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Samen op het corona terras
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CORONA
We horen het de hele dag.
“Het moet maar eens stoppen”, zegt Mark regelmatig. “Dat is zo hè”.
Tja Mark, ging het maar zo gemakkelijk. Helaas kunnen we dat niet regelen. Toch
lukt het ons met z’n allen, om er elke dag weer een gezellige en zinvolle dag van
te maken. Het mooie zomer- en herfstweer heeft ons daarbij goed geholpen.

Mike

Wachten op de taxi
Theo en Rick

Vanaf eind september is de
groep hulpboeren eindelijk
weer compleet. Sindsdien
zitten we tijdens de pauzes
in
twee
verschillende
ruimtes.
Een
groepje
‘overall’ boeren zit in de
schuur waar vooral stoere
mannenpraat
wordt
verkocht. Er klinken vaak
geluiden die eigenlijk niet
zo netjes zijn. Haha, een
stelletje vieze mannetjes
zijn het! De overalls zullen
wel vaak gewassen moeten
worden…..:

Natuurlijk zien de dagen er
anders uit dan vóór corona.
We ontvangen geen bezoek
meer
tijdens
de
dagbesteding. Uitstapjes met
de bus doen we incidenteel,
zoals afvalhout ophalen bij
bedrijven. Samen naar de
supermarkt is er niet meer
bij. De kassières vroegen al
waar de hulpboeren waren.
Rick ze dus gemist,
Daar worden
hoe leuk is dat!

Loïs

Ralf, Theo, Jan, Mike, Pascal

De overige hulpboerkes en boerinnekes zitten in ‘de Lorr’. Inmiddels heeft
iedereen zijn eigen plekje gevonden en eerlijk gezegd bevalt het goed. Rustige
hulpboeren worden beter gehoord en er ontstaan gezellige gesprekjes. Heel fijn!
Als corona voorbij is, blijven we graag op deze manier doorgaan.
Onze vrijwilligers (m.u.v. Willy), hebben in coronatijd even pauze. Het wordt te
druk in de groep met nóg meer mensen en activiteiten. Natuurlijk missen we
onze lieve, creatieve en handige vrijwilligers. We hopen dan ook dat ergens in
2021 iedereen weer graag terug komt. Het vervoer wordt in coronatijd door Jan,
Sybill, Quincy en Roos (vast personeel) uitgevoerd, want dat vraagt nu ook meer
begeleiding.
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In een tropisch warm
weekend in augustus
hebben
we
afscheid
moeten nemen van onze
pony Truuj. Al jaren
kampte ze met een
chronische aandoening
(Cushing) waar ze met
medicijnen
voor
behandeld werd. Samen
met
de
hulpboeren
deden we ons best om
haar een mooie oude dag
te bezorgen. Op haar
laatste levensdag kon
Truuj niet meer op haar
benen
staan.
De
dierenarts heeft er voor
gezorgd dat ze rustig in
kon slapen. Nu pony
Wies alleen is wordt ze
extra verwend door de
hulpboeren.
Dimmie

Truuj

Wandelen langs ‘t Literpedje was een feestje in de zomer.
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Rick, Willy, Bas
Onze vrijwilligster Henriëtte heeft vóór coronatijd samen met de hulpboeren deze
mooie tulpen gemozaïekt. Met buurman Sjaak heeft ze de bloemen gevoegd, dat
was nog een heel karwei! Willy heeft ze op ons ochtendterras een mooie plek
gegeven. We genieten er samen van het zonnetje, de koffie en ‘de mojje bluumkes”.

Al wandelend
over ons
Literpedje
konden we in de
zomer vaak
genieten van
deze twee
steenuiltjes.
Bedankt
buurman Sjaak
voor deze mooie
foto.
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Renee was vorige winter actief
als vrijwilligster bij ‘de Lorr’. Ze
maakte deze kleurige borden
voor ons kunstwerk Lorry. Willy
zette alles weer mooi in elkaar.

Loïs, Chandra, Lieke
Drie keer per week fietst Ralf vol
enthousiasme
naar
onze
zorgboerderij. Deze keer had hij
wel een heel mooi exemplaar bij
zich. Jammer dat deze fiets geen
motor heeft hè Ralf.

