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De eerste nieuwsbrief van 2022!
Zo, het nieuwe jaar hebben we inmiddels weer ingeluid. Toch kijken
we nog even terug naar eind vorig jaar waar we in de feestelijke
decembermaand Sinterklaas en Kerst hebben gevierd. Zonder bezoek
van de Sint maar met leuke spellen, gedichtjes en cadeautjes heeft
iedereen toch genoten zoals uit de foto’s blijkt…..
En in de week voor Kerst was onze zorgboerderij omgetoverd tot een
sfeervolle plek waar we konden genieten van lekker eten en gezellig
samenzijn. Er zijn weer volop kerststukjes gemaakt en zoals elk jaar
denken we aan de cliënten die in het lopende jaar gestopt zijn. Hun
naam staat op een ster die we in een apart boompje hangen zodat ze
toch een beetje bij ons zijn….

Tevredenheidsmeting 2021

Maaltijdkosten 2022

Inmiddels zijn de resultaten van de tevredenheidsmeting ook binnen. We werden beoordeeld met een
rapportcijfer van een dikke 8, een mooie opsteker en
voor ons een teken dat we (nog steeds) goed bezig
zijn. In het jaarverslag van 2021, dat waarschijnlijk
ergens eind maart op onze site gepubliceerd wordt,
zal een uitgebreide samenvatting te lezen zijn van de
resultaten.

Vanwege wijzigingen in de WMO-afspraken zijn wij
genoodzaakt om een maaltijdvergoeding voor de
warme maaltijd te gaan vragen. Dit zal €7,50 per
maaltijd gaan worden en de cliënten op wie dit van
toepassing is, zullen worden geïnformeerd over de
keuzemogelijkheden. Dit geldt alleen voor cliënten
die een WMO-indicatie hebben. Voor cliënten met
een WLZ-toewijzing veranderd er niets.

Externe vertrouwenspersoon
Naast onze eigen externe vertrouwens-persoon Rob van Maurik, hebben
we sinds kort ook vanuit CLZ (Coöperatie
Limburgse Zorgboeren) een vertrouwenspersoon tot onze beschikking.
Ze heet Jorie van den Heuvel en stelt zich
op de laatste pagina aan jullie voor.

Afscheid en jubileum
Tja, aan alle mooie dingen komt een einde. We hebben afscheid genomen van onze medewerkster Anita Rasing,
die sinds 19 januari 2019 bij ons in dienst was. Zij hielp ons met het schoonhouden van de zorgboerderij en op de
zaterdag was zij samen met Bo de vaste begeleiding op de groep. Toen ze bij ons kwam studeerde ze nog en vorig
jaar is ze afgestudeerd en mag zich vanaf die tijd ergotherapeute noemen. Hier heeft ze ook een baan in gevonden
wat niet te combineren is met haar werkzaamheden hier. 15 januari had ze haar laatste werkdag hier. We hebben
enorm van haar mogen genieten en wensen haar veel succes en geluk in haar loopbaan.
Wat het mooie aan dit verhaal is, is dat Anita de kleindochter is van Riet Rasing en deze laatste is inmiddels al
10 jaar vrijwilligster bij ons. Vóór de corona-tijd kwam ze op de donderdag en al een poosje komt ze ons nu op
de zaterdag helpen. Anita en Riet hebben dus een tijd samengewerkt en dat maakt het zo speciaal. Natuurlijk
moest dat plaatje vastgelegd worden….

Riet: Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal !
Anita: Hartelijk bedankt voor je inzet, ook namens de cliënten!

Eierverkoop
Gelukkig is het gevaar op vogelgriep in deze regio geweken en kunnen we
weer eieren verkopen. Zoals jullie misschien hebben meegekregen, is de
eierverkoop voortaan voor aan de weg vóór de kippenstal (Lorbaan). In een
geheel geautomatiseerde “eierkast” kunnen de eitjes per 6, 10 of 30 stuks
gekocht worden. Het is alleen mogelijk om met de pin te betalen. Volg de
instructies op het scherm, dan heb je zo weer verse eitjes in huis. Voor onze
cliënten blijft het mogelijk om in de zorgboerderij eitjes te kopen tegen
contante betaling.

Mopje van David
Een stadse jongen heeft vakantiewerk op een boerderij en moet voor het eerst van zijn leven een
koe melken. Hij gaat met een krukje en emmer naar het land. Hij komt een paar uur later terug
met een lege emmer, waarop de boer vraagt: “Waarom heb je nog een lege emmer?”. De jongen antwoordt
verontwaardigd: “Ik vind dat jij maar eigenwijze koeien hebt, er wil er geen een op het krukje gaan zitten”.

