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Mark, Paul, Rob,
Guiliano
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Carnaval 2019 is alweer lang
voorbij, maar deze mooie
prins willen we nog graag
aan jullie voorstellen!
Prins Guiliano 1e was de
knappe heerser van de wijk
‘Bruukske’ in Venray. Samen
met
Prinses
Marleen
maakten ze er samen een
knotsgekke carnaval van.

Alaaf!

Ook bij ‘de Lorr’ werd er
samen
feest
gevierd.
Iedereen was verkleed en
met behulp van de beamer
en het grote scherm werd
er gezongen en gedanst op
Limburgse carnavalsmuziek.

Niek, Olaf en Ralf

2

Rick en Mark

Via Bart Heesen (broer van hulpboer Rob), kregen we een nieuwe klus toegeschoven.
Hopzakjes vullen voor tegoedbonnen van Café ‘de Zoes in Helden. Bart is de eigenaar
van ambachtelijke drukkerij ‘Karakterprints’ in Panningen, waar hij authentieke
producten maakt met technieken en apparaten uit de tijd van zijn opa en oma.
De nieuwe klus was weer een mooie aanvulling voor de dagbesteding bij slecht weer.
De fijne motoriek werd op de proef gesteld met het vullen van de zakjes en het
plakken van de stickers. Ongekende kwaliteit werd ontdekt. Veel hulpboeren leerden
deze handigheidjes in een snel tempo. Goed gedaan!
Binnenkort worden we op een speciale manier beloond door Café ‘de Zoes’.
We zijn uitgenodigd om samen te komen lunchen in Helden. Hoe leuk is dat!!
Laat nog maar wat zakjes komen, haha.
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Samen
met
vrijwilligster
Mia werd er
weer
ijverig
geschilderd. De
mannen
hebben
echt
talent!
Trouwens…
Mia ook wel ☺

Ralf, Guiliano, Mayck

Met Pasen hielden we
weer onze traditionele
paasbrunch.

Clown Rick vroeg:
“Sybill mag ik met mijn
neus in de slagroom”?
Haha, hoppa!

Rick
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Hulpboer Pascal is inmiddels
goed ingeburgerd. Ook op
vrijdag is hij bij ‘de Lorr’ te
vinden. Samen met vrijwilliger
Willy heeft hij zijn levensboom
gemaakt in het teken van Max
Verstappen. Ruig hè!
Hij is er supertrots op!

Pascal

Luca
Stagiair Luca is inmiddels gepromoveerd tot hulpboer bij
‘de Lorr’. Welkom in ons team Luca!
Waar hij heel goed in is?? Grapjes maken en ondeugend zijn!
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Onze stagiaire Lara
Wilms is vanaf februari
werkzaam bij ‘de Lorr’.
Samen met klasgenoot
Sven zorgden ze tijdens
de lunch voor heerlijke
gevulde broodjes. Dát
was nog eens een leuke
opdracht….Mmmm!
Over enkele weken zit de
stage er al weer op.
Veel succes
Lara en
bedankt
voor
je
gezelligheid en hulp.

Sven en Lara
Julia van Hoenselaar heeft vanuit de HBO-V Nijmegen enkele dagen vrijwilligerswerk
gedaan en hierbij een passende schoolopdracht uitgevoerd.

Loïs, Chandra, Rob

Loïs is onze nieuwe
stagiaire vanuit
Impuls, (ZMLK school
Tegelen). Loïs houdt
van pony's en is
graag buiten.
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Jacqueline, Yvette

Het kunstwerk, als sluitstuk van de ontmoetingstuin, vordert gestaag. Jacqueline
Hanssen en Yvette Ashmann, beide professioneel kunstenaar, hebben ons begeleid
om deze prachtige mozaïek te maken. Interesse voor een soortgelijk project? Mail
voor informatie naar: jacqueline@jacquelinehanssen.nl
Willy heeft de toren met de hulpboeren gemetseld. Iedereen heeft dus letterlijk zijn
steentje bijgedragen. Nu mogen alle onderdelen in elkaar gezet worden, dat is ook
nog een héle klus. Gelukkig hebben we veel gespierde spijkers rondlopen.

