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OPENINGSTIJDEN

De dagverzorging bij Zorgboerderij “De haam” wordt  

gegeven van maandag t/m zaterdag. Wij zijn aanwezig  

van 8.30 tot 16.45 uur. 

AANMELDEN

Heeft u interesse? Dan is het noodzakelijk dat u een toe-

zegging heeft van het WMO Zorgloket van uw gemeente. 

Zorgboerderij “De haam” biedt ook zorg via de WLZ. Wij 

bieden in gezamenlijk overleg groepsvervoer aan voor 

cliënten die uit Venray en omgeving komen.

VrIJwILLIGErS & STAGIAIrES GEwENST!

Interesse gewekt en vrije tijd over? Laat je informeren  

over vrijwilligerswerk bij Zorgboerderij “De haam”.

Zoek je een leuke en leerzame stageplek? Hier zijn ook

mogelijkheden voor.

VrAGEN?

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op! 

Bezoek www.dehaam.nl voor meer informatie, bel 0478-

515292 of stuur een e-mail naar info@dehaam.nl. 

Wij helpen u graag!



wIE ZIJN wIJ?

In het dorp Veulen ligt het agrarisch familiebedrijf van Sef, 

Annerie, David en Gerdie Janssen. David en Sef zijn broers en 

hebben de verantwoordelijkheid over het bedrijf wat bestaat 

uit vrije uitloop kippen bekend van “het Vriendelijkste ei van 

Nederland”, hondenkennel Janslust met labradors en teckels 

en een grote kudde schapen waarvan het lamsvlees via 

“Polderlam” in de Nederlandse winkels te vinden is. Ook 

worden de schapen o.a. ingezet bij natuurbeheer.

Annerie en Gerdie zijn verantwoordelijk voor Zorgboerderij 

“De haam”. Met behulp van professionele medewerkers, 

stagiaires en vrijwilligers biedt Zorgboerderij “De haam” 

inclusieve zorg aan.

VOOr wIE?

Zorgboerderij “De haam” richt zich voornamelijk op zelfstan-

dig wonende ouderen (ouder dan 55 jaar) die ondersteuning 

nodig hebben wegens ouderdom, sociaal isolement, ziekte 

of handicap. Bij ons ontvangt u een zinvolle en aangename 

dagbesteding en/of weekinvulling. 

Dankzij onze ondersteuning wordt de kwaliteit van het leven 

verhoogd. Zo kunt u langer in uw eigen vertrouwde omge-

ving blijven wonen. Zeker niet onbelangrijk is dat de mantel-

zorger(s) worden ontlast. Wij bieden hoge kwaliteit van zorg 

die meetbaar en zichtbaar is.

AcTIVITEITEN

Zorgboerderij “De haam” wil u laten genieten van alles wat 

de boerderij te bieden heeft: Hondjes, kippen, schapen en 

de prachtige bloeiende bloementuin en moestuin. 

Kortom, alle seizoenen beleven en ervaren. Wij vinden het 

belangrijk dat u wordt uitgedaagd om de dingen te doen 

die u nog goed kan. Zorgboerderij “De haam” biedt op een 

professionele manier diverse activiteiten aan waarbij u een 

bijdrage kunt leveren, ondanks uw beperkingen. Zoals o.a.

• meehelpen met de werkzaamheden in onze moestuin 

 of bloementuin en in de gezellige tunnelkas

• het beleven van andere agrarische activiteiten

• samen de warme maaltijd voorbereiden

• muziek luisteren, schilderen en andere

 creatieve activiteiten

• geheugenspellen en lichamelijke beweging

• wandelen of genieten op ons buitenterras

• en natuurlijk momenten van rust!

Deze activiteiten worden aangeboden op basis van per-

soonlijke voorkeur en vermogen. Sommige cliënten vinden 

het namelijk al prettig om rustig rond te lopen op onze 

boerderij en te genieten van de buitenlucht, de dieren 

en de omgeving. Niets moet, alles mag! Op de boerderij 

gebeurt altijd wel iets, wat u thuis weer kunt vertellen.


