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Terugblik efkes binnekieke 2 juli
Om geïnteresseerden de gelegenheid te
bieden om efkes binne te kieke op onze
zorgboerderij, hebben we op 2 juli de deuren
opengezet. De belangstelling was groot en
we hebben als team ons best gedaan om de
bezoekers een goed beeld te geven van wat
we allemaal doen op een dag bij De haam.
De tafels waren opgesierd met prachtige
roosjes van Reintjes Bloemen Veulen.
Onze volgende efkes binnekieke is zaterdag 1
oktober. Op deze dag is er geen dagbesteding.

Cindy en Mariet bieden hulp
“Graag willen we ons via de Nieuwsbrief van De haam voorstellen. Wij zijn Cindy Eeren en Mariet Janssen, werkzaam als
wijkverpleegkundige. Samen met ons team van Groene Kruis Thuiszorg bieden wij verzorging en verpleging in Veulen,
Heide, Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel en een deel van Venray. Behalve zorg, kunt u bij
ons ook terecht m.b.t. vragen over zorg en welzijn. Denk aan veiligheid in en om huis,
wat zijn de mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, vragen
over hulpmiddelen etc. In een preventief gesprek gaan we graag het gesprek aan,
rekening houdend met datgene wat u wel kunt en wilt, om zo lang mogelijk regie te
blijven houden over uw eigen leven. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via ons
team west buiten tel. nr. 088-6109828”

Inspraakavond
Medio oktober is onze jaarlijkse inspraakavond met een thema. Dit organiseren we minimaal 1x per jaar om zaken
door te spreken die belangrijk zijn voor het op orde houden van onze kwaliteitsnormen. Ook komen er zaken aan
bod die voor cliënten en mantelzorgers belangrijk zijn om te weten. Er is dan ook een mogelijkheid om vragen te
stellen en onduidelijkheden bespreekbaar te maken, maar ook om jullie mening te geven over het reilen en zeilen
op de zorgboerderij.
Daarnaast hebben we een thema verbonden aan deze avond. Dit jaar hebben we Saar Bloemers van Synthese
uitgenodigd. Zij is mantelzorgondersteuner en biedt ondersteuning en advisering aan ouderen. We hopen op een
interessante avond. Nadere informatie met exacte datum volgt nog.

Alzheimer café Venray
Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke tweede maandag van
de maand, 19:30 - 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur bij Ouderencentrum de Kemphaan,
Kennedyplein 1, Venray
12 september 2022
10 oktober 2022

19.30 uur
19.30 uur

Wat kan ik doen in mijn buurt voor mensen met dementie?
De Notaris

Nog een tip!
Op zaterdag 17 september organiseert de kerngroep Venray Dementievriendelijk in samenwerking met Alzheimer
Noord-Limburg een mini festival. Van 11.00 tot 17.00 uur kun je terecht in een grote tent op het Schouwburgplein
waarin een 20-tal organisaties zich zullen presenteren waaronder wij van Zorgboerderij De haam. Ook zijn er allerlei activiteiten georganiseerd. Tevens vindt er een muzikale omlijsting plaats door diverse koren. De koffie en iets
lekkers staat voor je klaar!

Dansen!
Voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen
die graag wil komen organiseert Janssen Dansen & Sporten
elke 3e donderdag van de maand een middag dansen. Tussen
14:00 en 16:00 uur kun je even lekker bewegen.
Entree is € 5,00 inclusief een kopje koffie of thee met iets
lekkers. Voor mantelzorgers en begeleiders is het gratis.
Locatie: Janssen Dansen & Sporten, Raadhuisstraat 6,
5801 MA Venray

Zorgmail
Als wij privacygevoelige gegevens willen versturen
dan gebruiken we hiervoor Zorgmail. In een beveiligde
omgeving kunnen we zo de noodzakelijke informatie
mailen.
Even een korte uitleg:
Je ontvangt een mail met in het onderwerp “ZorgMail
Secure e-mail - Nieuw bericht van Zorgboerderij De
haam (Cooperatie Limburgse Zorgboeren)”. In deze mail
klik je op de groene button “bericht lezen”. Vervolgens
zie je een scherm met een blauwe button “Stuur toegangscode”. Als je hierop klikt, kom je in een volgend
scherm met een leeg veld waarin je een 6-cijferige code
moet invullen.
Als je mobiel nummer bij ons bekend is, wordt de code
per SMS naar je verstuurd. Als wij geen mobiel nummer
van je hebben, krijg je de code per mail. Vul de code in
en vervolgens kun je in een beveiligde omgeving het
bericht lezen, beantwoorden of doorsturen. Het mailbericht blijft 3 maanden beschikbaar.

Bijbaan voor stagiaire Vera
Nadat Vera haar stage vanuit de opleiding
maatschappelijke zorg naar volle tevredenheid heeft
afgerond, is ze nu bij ons in dienst als zaterdagkracht.
Ze is al goed bekend met het reilen en zeilen op de
zorgboerderij en dat is voor ons mooi meegenomen.
Ze zal ondersteuning bieden op de groep en meehelpen met koken. Succes Vera!

Activiteiten op de zorgboerderij
Afgelopen periode hebben we weer diverse activiteiten georganiseerd voor onze cliënten. Zo hebben we ons een
week lang in Italiaanse sferen gewaand, hebben we lekker kunnen barbecueën, gingen we op bezoek bij het Peelmuseum in America en konden we weer genieten van muziek waarbij we zelfs verrast werden door het muzikale
talent van enkele cliënten. De foto’s spreken voor zich…..

Eierdoosjes
Nog even een tip: als je bij ons eieren hebt gekocht en het lege
doosje is nog goed te gebruiken, dan kan dit weer ingeleverd worden.
Zo kunnen we de doosjes hergebruiken!

