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Hulpboer Mayck vierde
zijn 60e verjaardag.
“Net zoë aot as Sybill”
is al jaren één van zijn
vaste uitspraken.

Mayck
In deze nieuwsbrief en inmiddels de vierde coronagolf, geen grootse avonturen, maar
wel veel blije gezichten en zinvolle activiteiten.
Gezelligheid dáár gaan we voor, juist in deze lastige coronaperiode. We kijken samen
naar wat we wél kunnen, al is het even slikken als er hulpboeren, medewerkers of
stagiaires wéér in quarantaine moeten. Samen zetten we de schouders er onder om er
elke dag weer een dag van te maken die de moeite waard is. Samen lachen, smikkelen
van de lekkere soep, spelletjes spelen op afstand, klusjes doen die je fijn vindt met
mensen die je graag om je heen hebt. Blij zijn dat de dagbesteding wél door kan gaan
en dankbaar, dat we allemaal nog gezond zijn.
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Quincy

Quincy, onze creatieve duizendpoot, heeft het bootje,
wat bij de poel in de tuin staat, samen met de
hulpboeren vrolijk beschilderd.

In juli brachten we
samen
met
de
hulpboeren
van
Zorgboerderij
‘Boer Hans’
een
bezoek aan de
kermis in Heide.
We hadden voor
deze middag de
botsauto’s
gereserveerd,
speciaal voor alle
hulpboeren.
Het was een super
leuk uitje!

Mark, Jan, Niek
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Hulpboer Jan heeft
geholpen om het
grote net van de
fruittuin af te halen.
Het is elk seizoen
weer een hele klus.
Met de tractor én
met een team van
handige hulpboeren
is het toch in een
dag gepiept.

Jan
Jan

We hebben er sinds de
zomer,
weer
een
nieuwe activiteit bij. Op
dinsdagmiddag
komt
onze
buurvrouw
Henriëtte en maakt een
rondje door het dorp
met een hulpboer én
een
prikker
om
zwerfvuil op te ruimen.
Afval is één van Paul
zijn
specialiteiten.
Hij vindt deze klus dus
helemaal GEWELDIG!

Paul
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Een
geluksmomentje
voor Chandra.
Samen met haar
moeder even
genieten bij haar
pony Wieske.
Elke dag knipoogt
Wieske naar
Chandra,
hoe leuk is dat!

Chandra en moeder

Lieke
verzamelde de
laatste
bloemen van
2021 uit de
tuin. Nog één
keer genieten
van zo’n vrolijk
en fleurig
boeket.

Lieke
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Tjeerd

Alle uien uit onze tuin
hebben we laten drogen
onder het afdak van de
skelterparkeerplaats. Het
was een leuke dagtaak
voor
onze
handige
hulpboer Tjeerd.

Van zo’n flinke oogst
kunnen weer heel wat
liters
lekkere
soep
gemaakt worden.

Samen naar
bietenveld.

het

De één wordt er
blij van om bieten
in grote bakken te
gooien.
De
ander
van
lekker
buurten,
rondrijden op de
skelter, opzichter
spelen
en lol
maken.

Loïs, Theo, Rick
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Op woensdag 28 juli vierden we
met een klein gezelschap de 15
jarige
samenwerking
met
Bosbeheer gemeente Venray.
De hulpboeren startten met een
rondleiding door de tuin voor de
wethouder en ambtenaren van de
Gemeente.
Daarna onthulde wethouder Cor
Vervoort samen met
enkele
hulpboeren het insectenhotel, een
mooi aandenken aan dit jubileum.
Na de koffie met taart kregen alle
hulpboeren van de gemeente
Venray
als
aandenken
een
jubileum T-shirt cadeau met hun
eigen naam erop. Het shirt wordt
veel gedragen, het is écht een
praktisch en leuk cadeau!

Hulpboer Theo & wethouder Cor Vervoort

Onze buurman
Cor
zorgde
weer voor de
muzikale sfeer!
Hij staat elk
feestje
weer
voor ons klaar
met
zijn
accordeon
en
enthousiasme.
SUPER!

Mike, Loes, Loïs, Rick, Pascal, Sybill, Theo, Cor, Willy
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Jan & Sybill in het rustig hoekje van de ontmoetingstuin, tijdens het
jubileumfeest met Bosbeheer gemeente Venray.
Willy maakte samen met de hulpboeren het insectenhotel en de boot.

