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Het stormt nieuwtjes op de boerderij……kijk, lees en geniet!
Op donderdag 18 januari werden we
om 10.45 uur
gebeld door onze
buurman. De grootste boom op ons
erf had het begeven. Windvlagen van
meer dan 130 km per uur raasden over
ons land. Gelukkig zaten we op dat
moment allemaal veilig aan de koffie,
maar spannend was het wel.

De gigantische boom zorgde voor
een auto vol met deuken van een
toevallige bezoeker die op de
verkeerde plek geparkeerd had. En
natuurlijk voor vele uurtjes mooie
dagbesteding voor de sterke mannen.

Guiliano en Jan
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Asbest
Door de hevige storm hadden we ook schade aan de oude asbestdaken van de Pallet en de
Houtschuur. Voor ons reden om de daken vervroegd te vervangen. De regering werkt namelijk aan
een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 2024 verboden.

Het opruimen werd gedaan door mannen in witte pakken. Voor de hulpboeren al een belevenis om
op afstand naar te kijken. De dakplaten waren snel verwijderd, maar het stofzuigen was veel werk. De
Pallet, de houtschuur en het woonerf waren even verboden terrein voor ons allemaal. We verbleven
een weekje rondom de zorgboerderij. Maar… het resultaat mag er zijn. Er werd veel opgeruimd. De
komende jaren kunnen we weer met plezier werken in de Pallet om al ons hout klaar te maken voor
onze twee kachels, zodat we er overal weer warmpjes bij zitten.
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Even voorstellen
We hebben een nieuwe hulpboer in ons
midden. Zijn naam is Pascal.
Pascal Elke maandag
en woensdag is hij van de partij. Zijn
specialiteiten liggen bij de
zwaardere
klussen, voor de stevige mannen zeg maar!
Trouwens …in tafelvoetballen, kaarten en
´mens erger je nieten´ is hij ook heel goed.

In maart vonden we een nestje steenmarters
op onze boerderij. Helaas hebben ze het niet
overleefd. We vonden de moeder dood in de
buurt van haar jonkies. Héél jammer.

Bas vulde emmers compost voor de bloementuin. Tenminste…. dat was de bedoeling.
Zandkastelen bouwen is natuurlijk véél leuker.
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Kunstwerk
In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie al verteld over het kunstwerk dat we
gaan maken bij de ontmoetingstuin. Het is het sluitstuk van het werk dat Stichting
‘Ontmoetingstuin de Lorr’ samen met zorgboerderij ‘de Lorr’ in de afgelopen jaren
hebben verricht. Elke dag mogen wij met ons team weer 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.
Samen met de 2 kunstenaressen, Jacqueline Hanssen en Yvette Ahsmann zijn we
aan de slag gegaan. In het afgelopen half jaar hebben de hulpboeren 1 op 1
mogen mozaïeken en kleien met stagiaires en vrijwilligers. De onthulling laat nog
een tijdje op zich wachten. Het is toch meer werk dan we dachten. Nog even
geduld dus. Ergens in 2019 zullen we er een feestelijk tintje aan geven.

Zittend: Chandra en Jan, Rob, Pascal en Jacqueline
Staand: Tjeerd en Bram.
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Paul, stagiaire Jenny, Lieke en Chandra

Alle hulpboeren hebben een tekening gemaakt voor het
kunstwerk. Jacqueline en Yvette putten hier hun
inspiratie uit, voor het ontwerp van de troon en het
bankje waarop gemozaïekt werd. De hulpboeren zijn er
super trots op!

Kijk ze graven
onze
twee
ijverige boerkes
Niek en Olaf.
Wordt dit een
zwembad, of een
jacuzzi??
Nee
hoor. Dit wordt
dé plek voor ons
kunstwerk
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Deze boom komt uit ons eigen bosje en wordt ook onderdeel van het kunstwerk. Er zal
nog flink wat denkwerk aan te pas moeten komen hoe we één en ander gaan fixen!
Maar…met zoveel slimmeriken gaat dat zeker lukken….

Jan, Sybill, Ralf, Pascal, Willy, Yvette, Rob en Jenny

In het bos
Elke dinsdagmiddag werken we
met een groepje hulpboeren in
het bos voor de gemeente
Venray. Momenteel zijn we weer
bezig in ‘t Peelken in Ysselsteyn.
Op een groot heideveld zorgen
wij ervoor dat de grove den en de
berk geen kans maken. De hei
krijgt op deze manier meer
ruimte om te groeien wat zorgt
voor een diversiteit aan flora en
fauna in het gebied. Herderin
Tineke verraste ons onlangs met
haar prachtige schaapskudde.

