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Het is weer lente!

Inmiddels zitten we volop in de lente en kunnen we al vaak genieten van een heerlijk zonnetje. Zodra het kan, 
gaan we naar buiten. De lammertijd is ook weer achter de rug. De pasgeboren lammetjes, ruim 1000, mochten 
afgelopen week met hun moeders naar buiten in de wei om de wereld te ontdekken…

BHV Herhalingscursus

Op 1 april (geen grapje) heeft ons vaste team een 
herhalingscursus BHV gevolgd, hier op locatie. 
Zo konden we heel gericht oefenen met alles wat 
specifiek hier op de zorgboerderij voor kan komen. 
We zijn weer helemaal up-to-date!

Kledingcontainer

Al een aantal jaren kan er bij ons kleding ingeleverd 
worden voor de organisatie Cordaid (Sam’s kleding-
actie). Deze container staat voortaan vlakbij de 
eierautomaat en hierin kunnen de volgende zaken 
gedeponeerd worden: 
Draagbare kleding, lingerie, tassen en accessoires, 
schoenen, knuffels en speelgoed. Zorg er wel voor 
dat de kleding schoon en in gesloten zakken aan-
geleverd wordt. Schoenen en sokken a.u.b. per paar 
gebonden aanleveren.

Fotoboek

Elk jaar maken we een fotoboek van het voorgaande 
jaar, nu dus van 2021. Het is mogelijk om dit boek te 
bestellen, kosten zijn € 25,- afhankelijk van het aantal 
bestellingen. Bij interesse, mail naar administratie@
dehaam.nl of geef het door aan de begeleiding.



Afscheid Tiny

Vanaf 5 november vorig jaar was Tiny Arts op de vrijdagen bij ons aan het werk om 
te kijken of werken op een zorgboerderij iets voor haar kan zijn. Dit heeft ze een 
half jaar gedaan en inmiddels heeft ze deze periode met een tevreden gevoel van 
beide kanten afgesloten. Tiny alsnog bedankt voor je inzet!

Kwaliteitskeurmerk verlengd

Elke 3 jaar ondergaat de zorgboerderij een audit vanuit de Federatie Landbouw en Zorg om te 
kijken of we nog voldoen aan de eisen die aan hun kwaliteitssysteem zijn verbonden en 
of wij daarmee het kwaliteitskeurmerk mogen dragen. Onze zorgboerderij is verplicht om in 
het bezit te zijn van dit keurmerk. Een onafhankelijke beoordelaar komt ons bedrijf bezichtigen 
en kijkt of er in de praktijk uitgevoerd wordt wat in de theorie beschreven is. 

Ook deze keer was de auditeur tevreden en wordt het keurmerk weer voor 3 jaar verlengd. Wel moeten we zorgen 
dat een aantal gegevens van de cliënten bij ons bekend zijn: het polisnummer en de naam van de verzekerings-
maatschappij van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering én de zorgverzekering. Als er cliënten zijn waarvan 
we deze gegevens nog niet hebben, zal contact worden opgenomen met de contactpersoon.
Het jaarverslag 2021 is terug te vinden op onze website: www.dehaam.nl/praktische-informatie

Leden cliëntenraad Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ)

De centrale cliëntenraad van CLZ is dringend op zoek naar nieuwe leden omdat de huidige leden het einde van 
de toegestane zittingstermijnen naderen. De cliëntenraad heeft bijgevoegd profiel en informatietekst hiervoor 
opgesteld. Mocht er interesse zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met CLZ. De contactgegevens staan in 
de bijlage vermeld.

Oplichting

Steeds vaker horen we verhalen over oplichting, vaak 
met gebruik van een “babbeltruc”. Een babbeltruc is 
een truc waarbij een oplichter je een verzonnen ver-
haal verteld met als doel je op te lichten. De oplichter 
wil geld, spullen of bijvoorbeeld je persoonsgegevens 
stelen. Wees op je hoede en laat iemand die je niet kent 
niet zomaar binnen. Ook kunnen ze je via de telefoon 
benaderen: leg de hoorn neer als je het niet vertrouwt. 
Slachtoffer worden van een babbeltruc is niets om je voor te schamen. Ook niet als anderen zeggen dat het hen 
nooit zou overkomen. Je hebt te maken met professionals, die er over nagedacht hebben hoe zij je zo goed 
mogelijk kunnen bedriegen.

Zorg dat je weinig contant geld in huis hebt. En stel een laag dagelijks opneemlimiet in voor je pinpas.
Laat je niet door andere mensen afleiden tijdens het pinnen en scherm je pincode altijd af.
Als je iets niet vertrouwt: meld dit bij je naastbetrokkenen zodat zij je kunnen helpen.
Kijk voor meer informatie op www.slachtofferhulp.nl



Familiedag

Op 10 april konden familie, vrienden en man-
telzorgers van onze cliënten efkes binnekieke op 
onze zorgboerderij en daar werd goed gehoor 
aan gegeven. Het was gezellig druk. We willen 
deze “familiedag” ieder jaar organiseren omdat 
we merken dat hier behoefte aan is en hier 
willen we graag in meegaan.

Tip: gespreksgroep voor lotgenoten

Alzheimer Nederland organiseert een gespreksgroep voor lotgenoten. Zij delen hun verhalen 
met elkaar en krijgen informatie over hoe om te gaan met dementie. De groep komt 2 maal per 
maand bij elkaar op de maandagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in De Kemphaan, Kennedy-
plein 1 Venray. Voor informatie: Joke Halmans, 06-53730515 of Maria Bouwman, 06-28344674

Activiteiten

Ook hier op de zorgboerderij hebben we
aandacht voor de Feestdagen. Rond Pasen 
hadden we lekkere eitjes verstopt die onze 
cliënten mochten zoeken… 



Muziek doet het ook altijd 
goed en meezingen mag!

