manusje van alles)
er samen met onze hulpboeren de mooiste dingen van!
Een kruidenbak

Een bloemenbak

Verhuur de Lorr
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben de eerste
vergaderingen in ‘de Lorr’ al plaatsgevonden. Het is een sfeervolle plek voor
vergaderingen. workshops, lezingen of om zorg te verlenen in de avond en weekenden.
‘De Lorr’ heeft geen horecavergunning dus het is geen feestlocatie.
Een flyer met aanvullende informatie is bij ons op te vragen.
Rondleidingen
Onze hulpboeren die opgeleid zijn tot gids vertellen jullie graag meer over hun werk. We
bieden een wandeling over de boerderij aan, met aansluitend een kopje koffie voor een
groep van maximaal 12 personen.

Meer weten over onze
producten en diensten?
Bel ons:
06-30690697
of mail ons: info@delorr.nl
of kijk op: De Boederijwinkel
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Tevredenheidsonderzoek
• In januari heeft er onder ouders een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In
het onderzoek is de dagbesteding aan bod gekomen, maar ook zaken als
communicatie, transparantie en de nieuwe ouderavond. Het doet ons goed om
te zien dat alle respondenten zo tevreden zijn.
• Opvallend was dat men erg te spreken was over de eerste informatieve
ouderavond zonder hulpboeren. Een avond waar onze gastspreekster Daniëlle
Heesen (casemanager seksualiteit) over seksualiteit gericht op onze doelgroep
kwam praten. Het werd een interactieve, maar vooral fijne en leerzame avond.
Op basis van de respons zullen we een dergelijke ouderavond jaarlijks gaan
organiseren.
• Daarnaast kwam naar voren dat sommige ouders het best fijn vinden om
iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is bij de zorgboerderij, iets
beter te leren kennen. Met een interview als nieuwe rubriek in de nieuwsbrief
proberen we hier een beetje in tegemoet te komen. Ook is het natuurlijk
mogelijk om gewoon eens gezellig langs te komen voor een bakje koffie.
• Ondanks de hoge tevredenheid willen we het onderzoek jaarlijks terug laten
komen. Zo blijft er een mogelijkheid om anoniem verbeteringen door te geven
en daarnaast vinden wij ook tevredenheid een belangrijke bevestiging. Iedereen
die zich fijner voelt bij het rechtstreeks doorgeven van elke vorm van feedback is
daar uiteraard ook volledig vrij in. Sterker nog, dan horen wij het erg graag!
Ouderoverleg
• In april heeft het jaarlijks ouderoverleg plaatsgevonden. Enkele
ouders/familieleden van onze hulpboeren nemen deel aan dit overleg.
• Vanuit ‘de Lorr’ werd het punt veiligheid ingebracht. Emotionele en fysieke
veiligheid zijn belangrijke punten die regelmatig onder de aandacht worden
gebracht tijdens het werk en de team overleggen.
• Vanuit ouders werd het punt NL doet 2018 ingebracht. NL doet, zet vrijwillige
inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de
mouwen te steken.
• Al pratende kwamen we tot de conclusie dat een dag samenwerken met
hulpboeren, ouders en begeleiders een mooi teamgevoel kan geven. We hebben
dan wel een mooie en zinvolle klus nodig ten gunste van de dagbesteding, die
gezamenlijk op de boerderij gedaan kan worden. Vooralsnog hebben we deze
klus niet gevonden. Ideeën zijn altijd welkom.
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Interview met een hulpboer

• Wie ben je?

Guiliano, de knapste van de boerderij.
• Hoe oud ben je?

20
• Hoe lang werk je bij de Lorr?

Weet ik niet, langer dan 1 jaar
• Waar werk je nog meer?

Bij de Jumbo
• Wat is je lievelingssoep bij de Lorr?

Ik lust alles
• Wat is je lievelingsklusje bij de Lorr?

Bieten!
• Hoe ziet jouw levensboom eruit?

Een vrachtwagen met gewichten
• Wat zijn je hobby’s?

Muziek, sporten en soms lekker rustig aan doen
• Relatie of single? Oogje op iemand?

Aaaaah, gaan we weer!..... nog niet
• Wat zou je doen als je veel geld had?