Elke donderdagmiddag wordt er al
zingend en kletsend een rondje
gewandeld én gehuppeld door de
Hei met dit meidengroepje.

We bieden veel individuele taakjes aan, in elk geval steeds op anderhalve meter van
elkaar. Voor de winterperiode is dat nog best een uitdaging. Gelukkig hebben we
drie grote ruimtes waar we binnen activiteiten kunnen aanbieden en bij droog weer
kan er altijd een groepje buiten aan de slag. We zijn immers geen watjes haha….
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Niek

Pascal

Theo

Mayck

Lieke

Chandra
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Er is genoeg te doen in de herfst, met alle lekkere producten uit onze tuin.

Rob
We hadden dit jaar een
appels en peren, waar we
van gemaakt hebben. Ook
wisten ons goed te vinden
hun eigen tuin.

Mark
goeie oogst
heerlijk sap
particulieren
met fruit uit

Walnoten zaten vast in een vieze zwarte
schil. Het schoonmaken was een hele
klus. Nu liggen ze een tijdje te drogen,
zodat we er over enkele maanden
walnotenolie van kunnen maken.

Jan

Olaf
Relaxen (én wieden) in de schaduw.

Een stoere snoeiklus voor hulpboer Jan.
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Marion
Op woensdagmiddag 30 september stond er een feestje gepland vanwege de 15 jarige
samenwerking met de gemeente Venray betreffende het werk in de Venrayse bossen.
De burgemeester, wethouder en enkele ambtenaren werden uitgenodigd om ons
cadeau (een bijenhotel) feestelijk te onthullen en de hulpboeren met een grote taart te
verrassen. We hadden er lang naar uitgekeken maar helaas hebben we de middag
vanwege corona vlak van te voren toch nog afgeblazen. Het voelde niet goed om een
feestje te vieren in een tijd waarin veel mensen ziek zijn en we ons samen moeten
houden aan alle veiligheidsmaatregelen.

Namens de
gemeente kwam
Marion de Bresser
toch een feestelijke
taart brengen waar
we drie dagen
heerlijk van
gesmuld hebben.

Willy ontwierp en
maakte het
bijenhotel samen
met de hulpboeren.
Het is werkelijk een
prachtig plekje
geworden in het
rustige gedeelte
van onze
ontmoetingstuin.
Willy & Rob
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Tjeerd

Rick

Een tulpenbedje voor het nieuwe jaar.

Met de trekkar wordt elke klus leuk...

Guiliano

Luca

Bieten….tieten.

en wordt poep scheppen een feestje.

Enkele weken geleden hebben we een
‘hazelnotenbosje’ aangelegd in het
paardenweitje van Truuj.
De oogst en verwerking van de
hazelnoten is mooie dagbesteding.
De hazelnoten zijn geroosterd of
omgetoverd tot olie erg lekker.

Pascal & Tjeerd
9

Afgelopen
voorjaar
hebben
we
mezenkastjes gemaakt en een gedeelte
ervan ook gebruikt op het terrein van
‘de Lorr’. Ze werden ingezet als
natuurlijke
bestrijding
van
de
processierups.
Vrijwel alle kastjes werden bewoond. We
hebben deze zomer geen hinder gehad
van de rupsen. Was dat te danken aan
de meesjes? Inmiddels heeft Ralf de
kastjes schoongemaakt, zodat ze
volgend jaar weer gebruikt kunnen
worden.

Om de hulpboeren meer te betrekken
bij de vogels op de zorgboerderij,
hebben we elke hulpboer een eigen
kastje gegeven. In de lente kunnen ze
in de gaten houden of het kastje al
nieuwe bewoners heeft. Iedereen mag
het kastje met de verfkwast een
persoonlijke tintje geven. Dat wordt
een vrolijke boel in de lente met al die
fleurige kastjes op het erf.

Mike

Paul

Theo
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Ondanks corona
brachten onze
goedheiligman
Mikeklaas, Groene bak
Paulpiet en John Deere
Theopiet, een bezoek
aan ‘de Lorr’. Er werd
gezongen, gelachen en
gesmuld van warme
chocolademelk met
slagroom en zelf
gebakken pepernoten.
Er werd gesjoeld en een
quiz van Sinterklaas op
het groot scherm
gespeeld. Het blijft elk
jaar leuk en spannend
om dit met Sint en
Pieten van eigen bodem
te spelen.

