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Haa…Zullen we ons even voorstellen, of kennen jullie ons nog?
Speciaal voor al onze hulpboeren hun ouders/verzorgers,
begeleiders en ons personeel, hebben we een extra nieuwsbrief
gemaakt in deze bizarre tijd. De zorgboerderij is immers al zes
weken gesloten vanwege de Coronacrises.
We missen jullie allemaal!!
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De eerste weken van de Coronacrisis kwam onze medewerkster Quincy nog werken op
de zorgboerderij. We hebben samen veel tuinklusjes gedaan, want die zijn er genoeg
in de lente. Zonder hulpboeren is dat een hoop werk maar allicht lang niet zo gezellig.

Quincy & Sybill

Roos

Roos kwam ook een middagje helpen…
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of toch liever uitrusten?

Loes & Jan

Nu er geen hulpboeren zijn mocht Loes tractor rijden met een bak wilgentenen
achterop. Super leuk natuurlijk!! Ze slingerde wel een beetje, maar deze keer was dat
niet zo erg. Er waren immers geen hulpboeren in de buurt.
Vlakbij ‘de Lorr’ hebben we nog een wilgenbosje aangelegd. Over vier jaar kunnen
we hier kachelhout zagen, zodat we er in ‘de Lorr’ en in ‘de Schuur’ lekker warm bij
zitten.
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De loonwerker (met een mooie grote tractor ), kwam voederbieten inzaaien. Ook
werd er een graanveld met gerst ingezaaid. Langs het Literpedje komt (als het goed
is) weer een strook met veldbloemen. In de zomer gaat dat er vast heel mooi
uitzien. Daar verheugen we ons al op!
In de herfst hopen we natuurlijk dat we samen met de hulpboeren weer bieten in
bakken kunnen gooien en met het busje de bieten naar de boeren kunnen brengen.

Erwtjes, peultjes en kapucijners
werden weer gezaaid in potjes.

De eerste slaplantjes groeien al in
de plantenbak. Lekker en gezond!
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Jan & Loes
Loes is de sterkste hulpboerin van dit
moment. Samen met Jan ging ze
afvalpallets ophalen. Tegenwoordig
heeft ze geen kipfiletjes meer aan haar
bovenarmen, maar spierballen!! Dus
jongens, let maar op als je terug komt.

De houtafscheiding met de buren
hebben we aangekleed met Engels
hekwerk en witte klimhortensia’s. Het
is een mooi hoekje geworden.

Ralf
Alle
overalls,
bodywarmers
en
winterjassen werden gewassen… wel
100 stuks. Onze handige naaisters zijn
bezig met het verstelwerk. Daar is nu
alle tijd voor. Als de zorgboerderij weer
open mag, loopt iedereen er weer fris
en warm bij. Super bedankt dames!!

5

Ralf komt elke middag met de fiets
vanuit Horst om nootjes op te halen
die hij thuis gaat kraken. Zo heeft hij
dagelijks zijn beweging en thuis een
fijne klus om zinvol bezig te zijn. Mooi
om zo tot creatieve oplossingen te
komen in deze barre Coronatijd.

In de week vóór Pasen hebben we alle
hulpboeren bezocht en een paasstukje
gebracht. We waren blij om iedereen
weer even te zien en te spreken aan de
voordeur.

Ook Jan & Sybill werden verrast door
de hulpboeren met brievenbuspost en
appjes. Superleuk. Dank jullie wel!! Ga
daar vooral mee door!!

Niek & ouders

Tjeerd
Er druppelt steeds meer
gezellig bezoek binnen. Even
een rondje fietsen, in de tuin
kijken, effe buurten en weer
naar huis.

De duo fiets van Niek wordt dagelijks
gebruikt. Niek kan zoveel trappen als
hij wil. Maar…een dutje doen mag ook!
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Guiliano & Jan

Sybill & Ralf

Er is méér dan ruimte genoeg om afstand te houden en toch even samen te buurten.

Willy is sinds vorige week weer
aan de slag bij ‘de Lorr’. De
anderhalve meter afstand kunnen
we makkelijk realiseren, want
alleen de tuin al, is één hectare
groot.

Vorige week hebben we op het
dak van ‘de Lorr’ tien extra
zonnepanelen
laten
leggen.
Vanwege de droge zomers hebben
we meer elektriciteit nodig om de
beregeningsinstallatie te laten
draaien. Met behulp van een drone
werd er een filmpje van ‘de Lorr’
gemaakt.
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Voor onze hulpboeren hebben we wat puzzeltjes in elkaar
gezet en een recept van een lekker soepje toegevoegd.
Laat je hersens maar eens kraken en verwen je huisgenoten
met dit lekkere soepje van ‘de Lorr’.
Er is ook nog een leuke kleurplaat voor de creatieveling.
Veel plezier!!

Welke eitjes zijn dit?

Eitjes van de Paashaas
Nep eitjes
Vogel eitjes (zo ja, van welke vogel)?

Antwoord: c. De eitjes zijn van een merel

a.
b.
c.
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Kruiswoordpuzzel
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Woordzoeker
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Kleurplaat
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Bloemkool-kerriesoep
Recept voor 8 personen
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Prietpraat
Niek heeft drumsticks gekozen in het feestmenu voor zijn verjaardag.
Pascal vraagt wat dat zijn. “Dat zijn botjes”, zegt Niek.
Wout:

“Ik wil je onder vierkante ogen spreken”.

Guiliano: “Als ik jarig ben maak ik geen cup cakejes maar wietcakejes”.
Bas:

“Sybill, ik heb genoate van de teamvergadering”.

Wout:

“Pas maar op dat je het Koreavirus niet krijgt”.

Mededelingen
De levensbomen van alle hulpboeren kunnen weer een likje verf en
aankleding gebruiken. Daarom zou het fijn zijn als jullie thuis wat
persoonlijke spulletjes gaan verzamelen om de levensbomen te versieren. Als
jullie straks terug zijn dan laten we onze zorgboerderij weer stralen, met al
die vrolijke levensbomen van jullie!!

In deze heftige tijd van de Coronacrises zitten we als zorgboeren niet stil.
Afgelopen week zijn we, samen met onze collega zorgboeren gestart met het
opstellen van protocollen. Hierin beschrijven we hoe we de komende
overbruggingsperiode en de daaropvolgende nieuwe werkelijkheid,
‘dagbesteding 2.0’ gaan realiseren. Deze protocollen zullen allicht moeten
voldoen aan de wettelijke eisen van de overheid. Om dit te garanderen
worden we ondersteund door onze overkoepelende organisatie CLZ
(Coöperatie Limburgse Zorgboeren) en de Landelijke Federatie Landbouw &
Zorg. Met deze protocollen hebben we straks professionele handvaten in
bezit om stap voor stap onze zorgboerderij open te stellen voor kleine
groepen hulpboeren en personeel.
Tot die tijd blijven we contact houden met onze hulpboeren en personeel,
middels mails, appjes, bezoekjes aan de voordeur, videobellen en de
nieuwsbrief.
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Truuj

Wieske

Dit waren onze laatste nieuwtjes van de afgelopen weken.
Het was nog nooit zó stil op onze zorgboerderij. We zullen
nog lang in de ban blijven van het Coronavirus maar hopen
jullie stapsgewijs allemaal terug te zien bij ‘de Lorr’.
We hopen dat onze zorgboerderij over een tijd weer nét zo
mooi wordt als vóór de Coronacrises.
Heel veel groetjes en tot ziens,
Jan & Sybill
Guus, Loes & Roos
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