Een villa kopen en dikke auto’s. En een rijke vrouw
• Als jij de baas zou zijn van ‘de Lorr’, wat zou je veranderen?
Respect houden voor iedereen.
• Als jij de baas zou zijn van een zorgboerderij, hoe zou die dan heten?
Guiliano Belloni’
• Wie zou je wel eens willen uitnodigen bij de Lorr?

Mama, oma, mijn zus en haar vriend.
• Wat is je grootste wens?

Grote villa met dikke auto’s en nog meer tattoos
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Interview met een vrijwilliger
• Wie ben je?

Willy Boom
• Hoe oud ben je?

70 lentes jong.
• Hoe lang ben je al vrijwilliger
bij ‘de Lorr’?

Al ruim 6 jaar
• Hoe ben je hier terecht gekomen?

Ik ben aan komen waaien op de fiets.
Ik heb toen gevraagd of ze nog een
vrijwilliger nodig hadden.
• Wat doe je hier allemaal?

Van alles
• Wat doe je het liefst?

Ik heb niet echt voorkeuren.
Waar ik nu mee bezig ben (bloembakken maken) vind ik leuk.
Eén van mijn hobby’s is ook het werken hier.
• Wat is je grootste blunder bij de Lorr?

Ik heb er zoveel gemaakt dat ik het even niet meer weet.
• Wat is je in al die jaren het meest bijgebleven?

Het werken hier is heerlijk, soms lijkt het net vakantie.
Daarnaast raakt de doelgroep me echt.
• Waar heb je nog meer gewerkt of waar werk je nog meer?

Ik heb voorheen altijd bij de NLW gewerkt als begeleider.
Nu werk ik ook nog bij ’t Schöpke; dagopvang in de wijk Veltum.
• Wil je zelf nog iets kwijt?

Ik hoop dat ik hier nog héél lang mag blijven werken.
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Lunchroom Heide
Sinds januari 2017 is Dorpscoöperatie Heide eigenaar geworden van het voormalig
schoolgebouw in het dorp. Enkele weken geleden is de lunchroom er geopend.
Met een groep enthousiaste vrijwilligers uit het dorp krijgt dit mooie initiatief
hopelijk bestaansrecht voor de toekomst. Zorgboerderij de Lorr helpt ook 1-2
middagen in de maand mee. Eén begeleider samen met 2 hulpboeren bedienen de
gasten, vegen het terras en schoffelen de tuin. Ook voorzien ze de lunchroom elke
week van verse bloemen. Wéér leuke nieuwe activiteiten erbij, waarbij integratie en
plezier voor onze hulpboeren voorop staan. Dus ben je in de buurt en heb je zin in
een lekker bakje koffie met vlaai of een broodje gezond? Van woensdag t/m
zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur is de lunchroom in het centrum van Heide
(naast de kerk) geopend. Wellicht nog een leuke tip: Combineer een bezoek aan de
lunchroom met een rondleiding op de zorgboerderij. Een rondje Heide, leuker
kunnen we het niet maken. Jullie zijn van harte welkom!

Lenny Chandra Guil Tjeerd Rob Loes

Dimmie en Theo

Verhuisd
In februari hebben we afscheid genomen van hulpboerin Gerda. Samen met haar
zus is ze naar een zorgboerderij in Brabant verhuisd. Jan en Sybill hebben Gerda
bezocht op haar nieuwe plek. We missen de gezelligheid van Gerda en we zullen
ook een opvolger moeten zoeken voor onze trouwe Gerdaklaas.

Jan, Gerda, Sybill
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Ook Rik, Paul en Rob zijn verhuisd en blijven hulpboer bij ´de Lorr´.
Rik woont nu in het Thomashuis in Ospeldijk en Paul in het Zorghuus in Ysselsteyn.
De mannen hebben het heel goed naar hun zin in hun nieuwe huis. Rob is binnen
Koningslust verhuisd. Ook hij heeft een fijne start gemaakt in zijn nieuwe huis.

Rik

Paul (links)met huisgenoot Theo

Rob (rechts) leert Guiliano grasmaaien
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Niels

Niels Janssen onze buurjongen heeft
maatschappelijk stage vanuit het
Raayland College VMBO bij ´de Lorr´
gelopen. In een week tijd was hij al
goed ingeburgerd. Knap hoor!
Onze hulpboeren vonden het gezellig
met Niels.