Onze sterke hulpboer Guiliano
aan de slag met de nieuwe
houtklover. Zo krijgt hij nóg
meer spieren .
Het hout wat gekloofd wordt is
het eerste wilgenhout uit ons
eigen wilgenbosje.
Na een droogtijd van minimaal
een jaar, wordt het hout
gebuikt als kachelhout. Op
deze
manier
zijn
we
zelfvoorzienend
in
het
verwarmen van alle ruimtes.
Guiliano
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In de herfst
oogstten we
weer veel
vruchten uit de
tuin. Bas schilde
de peertjes die
we verwerkten
tot
stoofpeertjes.
Hij is er super
handig in en
zingt er ook
nog eens
gezellig bij.

Bas

Elke middag
hebben we verse
soep op het menu
staan. Natuurlijk
maken we deze
samen met de
hulpboeren. Het is
een gezellig
dagelijks
terugkerend
taakje.
De pompoensoep
van Quincy is op
dit moment
favoriet.
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Luca, Loïs, Mike, Paul, Ralf, Tarzan Rick,
Pascal, Burgemeester Theo, Wout, Sybill, Quincy

We hebben helaas afscheid genomen van hulpboerin Loïs. Ze is
verhuisd en bezoekt nu nieuwe dagbesteding vlakbij haar woonplek.
Bedankt Loïs voor al je goeie hulp en gezelligheid. We zullen elkaar
vast nog wel eens tegenkomen, wellicht bij een optreden met je
toneelgroepje.

Jan, Theo, Ralf
Ook in het dorp weten
ze ons te vinden om
een klusje te klaren. De
hangplek
op
het
trapveldje
tegenover
ons
woonhuis,
was
klaar voor de sloop.
Afvalhout
is
altijd
welkom
om
onze
kachels te vullen. Deze
mannen konden zich
hier lekker op uitleven.
‘Sloopuh’……
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De hulpboeren
mogen Willy om
beurten helpen
met het
opknappen van de
kantine in de
schuur of andere
leuke klusjes.
Gaatjes boren met
zo’n grote
machine is wel
echt stoer werk
voor de
hulpboeren.

Willy, Luca

Guiliano, Mike, Rob, Wout, Roos
Henriëtte heeft de kantine opgefleurd met een frisgroen likje verf.
Iedereen is weer blij met deze gezellige vernieuwde plek.
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NOTENTEELT
De zorgboerderij is voorzien van nieuwe walnotenbomen. In het paardenweitje van
Wies zijn 7 walnotenbomen geplant. Langs het Literpedje tussen woonhuis en
zorgboerderij is een laan met 13 walnoten geplant. Vorig jaar plantten we ook al
hazelnotenboompjes in een paardenweitje. De boompjes zijn geen zaailingen maar
zijn raszuiver , geselecteerd op ziektes, smaak en verwerking.
Welke meerwaarde heeft de notenteelt in het algemeen én voor onze zorgboerderij?
Het werk wat de notenteelt met zich meebrengt past goed bij de dagbesteding van
onze hulpboeren. Noten rapen, kraken en olie maken zijn gezellige en zinvolle
activiteiten. De activiteiten vinden plaats in de herfst en winter, de periode dat we
meer binnen bezig zijn. De bomen passen ook mooi in het landschap.
De noten zelf zijn een bron van vitamines, mineralen, onverzadigde vetten en veel
eiwitten. Voor veel mensen is het een vleesvervanger.
De notenboom draagt bij aan de CO2 vastlegging, een grotere biodiversiteit en noten
in Nederland geteeld, vergen minder transport.

Deze kleinschalige notenteelt past dus goed bij onze zorgboerderij.

Ralf en Olaf
Ralf en Olaf voorzien de hazelnotenbomen van een
laagje paardenmest als bescherming tegen de vorst.
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Jan Klaas

Wout, Paul

Ook dit jaar vierden we weer samen Sinterklaas bij ‘de Lorr’. Vanwege Corona kon
de Sint de zorgboerderij helaas niet bezoeken. Gelukkig had Jan Klaas even tijd
voor ons en stuurde een filmpje naar het hulpboerenteam. Haha, echt geweldig,
de sfeer zat er meteen goed in.
Roos had een leuk programma in elkaar gezet. Over ‘het dak’ lopen om pakjes in
de schoorsteen te gooien, was nog een hele klus. Op groot scherm werd er een
Sinterklaasquiz gespeeld en het Sinterklaasjournaal gekeken (héél spannend voor
Paul). Tot slot speelden we nog een spelletje pepernotenbingo en lagen er
cadeautjes klaar om te gebruiken in de pauzes bij ‘de Lorr’.

