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Foto’s gemaakt
in onze ontmoetingstuin.
Met dank aan dorpsgenoot
Monique van Dijck.
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Goed nieuws
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zijn de nieuwe versoepelingen rondom
corona net ingevoerd en maken ze het leven weer een stuk gezelliger. Heel fijn!
We kijken even kort terug naar het afgelopen half jaar. Onze zorgboerderij is in
februari enkele weken gesloten geweest vanwege coronabesmettingen. We
kunnen ons gelukkig prijzen dat er niemand ernstig ziek is geworden. Ondanks
de beperkingen in coronatijd zijn we de periode op een goede manier
doorgekomen. De hulpboeren deden super hun best om zich aan de geldende
regels te houden. Toppie gedaan hulpboerkes en -boerinnekes!
Lange tijd hebben we geen bezoek mogen ontvangen op de zorgboerderij.
Uitstapjes waren er ook niet bij. Deze nieuwsbrief wordt dus nóg meer dan jullie
gewend zijn; een foto-impressie van de alledaagse gebeurtenissen bij ‘de Lorr’.
Niet groots, maar heel gewoon, gezellig en fijn met elkaar.
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De mondkapjes die we binnen
droegen, mogen in de prullenbak.
We dragen de mondkapjes alleen
nog tijdens het vervoer in de
taxi/bus/auto.
We werken samen weer gezellig buiten. De afstand van anderhalve meter
nemen we nog even voor lief. De goede gewoonte om vaker de handen te
wassen en elke keer een schone handdoek te gebruiken zit er goed in, dus dat
blijven we doen. De bonte waslijn met wapperende handdoeken ziet er gezellig
uit en levert mooie dagbesteding op voor onze hulpboeren.
Vanaf nu nodigen we ouders en begeleiders weer uit op de zorgboerderij voor
de .jaarlijkse evaluatiegesprekken van de hulpboeren.
We gaan opnieuw in gesprek met onze vrijwilligers. Hoe pakken we de draad
weer samen op? We beginnen weer met een schone lei.
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Paul & Roos

Mark & Rick
De mannen van het transport
hebben samen een volle
wasmand handdoeken naar
de
wasmachine
gebracht.
Nu even uitrusten hè, Mark.

Dagbesteding ‘all inclusive’,
bij ‘de Lorr’. Roos als kapster
levert een rustmomentje op
voor Paul.

Jan D., Pascal, Ralf, Niek
Pauzeren in twee groepen is een hele
vooruitgang. Er is meer rust en aandacht voor
iedereen. Zo zie je maar dat veranderingen
rondom corona ons ook goede inzichten
hebben gegeven. Deze verdeling blijven we
voortzetten, ook als corona voorbij is.
De hulpboeren pauzeren nu nog in de schuur,
maar de planning is dat de oude kantine in het
najaar is opgeknapt tot een gezellige tweede
kantine waar het samen goed toeven is.
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Willy & Rob
Willy is al begonnen aan de sloop
en het opknappen. Om de beurt
mogen de hulpboeren Willy helpen.

Half februari werden we verrast met een warme lenteweek. De vrolijke vogelkastjes
die we in de winter samen geverfd hadden werden al opgehangen. De meesjes
hadden er zin in, vele kastjes waren snel bewoond. Het erf en ook een stukje langs
de openbare weg zien er gezellig uit.
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Loïs