Onze stagiaire Lenny Alards is geslaagd
aan de Gilde opleiding in Oostrum voor de opleiding
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
en kan al meteen aan het werk bij Stichting Pluryn.
Proficiat Lenny, bedankt voor al je hulp van
het afgelopen jaar en veel succes met je nieuwe baan.
Op haar laatste werkdag, de warmste dag in juni
(36 graden), had Lenny leuke waterspelletjes bedacht
en lekkere ijsjes gemaakt van fruit
uit onze ontmoetingstuin.
Niek, Rob en Olaf zongen nog een gevoelig lied:
“Afscheid nemen bestaat niet”.
Er kwamen veel zakdoeken aan te pas ☺.

Niek Rob Olaf

Rik Lenny Rick
Lieke en Lenny

Komend schooljaar
komt Bram van Dijck op
en Lenny
maandag Lieke
en dinsdag
stage lopen. Hij volgt de
opleiding Medewerker
Maatschappelijke Zorg
niveau 4 aan de Gilde
opleiding in Oostrum.
We wensen hem veel
plezier en succes
bij ‘de Lorr’.
Roos, Paul, Rick, Bram

Roos, Paul, Rick en Bram
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Quincy

Onze medewerkster
Quincy Ewalds heeft
na een stagejaar en
een jaar flexen bij ‘de
Lorr’ een vast contract
gekregen. Proficiat
Quincy, we zijn erg blij
met jou als collega!
Quincy werkt op
dinsdagmiddag en
woensdag met Jan en
Sybill samen. Op
vrijdag werkt ze
zelfstandig met een
kleine groep
hulpboeren (zie foto).

Tjeerd, Wout, Bas, Paul, Quincy
Quincy

Ons jaarlijks zomerfeestje had dit jaar
een bijzonder tintje. We begonnen
met een gezellige lunch die we samen
hadden bereid. Om je bord bij af te
likken….Daarna kregen we een
dansworkshop van dansschool
Janssen uit Venray.

Rick

Rick
Bijna een uur werd er
gedanst. Jorianne, onze
enthousiaste lerares,
maakte ons helemaal gek.
Wat een talent bij ‘de lorr’!
Echt een super leuke
activiteit voor iedereen!
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In het afgelopen jaar heeft CLZ weer een flinke
ontwikkeling doorgemaakt. In ons jaarverslag
kunnen jullie er alles over lezen.

Bas
Mayck en Wout

En dan nu al dansend en wandelend
naar de gezellige prietpraat!
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Bas: “Zeg Jan goan we dur van tussen”?
Jan: “Wat zeg je”?
Bas: “Zullen we noa hoes goan”?
.
Paul; Dit jaar ben ik jarig in juni.
.
Bas zegt op een warme zomerdag tegen Sybill: “Zal ik dich effe de bein invrieven”?
.
Gerda gaat verhuizen dus zijn we onze Gerdaklaas helaas kwijt.
Olaf wil haar rol graag overnemen.
‘Daar trap ik niet’ in zegt Niek
.
Met Niek (enne echte Pielhaas) werd de Venrayse kalender doorgenomen
Truus is wer angeteld. “Ze is weer in verwachting” zegt Niek. Goed zo!
De boks an hebbe. “Dan zakt de broek niet af”, zegt Niek
.
Bas: “Det hebben we hendig geflikt”
.
Er komt een vliegtuig over.
Ralf: “Die heeft haast”
.
Sybill vraagt aan Mark hoe oud zijn broer wordt.
“Ik denk ouder” zegt Mark.
.
Bas: “Hè Jan, wat unne kletsproat”
.
Niek: “Ik stem op de partij 50 plus want dan kan ik eerder stoppen met werken als ik
65 jaar ben”
.
Bas staat met chauffeur Mart voor het spoor in Sevenum te wachten.
Als ze op een tweede trein moeten wachten zegt Bas:
“Kiek doa, de trein kump truuk. Zal wal eemes vergaete zien”
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Dit waren de laatste nieuwtjes van
zorgboerderij ’de Lorr’.
De zomervakantie komt er al weer aan.
De zorgboerderij is gesloten van
vrijdag 21 juli t-m vrijdag 28 juli
en
van maandag 28 augustus t-m
vrijdag 1 september
Wij wensen jullie een heerlijke, zonnige en
gezellige zomer toe!!
Groetjes, Jan & Sybill
en alle medewerkers van
zorgboerderij “ de Lorr”.
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