Willy
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In mei werd het hoogste
punt van de toren bereikt,
dus de vlag ging in top. Daar
moest
natuurlijk
op
gedronken worden hi ha
ho!! ‘s Morgens om 10.30
uur werd er een alcohol vrij
biertje gedronken (of alleen
het glas vast gehouden ☺).
Dát is ook stoer, haha.

Jan, Ralf, Willy, Tjeerd, Guiliano, Rob, Luca, Rick, Bas,
Loes, Mayck

Vrijdag 27 september
van
14.00 uur tot 16.00 uur
is de feestelijke onthulling
voor alle hulpboeren, hun
ouders, begeleiders en
andere belangstellenden.
Zet dit feestje alvast in jullie
agenda!!

Willy, Rob, Tjeerd, Jan

Voorzichtig wordt de eerste bank geplaatst. Loodzwaar!! Zal hij passen?
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Ook dit jaar bezochten
weer veel hulpboeren
het sfeervolle en
bijzondere festival.

Tussen een paar duizend
bezoekers zochten onze
hulpboeren elkaar op.
Mooi om te zien!
Tjeerd, Mike, Ralf

Er was muziek, theater en
nog véél meer amusement.
Zóveel gelukkige mensen bij
elkaar, honderden
vrijwilligers, het zonnetje
erbij, in één woord
GEWELDIG!
Het jaarlijks terugkerend
festival in Horst aan de Maas.
Wederom een weekend met
een gouden randje.
Chapeau aan iedereen die dit
prachtige feest weer
mogelijk heeft gemaakt.

Loes & Lynn
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We werden verrast door een groot bijenvolk in onze fruittuin. Gelukkig waren de hulpboeren net
naar huis, want de meeste zijn bang van die zoemende beestjes. Een imker uit de buurt kwam
het volk ophalen. Het duurde echter nog drie weken voordat alle bijen waren verdwenen.

Ons wekelijks bezoekje
aan Lunchroom de Schól.
Deze keer niet alleen om
bloemetjes en soep te
brengen, maar ook voor
een muzikaal optreden van
ons duo
Theo & Mike.
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Dimmie, Mike, leerling, Pascal, Jan, Luca, Paul, Ralf, Sybill, Rick
Dimmie, Mike, leerling, Pascal, Jan, Luca, Paul, Ralf, Sybill, Rick

Alweer zo’n
gezellige
uitnodiging ☺!!
Leerlingen van
de Gilde
opleiding
Oostrum
bereidden een
lunch op locatie
voor ons team
op woensdag.

Voor de leerlingen
was het een mooie
schoolopdracht.
Voor ons een
bedankje vanwege
alle rondleidingen die
we in de afgelopen
jaren voor de Gilde
opleiding hebben
verzorgd.
Diensten ruilen....
Daar wordt iedereen
blij van. Het is een
heel mooi concept
voor onze
zorgboerderij!!

Rick, Annelies
We kregen een rondleiding door de school en bezochten het
praktijklokaal. Voor sommige hulpboeren was dit té spannend
omdat het zo echt leek, voor de ander een mooi moment voor een
Rick,hè
Annelies
toneelspelletje…
Rick!!
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Bij de achterburen mochten we mee genieten van de grote bonte specht met een nest jongen.
We hoorden de kleintjes al luid roepen als we over ons Literpedje liepen. Wim Gielens tipte ons
en stuurde deze prachtige foto’s. Bedankt Wim!