Mark
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Opening van De schól
Op 31 maart was het eindelijk zover, de officiële opening van het voormalig
schoolgebouw in Heide dat eigendom is geworden van het dorp. Met de tomeloze inzet
van veel enthousiaste vrijwilligers is het een sfeervolle plek geworden, waar al diverse
activiteiten hebben plaatsgevonden. ‘Samen aete’ voor 55-plussers, muziekmiddagen
met ‘Cor nodigt uit’ en een pub quiz. Onze zorgboerderij draagt ook een steentje bij. Elke
week zorgen we samen met onze hulpboeren voor gezellige bloemetjes. Onze vrijwilligers
Peter en Willy hebben samen met onze hulpboeren tafels en bloembakken gemaakt voor
het terras. In de lunchroom staat soep van ‘de Lorr’ op de menukaart. Nieuwsgierig
geworden? Breng gerust eens een bezoekje. Openingstijden van woensdag t/m zaterdag
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Jullie zijn van harte welkom.
Rabarberfeest Heide
In april werd er een rabarberfeest
georganiseerd door de rabarberboeren
van Heide. Het product werd van alle
kanten gepromoot en om te laten zien
dat je er lekkere dingen van kunt
maken werd er een leuke wedstrijd in
het leven geroepen, Heel Heide Bakt.
‘De Lorr’ presenteerde ook een vrolijke
taart. De vakkundige jury beoordeelde
deze met de 2e prijs en tevens Beste
Bakker van Heide. De publieksprijs was
voor Annie Gielens.
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Jan Daamen
Dit voorjaar zijn we begonnen met de aanplant van ons eigen wilgenbos.
wilgenbos Elk
jaar willen we twintig are aanleggen en als alles volgens plan verloopt
kunnen we over vier jaar het eerste hout oogsten. Het gezaagde hout moet
dan nog een jaar drogen voordat we het kunnen gebruiken in onze kachels.
Als onze gedachtes van nu kloppen, hebben we over vijf jaar voldoende hout
om alle ruimtes te verwarmen.

Op dit moment kunnen we nog voldoende afvalhout ophalen bij bedrijven
in de buurt. Maar of dat over een aantal jaren nog zo is?? Wij zijn dan in elk
geval zelfvoorzienend.
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Onze stagiair Bram maakte samen met klasgenote Esmee een spel voor onze
hulpboeren. Hiermee kunnen we op een speelse manier de bedrijfsregels aan
de hulpboeren uitleggen. Zo wordt een saai onderwerp tóch nog gezellig.

Paul, Mike, Theo, Rick,

Bram, Esmee

In ons winkeltje staan nog
allerlei zelfgemaakte producten,
zoals
jam/vlaaivulling
en
notenolie. Voor wie olie en
appel/perensap
van
eigen
producten wil laten maken, kan
via info@delorr.nl contact met
ons opnemen.
Cadeaupakketjes en bloemenabonnementen behoren ook tot
onze mogelijkheden.
In de zomer geven onze
hulpboeren weer graag een
rondleiding. Meer informatie?
Kijk op: De boerderijwinkel
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In de afgelopen maanden zijn er weer volop ontwikkelingen geweest in de
zorgwereld. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er
een goed voorbeeld van. De zorgmail is in werking gesteld. Hiermee kunnen we
persoonlijke informatie over de hulpboeren veilig met elkaar communiceren. Wij
voelen ons ondersteund door de Coöperatie Limburgse Zorgboeren die ons mee
helpt om deze zaken goed op orde te krijgen. Ook onderhandelingen met de
gemeentes en het zorgkantoor over WMO en WLZ cliënten neemt CLZ voor haar
rekening. Regelmatig worden er voor zorgboeren inhoudelijke overleggen en
scholingen georganiseerd. Tevens is CLZ de vraagbaak voor velen. Meer lezen? Kijk
op CLZ

