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De kleurrijke berm langs ons ‘Literpedje’. Een feestje om er te wandelen!
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Het is alweer twee maanden geleden dat onze vorige nieuwsbrief (een speciale editie
voor onze hulpboeren), werd verspreid.
Vanaf begin mei zijn we met veel plezier weer begonnen aan de dagbesteding met
een groepje hulpboeren en boerinnen, eerst voor halve dagen en vanaf juni hele
dagen. Langzaam maar zeker sluit er steeds weer een nieuwe hulpboer aan, zodat we
samen kunnen wennen aan de nieuwe situatie.
In sommige groepswoningen blijven ze nog voorzichtig met het verruimen van de
maatregelen en doen ze hun best om iedereen een alternatieve dagbesteding aan te
bieden. We hopen dat ook deze hulpboeren binnenkort weer op pad mogen om naar
hun vertrouwde werkplek te gaan. We missen jullie allemaal!!
Voor de hulpboeren die wel komen hebben we een addendum (aanhangsel aan het
contract) opgesteld, dat we samen met ouders/vertegenwoordigers ondertekenen. Zo
laten we aan elkaar zien dat we ons best doen om zo veilig mogelijk te werken, maar
een garantie om Corona te voorkomen kunnen we natuurlijk niet geven.
Op de zorgboerderij hebben we nieuwe huisregels opgesteld. De allerbelangrijkste
regel is dat je thuis blijft als je ziek of verkouden bent.

We hebben in ‘de Lorr’ éénrichtingsverkeer gemaakt. De voordeur is de ingang, de
deur naar het ochtendterras is de uitgang. Zo botsen we niet tegen elkaar aan.
Alle terrassen/zitplekken zijn ingericht op anderhalve meter afstand van elkaar.
Op tafel liggen foto’s zodat iedereen kan zien waar zijn of haar zitplaats is. De stoel
is tevens kapstok voor de jas en de tas. Zo voorkomen we dat het te druk wordt aan
de kapstok.
De keuken mag alleen gebruikt worden door het vaste personeel.
Dat is wel jammer want er zijn verschillende hulpboeren die kantinedienst erg leuk
vinden. Om deze reden én vanwege de hygiëne, brengt iedereen zijn eigen brood
mee.
Gelukkig mogen de hulpboeren wel groente snijden, dus elke middag wordt er zoals
vanouds een lekker soepje geserveerd.
We wassen vaak onze handen (ook bij
binnenkomst en vertrek) en drogen de
handen af met gastendoekjes die na ieder
gebruik in de was gaan.
We delen de groep in tweeën om naar
toilet te gaan, zodat het niet dringen
wordt. De groep van Jan gebruikt de
toiletten in de schuur, de groep van Sybill
gebruikt de toiletten in ‘de Lorr’.
Degene die geen veters kunnen strikken,
trekken thuis de werkschoenen al aan.
Paul

Tijdens het werk in de Pallet en buiten,
trekt iedereen zijn werkhandschoenen aan

Elke dag corona was aan de lijn.
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Paul was de eerste
hulpboer die weer van de
dagbesteding
gebruik
maakte en zo te zien had
hij er zin in. Jan & Sybill
waren natuurlijk blij met
wat helpende handen en
‘de gezellige proat’ van
Paul.
Paul

.Jan heeft een bosmaaier aangeschaft en er een testrondje mee gemaakt. Wout
was de eerste hulpboer die bekwaam werd gemaakt om met dit apparaat te
werken. Hij is er supertrots op!! Het is wéér een nieuwe activiteit die zelfstandig
uitgevoerd kan worden. Dat komt goed uit in deze coronatijd met de anderhalve
meter maatregel.
Paul

Wout

Jan
Jan
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Jan & Sybill

Het net werd weer over de groente- en fruittuin gelegd.
Elke lente een hele operatie, maar met zoveel ‘handige
Harry’s was het lastigste werk in één ochtend gepiept.