Pascal, Wout, Sybill, Luca, Paul
Deze zomer hebben we ons ingeschreven voor het inzaaien van
bloem- en vogelrijke akkerranden, een initiatief van Plattelandscoöperatie Gemeente Venray.
Op deze manier proberen we de boerderij nóg een beetje mooier te maken voor iedereen.
Onkruidvrij maken, inzaaien, harken… nou Sybill… met zoveel hulpboeren moet dat toch een
makkie zijn!! Nu maar hopen dat er veel bloemen en weinig onkruid groeit maar dat lijkt tot nu
toe tegen te vallen. Jammer zeg. Dát moet volgende keer beter.
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Paul

Pascal, Olaf

Begin juni gingen Jan en Sybill er een
weekje tussenuit. Hun medewerksters
Quincy
en
Roos
kregen
de
verantwoording om met de rest van het
team (stagiaires, vrijwilligers
en
hulpboeren) de zorgboerderij te runnen.
Het was voor iedereen een mooie week!
Jan & Sybill zijn blij met deze formule.
Zorgboerderij ‘de Lorr’ kan op deze
manier continuïteit bieden, ook bij
langere afwezigheid. Dat geeft een goed
gevoel en ook vertrouwen naar de
toekomst.
En de hulpboeren? Op de foto’s te zien
waren ze super trots!

Roos nam enkele hulpboeren één dagje
mee, naar haar nieuwe woonplek.
Samen wat klussen in de tuin, maar
bovenal een gezellig uitstapje!

Pascal
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• Interview
met een vrijwilligster

• Hoe heet je?
Ik ben Lucie Versleijen,
moeder van hulpboer Niek.
• Hoe oud ben je?
71 jaar

Lucie

• Hoe ben je bij ‘de Lorr’ terecht gekomen?
Vijf jaar geleden wilde Stichting Daelzicht (woonplek van een groep hulpboeren) het
vervoer niet meer verzorgen, vanwege de afstand. Ik vond het jammer als de jongens
niet meer op de zorgboerderij konden werken, dus heb ik me aangeboden als
chauffeur. Ik rij elke maandagmorgen en dinsdagmiddag.
• Wat vind je leuk aan dit werk?
Ik vind het leuk om contact te hebben met iedereen in de bus. De sfeer is heel
gezellig, ze hebben schik in de bus en zo hoor je nog eens leuke verhalen.
Op de heenweg zijn de meeste hulpboeren nog wakker. Op de terugweg wordt er
geslapen door enkele hulpboeren. Als ze zitten te klooien dan zeg ik wel eens,
dadelijk zet ik je op de trekhaak. In het begin schrokken ze daarvan, maar nu geven
ze daar niks meer om.
• Waar heb je nog meer gewerkt?
Ik heb bij Jan Linders gewerkt en op St. Servaas als dieetkok. Ik kook nu ook nog
steeds graag. Lang geleden heb ik ook nog bij Nelissen op kantoor gewerkt.

• Werk je nu ook nog ergens anders?
Samen met mijn man Jo zijn wij trotse opa en oma van 7 kleinkinderen.
Ik mag regelmatig oppassen en daar geniet ik natuurlijk van!
• Wat is je nog het meest bij gebleven?
Dat de sfeer hier zo gezellig is. Het voelt altijd als een warm bad als ik binnen kom bij
‘de Lorr’.
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• Interview hulpboerin
• Wie ben jij?
Haha ‘giechelend’, ik ben Dimmie Mentrop

• Hoe oud ben je? 25 jaar
• Hoe lang werk je al bij ‘de Lorr’?
Weet ik niet precies, heel lang,
2006 of zo, zei Sybill een keertje.
• Waar werk je nog meer?
Bij ’t Schupke in Venray.

• Wat is jouw lievelingssoep bij ‘de Lorr’?
Hmm, het is allemaal wel lekker, bloemkool met kerrie soep denk ik.
• Wat is je lievelingsklusje bij ‘de Lorr’?
Potjes vullen met potgrond en groente snijden.
• Hoe ziet jouw levensboom eruit?
Een dolfijn, die hebben we gemozaïekt maar deze is wel al heel oud.

• Wat zijn je hobby’s? Boeken lezen met een Daisy speler, fietsen, judo en fitness.
• Relatie of single? Oogje op iemand 😊?
Ik ben single, ha ha. Ik hoef niemand. Ze bedriegen toch allemaal. Niks ervan,
hajjuuuu…
• Wat zou jij doen als je heel veel geld had? Geen idee, heb ik allemaal niet nodig.
• Als jij de baas zou zijn van ‘de Lorr’ wat zou je dan veranderen? Wat zou er beter
kunnen? Minder lawaai af en toe.