Voor belangstellenden is ook het jaarverslag van ‘de Lorr’ te lezen. Het is onderdeel
van ons kwaliteitssysteem. Om het keurmerk voor zorgboerderijen te behouden,
moet er jaarlijks een jaarverslag geschreven (én goedgekeurd) worden. Eén keer per
drie jaar wordt er een audit (beoordeling door een onafhankelijke partij)
uitgevoerd. Volgend jaar zijn we weer aan de beurt.
In april heeft ons jaarlijks ouderoverleg weer plaats gevonden. Een kleine delegatie
van ouders/familie neemt hieraan deel. Een belangrijk thema deze keer was de
eetstijl op onze zorgboerderij.
In de afgelopen maand hebben we een digitaal tevredenheidsonderzoek gehouden
onder ouders en begeleiders. De respons was 85 % een heel mooi resultaat.
Bedankt hiervoor. Het doet ons goed om te zien dat de respondenten tevreden
zijn. In de algemene ouderavond verderop in het jaar zullen we op bovenstaande
punten nog wat verder in gaan.
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Interview met vrijwilliger Peter (dropveter)
Journalisten Rob & Niek

Hoe ben je bij de Lorr terecht gekomen?

Ik werd werkeloos en ik wilde toch graag
wat doen en de Lorr was dichtbij.
Hoe lang werk je al bij de Lorr?

5 jaar. Op dit moment op:
maandag en donderdagmiddag
Welke klusjes doe je bij de Lorr?

Allerlei klusjes meestal met hout en taxichauffeur
Rob, Peter en Niek
Wat is het leukste?

Samenwerken met de hulpboeren en het maken van een hobbelpaard, tafels een keuken en
kerststallen
Wat is de reden dat je graag naar de Lorr komt?

Zo heb ik een dag invulling, anders zit ik thuis. Ik ben te jong om achter de geraniums te zitten.
Waar ben je fan van?

Moeilijke vraag: Max Verstappen en wat betreft muziek: The Eagles en CCR
Wat is je lievelingsdier?

Vlinders en vogels. Vlinders zijn mooie dieren. Ik maak zelf ‘macro’ foto’s. Dan kun je alles van
dichtbij zien. Zoals het mooie patroon bij de vlinders.
Heb je al een vriendin? Zo ja, hoe heet ze?

Ik heb een vrouw Mariet en ben opa van 4 kleinkinderen.
Heb je wel eens op je vinger geslagen? Ja, maar dat is niet het ergste. Ook heb ik met de vingers

tussen een machine gezeten. Ik moest naar het ziekenhuis. Gelukkig heb ik alle vingers nog.
Heb je wel eens een blunder gemaakt? Vertel er eens wat over.

Iedereen maakt blunders. Wat veel voorkomt bij een timmerman is, dat je iets goed hebt gemeten
maar het dan één cm te kort of te lang maakt.
Wat is het leukste voorval wat je hebt meegemaakt bij ‘de Lorr’

Dat ik wel eens vragen stel en zelf eigenlijk al het antwoord geef. De hulpboeren zeggen dan dat
je niet wijs bent.
Wat wil je nog meer kwijt? Ik vind het gezellig en mag leuke klusjes doen. Om 15.00 uur gaan we

samen koffie drinken en ouwe fiepen. Daarna breng ik de hulpboeren naar huis en moet ik ze bij
thuiskomst weer wakker maken.
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Interview met hulpboer Rick
• Wie ben jij ?

Uhhh, Rick uhhh.. Janssen (Nottelman)
• Hoe oud ben je?

23
• Hoe lang werk je al bij ‘de lorr’?

Vanaf 2013
• Waar werk je nog meer?

Bij het politiebureau, hihihi. Bij de Noabere in Grubbenvorst
• Wat is jouw lievelingssoep bij ‘de Lorr’?

Courgette soep, hee Soebbil !
• Wat is je lievelingsklusje bij ‘de lorr’?

Het zwembad (we zijn een gat aan het graven in de tuin voor het kunstwerk, het lijkt wel een
zwembad).
Hoe ziet jouw levensboom eruit?

Apenfoto met Rick en 2 dikke sumo worstelaars .
• Wat zijn je hobby’s?

Gitaar spelen en jurken aantrekken, de witte bruidsjurk is het aaaller mooiste.
• Relatie of single? Of een oogje op iemand?

Single, Maar wel uhh een ‘oogje’ op het blauwe blaadje hihi. En een oogje op Roos en Loes
(Er hing een blauw blaadje op het planbord met de naam van de stagiaire Aukje).
• Wat zou jij doen als je heel veel geld had?