Loes, Mike en Luca

Willy

4

Willy
en
Jan
hebben
een
skelter
parkeerplaats
gemaakt.
Enne
goed
nieuws
mannen…. het is
er elke dag gratis
parkeren.
De
hulpboeren
krijgen rijles om
netjes achteruit
te parkeren.

Op en rondom het erf van ‘de Lorr’ werden er
vijftien
mezenkastjes
opgehangen
als
natuurlijke bestrijding van de processierups.
De meeste kastjes werden bewoond. Op de
foto zien jullie het kastje wat aan ons
kunstwerk Lorry hangt. Elke koffiepauze
konden we zien hoe ijverig de oudjes waren
om hun jongen te voeren. Na een paar weken
vlogen de jongen uit en kregen ze vliegles op
het dak van Lorry . Eksters en torenvalken
zaten op de uitkijk…

In de bloementuin snoeien we
vóór de langste dag (21 juni),
een gedeelte van de vaste
planten. Zo spreiden we de
bloeitijd over een langere
periode uit en kunnen we nóg
langer
van
de
bloemen
genieten.
Mike is altijd goed gemutst.
Zou het door zijn pet komen?

Mike
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Tijdens een paar
flinke rukwinden
legde onze grote
levensboom (een
oude
populier)
het loodje.
Jan en Guiliano
hebben er een
nieuwe plataan
geplant.
Nu nog even het
onkruid
wegwerken…dan
is het weer een
mooie plek, ook
voor bezoekers,
om gewoon te
zitten,
te
genieten of te
picknicken.
Jan & Guiliano

Pascal is te
herkennen aan
zijn
coole
zonnebril.
Grasmaaien
vindt hij een
top klus.
Gelukkig
zijn
er héél véél
grasmatten bij
‘de Lorr’. Komt
dat even goed
uit!

Pascal

Niek
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Tjeerd

Tjeerd is een manusje van alles. Wieden tussen de uien, maar ook de heg knippen
met de elektrische snoeischaar. Allemaal op school geleerd. Super!

Sybill
Sybill mag ook meehelpen. Nu er in de coronatijd minder hulpboeren zijn, heeft ze
tijd genoeg om met de handen in de grond te ‘vruuten’. Op het erf, langs het
literpedje en in de tuin zijn héél véél veldbloemen geplant. Laat de zomer maar
komen .
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Jan & Guiliano

Ralf

Mmm….ze waren er weer, onze lekkere zoete aardbeien. Elke pauze snoepten we
ervan en iedereen kreeg een portie mee naar huis. Ralf heeft er thuis wel iets héél
lekkers van gemaakt.

Luca

Loïs

Luca vindt het wel relaxed

Loïs zorgt graag voor lekkere soep

Samen vinden die twee het ook gezellig.
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Wies & Truuj

Niek

Willy heeft een mooie nieuwe zandwei voor de paarden gemaakt.
De veldbloemen met de oude perenbomen er omheen maken er een gezellig hoekje
van.
Vóór de zandwei is nog een stukje gras ingezaaid, dat dient als extra werkplek. De
hulpboeren kunnen er zagen en kloven in de schaduw.

Bas is ook weer gezellig
van de partij. Zagen en
snoeien zijn
favoriete
klussen. Met
snoeiafval
heeft hij een oude fiets
versierd. Grapjas….

Bas

Willy en Jan hebben een
zaagbok
voor
Bas
gemaakt bij ‘de Lorr’ in de
schaduw.
Op deze manier creëren
we verspreid over de
zorgboerderij
extra
werkplekken die goed van
pas
komen
in
deze
bijzondere coronatijd.

Bas

9

De Pallet is een ruimte waar we met een groep hulpboeren goed op anderhalve
meter afstand zinvol bezig kunnen zijn. Guiliano is handig met de decoupeerzaag
en Paul gaat zijn levensboom (‘mijn huisje’ noemt Paul het), poetsen en repareren.