Wout

Sybill

Jan

Ondanks corona vierden we in het
voorjaar, vier kroonjaren op een rij.
Loïs werd 20, Wout werd 30, Jan
Daamen werd 40 en Sybill werd 60
jaar!
Als verrassing kregen we de Paashaas
en de koning op bezoek. Wát een eer!
Rick & Theo
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Langs ons Literpedje hebben we
weer veldbloemen geplant. Eerst
werden
potjes
gevuld
met
potgrond, daarna legden we er
zaadjes in en na een paar weken
werden de bloemen gepoot. Op
deze manier proberen we het
onkruid beter onder controle te
houden.
De afgelopen jaren zijn op onze
akkers wilgenbosjes aangelegd,
zodat
we
in
de
toekomst
zelfvoorzienend zijn in kachelhout.
Verder is er een veld met
voederbieten en een graanveld. Met
een beetje fantasie waan je jezelf
bij deze foto in het buitenland. De
verandering van de aanplant op
onze boerderij zorgt er ook voor
dat we méér verschillende kleine
dieren spotten.
Tussen de wilgen zit een fazant met zeven jongen en voor de tweede keer een haas
met jongen. We zien de patrijs weer terug en op de distels en het koolzaad langs ons
Literpedje, zien we de mooie putter vliegen. De groene spechten laten zich vaak zien
en ook de steenuiltjes bij de buren zijn, zelfs overdag, niet schuw. Bij het waterbassin
zitten nijlganzen. De reiger en aalscholver zijn ook sporadische bezoekers. De
gekraagde roodstaart heeft een nestje in de houtopslag gehad. Het is voor ons een
feestje om zoveel moois om het huis en op de zorgboerderij te mogen begroeten.
Een ‘maartje’ is er natuurlijk ook. Het graan, fruit, de noten en bieten geven het hele
jaar door ook lekker voedsel aan ongedierte zoals muizen en ratten. Om een plaag te
voorkomen hebben we afspraken met een bedrijf in ongediertebestrijding. Deze
bezoekt met regelmaat onze boerderij om gepaste maatregelen te treffen.

Loes & Dimmie

Loïs, Chandra, Luïsa
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Hout kloven,
een stoere klus voor Pascal
Luca & Loïs
Boerke en boerinneke

Mayck met stagiaire Noor aan de
wandel en lekker gek doen.

Mike zelfstandig met Wies aan
de wandel. Goed hè!
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Lieke
Mayck
Gezellig jeu de boules spelen.
Iedereen doet mee.

Rick
onze circus acrobaat

Bas
onze huisschilder
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Uit de tuin wordt weer volop lekkers geoogst. Aardbeien worden samen opgesnoept in
de pauze. Heerlijk zoet zijn ze. De eerste blauwe, rode en zwarte bessen laten zich ook
al zien. Erwten, peulen en kapucijners bieden mooie dagbesteding, bij regen én warm
weer. Gezellig samen onder het afdak doppen, muziekje erbij; daar is niks mis mee. 
In de bloementuin is het prachtig. Elke dag zie je weer iets nieuws bloeien. Het onkruid
groeit gezellig mee. Nou ja, gezellig? In de tuin zit veel hagewinde en zevenblad. We
doen ons best om het weg te halen, maar omdat het wortelonkruid is, gaat dat lastig.
We hebben nu een groot bloemenperk leeg gemaakt en er ooievaarsbek geplant. Het is
één van de adviezen, die we ontvingen, om het onkruid te bestrijden. We hopen dat het
gaat helpen.
Bloemenabonnementen kunnen nog steeds besteld worden. Eén boeketje in de week, in
de 14 dagen of zomaar een bloemetje tussendoor? Laat het ons weten.
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Interview met een hulpboer
o Wie ben jij? Tjeerd
o Hoe oud ben jij? 29 jaren jong