Interview met stagiaire Luisa
Hoe oud ben je?
19 jaar
Hoe lang werk je al bij de Lorr?
Sinds september loop ik stage bij ‘de Lorr’
op de maandagen en dinsdagen.

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Via school, ik kreeg deze stageplek toegewezen.
Wat was je eerste indruk?
Ik ben hier in de zomer voor het eerst gekomen. Ik had nog nooit
van ‘de Lorr ‘gehoord, maar de boerderij gaf mij meteen een
gezellige indruk. Alles zag er zo mooi uit.
Wat doe je hier allemaal?
Verschillende werkzaamheden, soep maken, noten rapen …Maar
vooral de hulpboeren en boerinnen begeleiden.
Verder maak ik voor school een aantal opdrachten het komende
jaar, hier ben ik al mee gestart. Een aantal hulpboeren zullen
hierbij betrokken worden. Bijv. voor een interview.
Wat doe je het liefst?
Ik vind heel veel dingen leuk om te doen, vooral fijn om buiten te
zijn. Maar de rest is ook allemaal leuk, als we maar lekker bezig
zijn. Het leuke is ook dat het elke dag een verrassing is wat je gaat
doen en met wie, die afwisseling is erg fijn.
Wat is je grootste blunder bij de Lorr?
Ik kan zo even niets opnoemen, maar de opmerkingen die de
hulpboeren af en toe kunnen maken, geweldig! Hier kan ik dubbel
om liggen.
Wat is je afgelopen periode het meest bijgebleven?
Meerdere momenten, het hier mogen zijn, daar geniet ik al van.
Waar heb je nog meer gewerkt of waar werk je nog meer?
Momenteel werk ik bij de Jumbo, bij hulpboer Guil . Verder heb ik
in het verleden bij verschillende restaurants gewerkt.
Afgelopen twee jaar heb ik stage gelopen bij speciaal onderwijs en
bij hulpboer Ralf  op de woongroep.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik vind ‘de Lorr ‘een leuke stage plek, heb al zin in de komende
periode.
☆ Verder wens ik iedereen fijne feestdagen ☆
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Prietpraat
• Pascal: “Op vrijdag drink ik een alcoholvrij biertje, maar ik mag dan wel boeren”.
• Guil:

“Mijn oma is professor in Bingo”.

• Bas:

“Geert en Pascal hebben gisteren van 13.45 uur tot 13.15 uur broamen
geplukt. Ongeluiflijk hè. Ik heb un bietje geliëk hè”.

• Mike vertelde aan Roos terwijl ze langs een wei met schapen liepen, dat shoarma
wordt gemaakt van schapen en dat kipfilet wordt gemaakt van varkensvlees.
• Sybill vraagt aan Mark of zijn begeleider net zo oud is als zijzelf.
“Nee die is veel groter dan jij” zegt Mark.
• “Luca, heb je ‘Down the road’ op t.v. gezien”? “Nee, ik was druk bezig met slapen”.

Voor de KBO van ons dorp
(Katholieke
Bond
Ouderen),
hebben we kerststukjes gemaakt
samen met de hulpboeren.
Mooi om op deze manier iets bij
te dragen aan ons dorpje.

Voor de hulpboeren hebben
we een kerst-doeboekje in
elkaar gezet. Gezellig om
mee bezig te zijn in de
kerstvakantie.

Dit waren weer de laatste nieuwtjes van zorgboerderij ‘de Lorr’.
De zorgboerderij is gesloten
van donderdag 24 december t/m vrijdag 1 januari.
We wensen jullie allemaal sfeervolle kerstdagen toe
en de beste wensen voor 2021.
We zien jullie graag terug in het nieuwe jaar!!
Hartelijke groeten van,
Jan Janssen & Sybill Winkelmolen,
Guus, Loes en Roos
en alle medewerkers en hulpboeren
van zorgboerderij ‘de Lorr’.

12