Guiliano

Paul

Zoals jullie kunnen zien op de foto’s en kunnen lezen, hebben we onze draai in
coronatijd aardig gevonden met het clubje hulpboeren wat is gestart. In juli komt
onze medewerkster Quincy ons weer ondersteunen. Dat geeft ons mede de
mogelijkheid om nog meer hulpboeren verantwoord terug te laten komen bij ‘de
Lorr’. Met goed én slecht weer hebben we voldoende ruimte om te werken. Het
verschil zit hem er vooral in dat iedereen een klus alléén moet doen i.v.m. de
anderhalve meter maatregel. Dat is een uitdaging. We blijven op zoek naar
klusjes, liefst met een groen tintje die we de hulpboeren individueel kunnen
laten uitvoeren. Het mogen ook tafelklusjes zijn, zodat we toch een
groepsgevoel kunnen creëren met de stoelen/tafels op afstand. Ideetjes zijn heel
welkom!
Samen naar het bos om te klussen, hebben we nog niet gedaan. Boodschappen
doen bij de supermarkt, of gezellig naar de markt is er ook nog niet bij. Het
vervoer en de anderhalve meter is
steeds een lastig item. De laatste
persconferentie geeft echter weer nieuwe mogelijkheden.
In de afgelopen maanden zijn we heel goed ondersteund door CLZ, onze
Coöperatie Limburgse Zorgboeren. Zij staan ons met raad en daad bij, zorgen er
voor dat we op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en
ondersteunen en facilitairen ons op alle gebied. Zo hebben we steeds het goeie
gevoel dat we het samen doen in deze roerige tijd.
Wat Corona de komende maanden zal brengen blijft voor iedereen onzeker. Wij
hopen dat onze zorgboerderij langzaam maar zeker weer volop zal gaan groeien
en bloeien met de gezelligheid van alle hulpboeren en medewerkers erbij.
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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!!

Zoek de vlinder
enne….. Weet je
ook welke vlinder
dit is?

En wat is dit voor
bijzonder beestje?

Allebei gespot in
onze tuin.
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Jan zoekt Sybill
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Puntpuzzel

13

Woordzoeker
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Kruiswoordpuzzel
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Mosterd-courgettesoep
Recept voor 8 personen
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Prietpraat
Bas vraagt aan zijn mam waar het coronafeest is. Hij wil er graag koffie gaan drinken.


Guiliano vertelde dat zijn oma professor is in het spel ‘Bingo’.

Mededelingen
Door Corona hebben we geplande activiteiten uitgesteld. De jaarlijkse ouderavond
wordt verplaatst naar volgend jaar. Het zomerfeestje voor de hulpboeren en het team
zal niet doorgaan. De persoonlijke evaluaties zullen even op een lager pitje worden
gezet.
Op dit moment richten we ons vooral op het veilig werken binnen de anderhalve
meter en doen we er alles aan om de dagbesteding voor iedereen toch zo plezierig
mogelijk te maken.

De hulpboeren die nog niet naar de dagbesteding komen, bellen we via beeld en
brengen er af en toe een bezoekje aan de voordeur. Voor alle hulpboeren hebben we
van de nieuwsbrief een leuk boekje laten maken.

Pascal, Jan, Ralf, Paul, Luca, Loïs

Na de lunch een spelletje Bingo

en Dimmie op het Corona buitenterras

met Paul, Niek, Guiliano, Luca, Sybill

Dit waren alweer de laatste nieuwtjes van zorgboerderij ’de Lorr’.

De zomervakantie komt er weer aan. De zorgboerderij is de hele zomer geopend.
Wij wensen jullie ondanks Corona een zonnige en gezellige zomer toe!!
Groetjes, Jan & Sybill
en alle medewerkers van zorgboerderij ‘de Lorr’.
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