Jacuzzi kopen en een auto, en ik zou ‘de Lorr bus’ en de tractor van ‘de Lorr ‘kopen.
• Als jij de baas zou zijn van ‘de Lorr’ wat zou je dan veranderen? Wat zou er beter kunnen?

Elke dag Mac Donalds eten en dat Roos, Loes en Aukje elke dag op de zorgboerderij zijn.
En elke pauze een lekkere ‘melk’shake drinken.
• Als jij de baas zou zijn van een zorgboerderij hoe zou die dan heten?

Zorgboerderij Rick Kuif !
• Wie zou jij wel eens willen uitnodigen op ‘de lorr’?

Susan, oude stagiaire van ‘de Lorr’.
• Wat is jouw grootste wens?

Dat ik oom mag worden en mag trouwen met Roos 
• Wist-je-datjes over Rick Nottelman:
• Rick heeft de gekste verkleed outfits: frietzak, telefoon, Ma Flodder, aap, bruidsjurk….
• Rick wel in is voor een geintje, Sybill haar jas verstoppen in de kast….
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Rick, Ralf, Mark, Bas

Prietpraat
• Guil: “Goeie knak komt uit Duitsland. Als je hem doorbreekt moet hij ‘knak’ zeggen”.
• In de winter eten we tomatensoep uit eigen tuin. “Hoe kan dat”, vraagt Sybill?
“Goeie grond” zegt Wout.

• “1 mei is de dag van de aardbeien” zegt Paul.
• Bas: “Sybill ken ut leeg oet. Det kost allemoal geld”.
• Theo: “Ik sjans elke dag maar het helpt niet”.
• Bas zegt tijdens de ochtendpauze: “Willy, ik ben je vanmiddag tegen gekomen met de fiets”.
• “Is dit spotify”, vraagt Jan? “Nee, dat is Tina Turner” zegt Niek.
• Paul vraagt aan Ria op welk nummer ze woont. “Op nummer 15” zegt ze.
“Dat is dichtbij” zegt Paul.
• Bas heeft het warm met de bril op.
• “Paul, wat heb jij nog witte benen” zegt een hulpboer. “Ja goed hè” lacht Paul.
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Mededelingen
• Na vele jaren van trouwe dienst hebben hulpboer Rik en Kay onze zorgboerderij begin dit jaar
verlaten. Met lekkere vlaai en een fotoboekje hebben we ze samen uitgezwaaid. We wensen
ze veel plezier op hun nieuwe plek.
• In het afgelopen schooljaar hebben we verschillende stagiaires mogen begeleiden. We nemen
nu afscheid van Bram , Jenny, Aukje en Thijs. Bedankt voor alle hulp en gezelligheid en veel
succes met jullie opleiding komend jaar.

• In het nieuwe schooljaar verwelkomen we Julia Modzelewska. Ze volgt de opleiding
Maatschappelijke zorg /Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3, leerjaar 3 bij de Gilde
opleiding in Venray. We wensen haar alvast een gezellige, leerzame stage toe!
• Op Donderdag 19 juli hebben we ons zomerfeestje met alle hulpboeren, en medewerkers. We
gaan op bezoek bij Jolie (onze oud medewerkster), die uitbater is van café Boëms Jeu in Horst
Amerika. Dit is het stamcafé van Rowwen Hèze. We gaan er gezellig lunchen en spellen. We
hebben er al veel zin in!!
• De koninginnenpage vliegt weer door
onze bloementuin. Wát een beauty.

Dit waren alweer de laatste nieuwtjes van zorgboerderij ’de Lorr’.
De zomervakantie komt er voor velen weer aan.
De zorgboerderij is de hele zomer geopend.
In week 30 en 31 zijn Jan & Sybill met vakantie.
Medewerkster Quincy Ewalds en dochter Roos Janssen nemen samen de begeleiding op zich.
Voor dringende zaken kunt u hen telefonisch bereiken:
Quincy: 06-27907034
Roos: 06-11934358
Voor alle overige zaken kunt u zoals altijd mailen naar info@delorr.nl
Wij wensen jullie een heerlijke, zonnige en gezellige zomer toe!!
Groetjes, Jan & Sybill
en alle medewerkers van zorgboerderij “ de Lorr”.

14