Pascal, Dimmie

Theo, Mike, Paul
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Interview met een hulpboer

• Hoe heet je?
• Niek Versleijen
• Hoe oud ben je?
• 39 jaar

• Wat zijn je hobby’s?
• Uhm ik ga op donderdag naar de scouting
1 x in de twee weken.
Verder heb ik eigenlijk niet veel hobby’s.
• Hoe lang kom je al bij ‘de Lorr’?
• Uhm hoe lang ik hier al werk?
Al 20 jaar in februari begonnen in 2002.

Niek

• Wat vind je het leukst om te doen bij ‘de Lorr’?
• Alles…… of ja in de pallet vind ik het leuk om de pallets uit elkaar te halen en
grasmaaien en met de bosmaaier werken vind ik ook echt leuk om te doen.

• Wat is je favoriete soep van de Lorr?
• Erwtensoep vind ik echt heerlijk en jij boft want in januari ben ik jarig dan mag ik
de soep kiezen en dan krijgen we erwtensoep.
• Werk je nog ergens anders?
• Ja ik werk in Sevenum ook bij een zorgboerderij een familie bedrijf en daar doe ik
papier ophalen en daar doe ik het papier in dozen. En verder voor de Bird family
vogelvoer inpakken. De Bird Family is een bedrijf die dat vogelvoer verkoopt.
Op het milieubureau werk ik ook en daar doe ik ook papier ophalen.
• Als je nu 10 miljoen krijgt wat zou je daar mee doen?
• Op vakantie naar Spanje! Tjikkies (señorita’s) kijken .
• Heb je wel eens een blunder gemaakt en zo ja welke blunders?
• Nee joh ik vergis mij echt nooit! Ik maak nooit blunders.
• Wat zou je veranderen als je de leiding hebt van ‘de Lorr’?
• Er valt niks te veranderen het is hier goed zo!
• De gouden tip voor ‘de Lorr’.
• Als ik niks hoef te veranderen heb ik ook geen tips.
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Borus

Interview met stagiair

• Hoe heet je?
• Borus Driessen
• Hoe oud ben je?
• 23 jaar
• Wat zijn je hobby’s?
• Voetbal, gymmen, gamen en chillen met vrienden.
• Waar zit je op school?
• Op de Gilde opleiding in Venray en ik doe Maatschappelijke zorg niveau 4.
• Hoe lang kom je al bij ‘de Lorr’?
• Dit schooljaar ben ik hier begonnen en ik kom hier elke maandag en dinsdag.
Hoogstwaarschijnlijk ben ik hier tot en met april. Want ik ga zo goed als zeker
naar Malta en dan ga ik daar stage lopen.
• Wat vind je het leukst om te doen bij ‘de Lorr?’
• Met de hulpboeren die hier komen, lekker buiten werken.
• Wat is je favoriete soep van ‘de Lorr’?
• Champignonsoep is hier heerlijk! Nou moet ik zeggen, alle soepen die ik tot nu
toe heb gehad zijn heerlijk!
• Werk je nog ergens anders?
• Ja ik doe kippen laden bij Jekal en dat is altijd in de avond. Ik moet daar kippen in
bakken zetten en die worden dan in de vrachtwagens gezet.
• Als je nu 10 miljoen krijgt wat zou je daar mee doen?
• Een eigen bedrijf starten, al weet ik alleen nog niet in wat, maar dat moet wel goed
komen met 10 miljoen denk ik zo. (Moet natuurlijk wel een goede gedachten
achter zitten).
• Ook zou ik een huisje willen in Zuid-Afrika met zicht op zee. En natuurlijk een
auto en een dik huis kopen/bouwen in Venray want ja, ik ben nu eenmaal een
echte Venraynaar.
• Heb je wel eens een blunder gemaakt zo ja welke blunders?
• Ja naar iemand heel enthousiast gezwaaid waarvan ik dacht dat ik diegene kende
maar ik kende haar niet eens………….. beetje gênant.