BHV vervolgcursus
Afgelopen 6 oktober hebben wij als team weer een BHV herhalingscursus gevolgd. Ook dit jaar weer samen met 2 andere
zorgboerderijen op locatie zorgboerderij de Hofsteeg in Oirlo.
Het is altijd fijn om met vertrouwde mensen waarmee je
samenwerkt oefeningen te doen die voor kunnen komen op de
zorgboerderij. We konden heel gericht oefenen met veel interactie met de cursusleiders.
Ook erg interessant was het lotus persoon die ziektes en ongevallen nabootst. Zo leren we zo goed mogelijk goede vragen
te stellen aan het slachtoffer en hiernaar te handelen.
We mochten zelfs een brandje blussen…… Buiten dat we er
weer veel van opgestoken hebben, was het ook weer gezellig.

Bericht van het Alzheimer Café
Goed nieuws! We kunnen het Alzheimer Café weer live organiseren in de Kemphaan. Elke tweede maandag
van de maand, 19:30 - 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. U bent van harte welkom!
Ouderencentrum De Kemphaan
Kennedyplein 1, 5801 VH Venray
Alzheimer Café Venray Maandag 14 februari
Thema:
Ondersteuning thuis
Gasten:
Claudia Schellekens van Home Instead en Jacqueline Alders, Mantelzorgmakelaar
De laatste jaren zijn er steeds meer organisaties gekomen die ondersteuning bieden voor de mantelzorger
in de thuissituatie. We kennen o.a. Saar aan huis, ZorgMies, Home Instead. Claudia Schellekens zal komen
vertellen wat Home Instead voor de mantelzorger kan betekenen. Ook komt de Mantelzorgmakelaar steeds
vaker in beeld. Jacqueline Alders zal ons vertellen hoe de Mantelzorgmakelaar de mantelzorger kan ondersteunen. Ons Alzheimer Café wordt ook weer opgenomen en is op donderdag 17 februari te bekijken via
Peel en Maas TV Venray en later ook via YouTube.

Even voorstellen
Vanaf afgelopen oktober hebben we een nieuwe kookvrijwilligster: Elma
Thomassen komt om de zaterdag voor ons koken. En Vera Jenniskens zal
vanaf medio februari stage komen lopen vanuit haar opleiding medewerker
maatschappelijk zorg (1e jaar). Zij stellen zich allebei aan jullie voor:
Hallo,
Mijn naam is Vera Jenniskens, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit de Hei.
Ik woon en werk op een varkenshouderij. In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om met vrienden te zijn en te dansen ook geef ik dansles.Ik zit nu op de
opleiding maatschappelijke zorg op het Gilde opleiding in Oostrum. En ik
kom op de donderdag en vrijdag stage lopen bij jullie en heb er al veel zin
in en hoop op een leuke gezellige tijd.

Mijn naam is Elma Thomassen. Ik ben 66 jaar en ben geboren en getogen in Venray.
Ik ben ongehuwd en woon in een leuk huisje in Landweert, samen met 2 lieve poezen:
Doeska van 14½ jaar oud en Cypra van 13½ jaar.
In september 1979 ben ik in het onderwijs begonnen als docent lichamelijke opvoeding. Omdat in die tijd het leerlingenaantal terugliep en er een tekort aan economiedocenten was, heb ik enkele jaren daarna bedrijfseconomie gestudeerd, wat uiteindelijk
het behoud van mijn baan betekende. Na ruim 41 jaar werkzaam in het onderwijs te
zijn geweest ben ik per 1 januari 2021 met vervroegd pensioen gegaan.
Ik heb als lage alt 25 jaar gezongen bij wat nu Venrode Voices is met als hoogtepunten o.a. enkele musicaluitvoeringen in de schouwburg, waar David bij twee ervan een hoofdrol had, welke hij met verve heeft uitgevoerd.
Nu heb ik een andere hobby, namelijk djembé spelen of te wel Afrikaans trommelen. Heerlijk om te doen. Al die
‘opzwepende’ ritmes geven me gewoon energie. Verder vind ik het fijn om geregeld naar zee te gaan om lekker uit
te waaien en over het strand te struinen. Ik kan uren genieten aan de waterkant.
Een andere hobby van me is lekker koken en daarna gezellig met
anderen hiervan genieten. Toen ik op zoek naar vrijwilligerswerk
dan ook de oproep op de kabelkrant zag om te koken voor de cliënten
van zorgboerderij ‘De haam’, hoefde ik hierover niet na
te denken en heb dus meteen gereageerd. Vandaar
dat ik nu met veel plezier eens in de twee weken hier
op zaterdag kook. Ik hoop dit nog lang te kunnen en
te mogen blijven doen!