• Als jij de baas zou zijn van ‘de Lorr’ hoe zou die dan heten?
Geen ideetje, ha ha ik weet geen naam.
• Wie zou jij wel eens willen uitnodigen bij ‘de Lorr’?
Oma, dan kan oma zien waar ik nog meer werk dan alleen bij ’t Schupke. Daar is ze
wel eens op bezoek geweest maar bij ‘de Lorr’ nog nooit. Oma heeft het veel te druk
ha ha.
• Wat is jouw grootste wens?
Ik ben gelukkig met alles wat ik heb, mijn wensen zijn allemaal al uitgekomen!
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Lieke, Chandra, Lara, Mayck, Mike

Ons wandelgroepje van donderdagmiddag. Uitrusten op het bankje, zwaaien
naar voorbijgangers en gezellig buurten.
Tjeerd pootte héél veel zomerbloemen.
Jan aan ‘de slag’ met
aanmaakhoutjes
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Mededelingen
Op vrijdag 27 september van 14.00 uur tot 16.00 uur vindt de feestelijke onthulling
plaats van het kunstwerk bij de ontmoetingstuin. Dit gaan we vieren met onze
hulpboeren, ouders, begeleiders en overige belangstellenden. Noteer deze datum
alvast in jullie agenda! Een officiële uitnodiging volgt nog.

• Elk jaar schrijven we een jaarverslag over het wel en wee van onze zorgboerderij. Dit
is een verplicht onderdeel van het kwaliteitssysteem.
Geïnteresseerd om het jaarverslag 2018 te lezen? klik hier voor het jaarverslag
Om het keurmerk voor zorgboerderijen “Kwaliteit laat je zien” te behouden, hebben we
in april ook 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.
Onderstaand kunnen jullie de conclusie en het advies van de auditor lezen.

Audit . Conclusie en advies
Deze al langere tijd bestaande zorgboerderij bruist nog van het leven.
Opvallend is dat de begeleiding met veel 'liefde' en toewijding de deelnemers op
allerlei vlakken begeleidt, de deelnemers laat 'groeien en bloeien' en nuttige dingen
laat doen in een mooie omgeving.
De deelnemers krijgen een familiaire opvang en begeleiding, kunnen zich nuttig maken
met allerlei activiteiten op ieder zijn eigen niveau en vooral ook veel plezier en lol
beleven. De zorgboerderij geeft veel aandacht aan het individu en geeft volop
gelegenheid en kansen voor ontwikkeling op het persoonlijke vlak.

De zorgboerderij voelt denkelijk als een 'thuis' voor de hulpboeren!
De auditor geeft graag een positief advies voor verlenging van het Kwaliteitskeurmerk.
Absoluut verdiend door alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires, samen met de
hulpboeren!
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Prietpraat
We hebben koffiepauze van 10.30 uur tot 11.00 uur. Het is 10.55 uur.
Pascal wil gaan werken en hij vraagt: “Waarom doet de klok het niet?”
Bas komt met een vergiet vol snoeiafval naar Sybill toe en vraagt:
“Zullen we spinaziesoep maken”?

We zijn bij de groenteboer waar de hond
komt snuffelen.
Zegt Luca: “Waarom snuffelt de hond aan
mijn broek? Een broek ruikt toch gewoon
naar broek?”
Guus laat een scheet.
“Dat doe je thuis toch ook niet” wordt er
geroepen. “Jawel” zegt Guus.

Onze hulpboeren zitten vol van de
‘Prinsessenrups’.
“Yes sir” zegt Pascal.
“Ik kan heel goed Duits hè”.

Dit waren alweer de laatste nieuwtjes
van zorgboerderij ’de Lorr’.
De zomervakantie komt er weer aan.
Wij wensen jullie een heerlijke, zonnige
en gezellige zomer toe!!

De zorgboerderij is de hele zomer
geopend.
Groetjes,
Jan & Sybill
en alle medewerkers van
zorgboerderij “ de Lorr”.
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