• De gouden tip voor ‘de Lorr ‘?
• Ik heb geen gouden tip maar wel een gouden top en dat is dat hier alleen maar
leuke en hardwerkende hulpboeren komen.
• Wil je zelf nog iets kwijt?
• Hier bij ‘de Lorr’ wordt naast hard werken ook veel gelachen en dat is top!
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Prietpraat
• Het mandje van de rollator van Mayck is eraf. Bas zegt, “breng hem maar naar de
garage om te maken”.
• Borus komt op zijn wielrenfiets naar de stage. Pascal noemt hem de fietsrenner.
• Mark praat veel over een tv uitzending van Amalia. Sybill vraagt of hij verliefd is op
haar? “Nee, dat kan niet” zegt Olaf. “Amalia is veel te jong voor Mark”.

• Op de openbare weg mag je niet harder rijden dan 50 km per uur zegt Niek.

Mededelingen
Afgelopen maand is het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek weer digitaal verspreid
naar ouders/verzorgers en begeleiders. 80% van de ondervraagden heeft gereageerd.
Hartelijk dank hiervoor.
‘De Lorr’ werd gemiddeld beoordeeld met een 8,8. Daar zijn we allicht blij mee.
Natuurlijk dient een tevredenheidsonderzoek ook om verbeterpunten te benoemen
en in daden om te zetten.
Ouders gaven aan de ouderavond te missen. Er is behoefte aan informeel contact met
andere ouders en ook gastsprekers worden gewaardeerd.
Vanwege de aanhoudende situatie door Corona staan bijeenkomsten zoals de
gezamenlijke ouderavond ook in 2021 helaas nog niet gepland. In het voorjaar van
2022 bekijken we opnieuw of we op een middag of avond een datum kunnen
vastleggen. Jullie worden dan tijdig op de hoogte gesteld.
Niet iedereen kent de producten van ‘de Lorr’. Promotie is dus welkom (zie foto).
Het digitaal tevredenheidsonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderdeel van het
kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen. Het is één van de vereiste om het
kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen ‘Kwaliteit laat je zien’ te behouden.
Natuurlijk vinden wij het prettiger om verbeterpunten terug te laten komen in een
persoonlijk gesprek. We hopen dan ook dat jullie dit blijven doen, via mail, telefoon
of tijdens een (evaluatie) bezoek.

Producten van eigen bodem:
Appel-perensap
Diverse soorten jam
Walnotenolie
Stoofpeertjes
Allemaal te koop bij
Zorgboerderij ‘de Lorr’
Bezoek ook onze website:
www.delorr.nl
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• Ben
je
Klik hier voor meer informatie.

nieuwsgierig

geworden?

Sinds september dit jaar wordt er met een G-groepje gesport binnen korfbalclub
Oranje Wit in Leunen. Twee sportieve hulpboeren van zorgboerderij ‘de Lorr’ zijn
inmiddels lid. Er worden verschillende spelletjes en korfbaloefeningen gedaan, maar
er wordt vooral plezier gemaakt! Ben/ken jij iemand die het ook leuk vindt om één
keer in de twee weken op woensdag te sporten met een groepje? Stuur dan een mail
voor meer informatie en/of aanmelding naar: gteamoranjewit@hotmail.com

Onlangs is het tweede kinderboek
verschenen
van
“De
vliegende
pannenkoek en de aangebrande kroket”.
Het boek is in het Hòrster dialect
geschreven door Chris Winkelmolen,
(broer
van
Sybill).
De
prachtige
tekeningen komen uit handen van
illustrator Sjors Driessen. Het boek heeft
nog iets extra’s, want het is tevens een
luisterboek. Onder elk verhaal vind je een
QR code. Als je de code scant wordt het
verhaal
door
Chris
(de
schrijver)
voorgelezen. Mocht je het dialect niet
helemaal kunnen verstaan? Het boek is
ook
mooi
als
prentenboek.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Klik hier voor meer informatie.
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Dit waren weer de laatste nieuwtjes van zorgboerderij ‘de Lorr’.
De zorgboerderij is gesloten
van donderdag 23 december t/m vrijdag 31 december.
We wensen jullie allemaal sfeervolle kerstdagen toe
en de beste wensen voor 2022.
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’.
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