o Hoe lang werk jij al bij de Lorr?
Ik denk dat ik in december zes jaar hier ben.
Het was vies weer toen ik hier kwam kijken,
Jan was knotwilgen aan het snoeien.
o Waar werk je nog meer?
Bij een koeienbedrijf in Ysselsteyn. Ik verzorg daar kalfjes.
o Wat is jouw lievelingssoep bij de Lorr?
Heb ik eigenlijk niet. Als de soep maar warm is. Dan ben ik tevreden.
o Wat voor taakje doe je het liefst bij de Lorr?
De tuin mooi maken is het allerleukste. Vooral in het voorjaar.
o Wat zijn jouw hobby’s?
Fietsen, wielrennen kijken en met vrienden leuke dingen doen.
o Wat zou jij doen als je de baas was van de Lorr?
Meer mais zaaien. Ik vind dat zo’n mooi gewas.
Als ik ga fietsen, dan fiets ik naar maisvelden.
Ik kan zo een hele middag kijken als de mais gehakseld wordt.
o Wat zou jij doen als je heel veel geld hebt?
Dan zou ik een boerderij kopen ergens achteraf. Een mooie tuin
erbij maken zoals bij de Lorr met veel bloemen.
o Wat is jouw grootste wens?
Gelukkig zijn. Blij zijn met de dingen die ik kan doen. Mezelf blijven ontwikkelen.
o Nog wat zelf toe te voegen?
Ik heb elke dag zin om te komen werken. Op zaterdag heb ik alweer zin om op
maandag te beginnen.
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Prietpraat
Pascal
• ‘Ik ben bruin geworden in de sauna”.
• “Ik ben die corona hartstikke moe, ik ben wel klaar met die Balkenende”.
• “Pony Wies is een soort schaap, maar dan net anders”.
• “We laten veel scheten. We lijken net een knalpijp”.
Bas:
• “Heej Loes, mosse neet effe tempo maken”?
• “Zet de radio ‘s oet op de snelwaeg, want det is vuuls te waerm”.
• “Meug ik de kapiteinen doon”, vraagt Bas. (Hij bedoelt de kapucijners doppen)
• De hele dag hoor je Bas fantaseren om een dagje uit te gaan. “Midget golfen en
daarna barbecueën… zo’n zin in”, zegt ie.
Als de auto van de ongedierte bestrijding het erf komt oprijden zegt Bas:
“Kiek doa Sybill, dae kumt de barbecue al bringe”.
Lois
• “Ik kan niet zo ver lopen, want ik heb nog jonge benen”.
Olaf & Mark
• Olaf vertelt blij dat hij ’s avonds bij zijn vriendin op bezoek gaat. Sybill vraagt wat
ze samen gaan doen? Waarop Mark zegt: “Afstand houden” (corona).

Olaf

Guiliano
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Stagiaires
Nog een paar weken en het schooljaar is weer voorbij voor onze twee stagiaires,
Luïsa en Noor. Jullie hebben het goed gedaan meiden. We zullen jullie hulp en
gezelligheid missen. Veel succes met de opleiding en natuurlijk een gezellige en
welverdiende zomervakantie gewenst.
Komend schooljaar komt Borus Driessen op maandag en dinsdag stage lopen
bij ‘de Lorr’. Hij volgt de opleiding medewerker maatschappelijke zorg niveau 3
aan de Gilde opleiding Venray.
Zonnebrand
Met de hete zomers van de afgelopen jaren is het goed om te zien dat vrijwel
alle hulpboeren zich thuis al hebben ingesmeerd met zonnebrand, voordat ze
naar het werk komen. We zijn met warme dagen alleen in de ochtend in de zon
bezig en smeren in de tweede helft van de ochtend nóg eens, voor diegene die
in de zon bezig zijn.
G-Korfbal
Roos (dochter van Jan en Sybill en medewerkster van ‘de Lorr’) is met een clubje
meiden vanuit korfbalclub Oranje Wit in Leunen bezig met het opzetten van een
G-team.
Kom jij ook meedoen? Of wil je er meer over weten? Naast de website of het
emailadres kun je ook gewoon bij Roos terecht.
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Tot slot willen we onderstaand filmpje van onze zorgboerderij nog met jullie delen.
Het geeft een mooie impressie weer, van de sfeer van alledag. Wij hebben er samen
met onze hulpboeren in elk geval van genoten.
Opnames zijn vorig jaar gemaakt (in alle kerkdorpen van Venray), door Cultura Venray
onder de naam ‘Buutestebinne’.
We wensen jullie veel kijkplezier.

Dit waren alweer de laatste nieuwtjes van
zorgboerderij ’de Lorr’.
De zomervakantie komt er voor velen weer aan.
Wij wensen jullie allemaal een 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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