En de extra handjes met eierrapen kon boer David wel waarderen!

Rond Koningsdag kwamen de alom bekende spelletjes weer tevoor- 
schijn: koekhappen, spijkerpoepen en……..blaasvoetbal !!

Wist je dat....
onze cliënten eitjes kunnen kopen

in de zorgboerderij? Ze hoeven
hiervoor niet naar de automaat.

Zorgboerderij gesloten

Nog even ter herinnering: op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei en 
2e Pinksterdag maandag 6 juni zijn we gesloten!
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Lid worden van de cliëntenraad van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
(CLZ)?  

Maatschappelijk betrokken, hart voor zorgboerderijen en hun bezoekers, zinvol bezig zijn, 
oog voor een ander, sociaal, anderen ontmoeten en samenwerken, kennis delen én leren… 
Spreekt dit alles je aan? Dan is de cliëntenraad van CLZ welllicht iets voor jou! 

 

Jouw werk 

De cliënten en bewoners van de zorgboerderijen van de Coöperatie Limburgse 
Zorgboerderijen zijn allemaal anders en hebben ieder hun eigen verhaal. Als lid van de 
cliëntenraad, bij wet geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
(WMCZ), behartig je de belangen van hen en praat je mee over de gang van zaken bij CLZ. Je 
adviseert het bestuur en de directie vanuit het cliënt- én het organisatieperspectief over 
beleidsonderwerpen die voor onze cliënten belangrijk zijn. Je geeft praktische voorstellen om 
de zorg te verbeteren. Daarbij gaat het niet om individuele klachten of wensen, het gaat om 
zaken die alle cliënten aangaan. Als lid van de cliëntenraad heb je een belangrijke rol in de 
communicatie tussen cliënten, hun naasten en de directie, waarbij het van groot belang is dat 
je vertrouwelijk met informatie kunt omgaan. 

We zijn binnen CLZ op zoek naar nieuwe cliëntenraadsleden. We zoeken nieuwe 
cliëntenraadsleden die enkele uren per maand, op vrijwillige basis, hun kennis en kunde 
willen inzetten voor de bezoekers van de zorgboerderijen in Limburg.  

Dit ben jij 

• Je bent gemiddeld twee tot vier uur per maand beschikbaar 
• Je hebt binding met en voelt je betrokken bij de cliënten die jij vertegenwoordigt 
• Je stelt niet het individuele maar het gemeenschappelijk belang van cliënten voorop 
• Je bent communicatief vaardig en je kunt goed luisteren en samenwerken 
• Het onderhouden van contacten met cliënten en hun naasten ligt je goed 
• Je kunt (samen met de andere leden van de raad) je mening vormen over stukken en 

adviesaanvragen 
• Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie 
• Het voelt goed voor jou om bij te dragen aan goede kwaliteit van zorg voor voor de 

clienten op de zorgboerderijen 
• Je bent zelf bezoeker van een zorgboerderij of verwant/verzorger van een bezoeker 

  

 
 
 Vacature 
  
 Drie leden Centrale cliëntenraad   
 Coöperatie Limburgse Zorgboeren U.A. 
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Wij bieden jou 

• de mogelijkheid om de ontwikkelingen van de zorg op de zorgboerderijen van dichtbij 
te volgen 

• de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo mee te 
helpen de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te helpen verbeteren  

• een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad 
• de mogelijkheid jouw kennis en vaardigheden in te zetten en te vergroten 
• zinvol werk dat bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling 
• een goede inwerkperiode waarbij je de locaties, de cliëntenraad en het raadwerk leert 

kennen 
• de mogelijkheid om een cursus cliëntmedezeggenschap te volgen 
• een passende onkostenvergoeding 

 

Wil je meer weten? 
 
Neem contact op Bart Heesen voorzitter cliëntenraad, op telefoonnummer: 06-28555601 
tussen 9.00 en 17.00h. 
of Berno Simmelink, penningmeester cliëntenraad op telefoonnummer: 06-23368176 na 
19.00h. 
Of mail naar clientenraad@limburgsezorgboeren.nl. 
 
Meer informatie over CLZ vind je op www.limburgsezorgboeren.nl. 
 
 
Over zorgboerderijen en CLZ 
 
Een Zorgboerderij is een (agrarisch) bedrijf waar landbouw en zorg gecombineerd worden en 
hand in hand gaan. Elke Zorgboerderij heeft een eigen karakter en kwaliteit, welke 
gekenmerkt wordt door het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten in een groene en 
natuurlijke omgeving, het kleinschalige karakter en een niet-zorg context, de persoonlijke en 
betrokken houding van de zorgboer, het heilzame contact  met de natuur en dieren, een 
aanbod van zinvolle en gevarieerde activiteiten en door een veilige sociale gemeenschap. Op 
een Zorgboerderij kunnen verschillende groepen mensen terecht voor zorg en ondersteuning, 
doorgaans in de vorm van begeleide dagopvang of begeleide c.q. beschutte leer- of 
werkplekken. Het bieden van 24-uurs zorg en verblijf wordt op beperkte schaal aangeboden 
door zorgboerderijen. 
 
In 2013 hebben 65 zorgboerderijen in Limburg zich verenigd in een Coöperatie en trekken 
samen op in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). In 2022 vinden ruim 1500 cliënten 
via CLZ een plek op een van de 65 zorgboerderijen in Limburg. 


