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Terugblik kerst 2022
Het is alweer even geleden maar we hebben een heerlijke kerstweek mogen vieren met lekker eten in een mooi 
versierde zorgboerderij. De foto’s spreken voor zich…..

Vervanging Sanne
Sanne zal vanaf begin mei tot september zwangerschaps- en  
bevallingsverlof hebben. We zijn erg blij dat Meike Philipsen haar zal 
vervangen gedurende die tijd!

Meike is geen onbekende van de 
familie Janssen, ze woont samen 
met zoon Sefke in het ouderlijk 
huis van Annerie in het Veulen. 
Meike is al langere tijd werkzaam 
in de thuiszorg en heeft met haar 
werkgever kunnen regelen dat ze 
van eind april tot begin september
hier werkzaam kan zijn op de zorg-
boerderij. Veel succes Meike!



Terugblik Carnaval 2023
Carnaval is nog maar net achter de rug maar we hebben dit volksfeest ook naar de zorgboerderij gehaald. Iets 
minder uitbundig maar zeker zo leuk, kijk zelf maar…..

Sluiting Zorgboerderij
2e kwartaal

De volgende dagen is de 
zorgboerderij gesloten:

2e Paasdag
Maandag 10 april

Woensdag 19 april
Gesloten i.v.m. herhalingscursus
BHV en vergadering hele team

Koningsdag
Donderdag 27 april

Hemelvaartsdag
Donderdag 18 mei

2e Pinksterdag
Maandag 29 mei

Oproep voor tijdschriften
Mochten jullie thuis nog tijdschriften 
hebben liggen die al uitgelezen zijn
en nog in goede staat zijn, dan kunnen 
we die op de zorgboerderij gebruiken!

Denk bijvoorbeeld aan de Libelle of 
de Margriet, de Story of de Nieuwe 
Revu. Zodra ze hier gelezen zijn, 
zullen we zorgen dat ze bij het oud
papier terecht komen. 
Alvast bedankt!



Even voorstellen
Sinds medio december is Mia van de Ven werkzaam bij ons als 
chauffeursvrijwilligster. Ze stelt zich even aan jullie voor.

Hallo allemaal,
Er is me gevraagd om me voor te stellen, dan doen we dat even. Mijn naam 
is Mia, ben geboren en getogen in het Veulen, op de Drabbelsweg. Ik kreeg 
de familienaam Kusters mee. Kom uit een gezin van 8 kinderen.
Na mijn huwelijk met Jan van de Ven, ben ik in Overloon gaan wonen en 
daar woon ik nog steeds. We hebben 3 kinderen: 2 dochters en 1 zoon
(helaas overleden). We hebben 3 schatten van kleinkinderen, 2 jongens en
1 meisje. Heb een opleiding gedaan voor gezinsverzorgster, wat ik 
verschillende jaren heb gedaan. Nadat de kinderen groter waren ben ik in
de horeca gaan werken, het was stevig doorwerken, maar ik heb het met
heel veel plezier gedaan. Ik ben graag met en onder mensen, wil graag
helpen als het kan. Zodoende kwam ik bij jullie terecht. Ik vind het fijn,
gezellig en mooi om er voor jullie te zijn.
Heel veel groetjes Mia van de Ven

Wat doet een mantelzorgmakelaar?
Een mantelzorgmakelaar helpt je bijvoorbeeld met:
• Het aanvragen en regelen van zorg;
• Het opstellen van een bezwaarschrift of klacht;
• Informatie over wetten, regels en voorzieningen;
• Het invullen van formulieren;
• Het op orde krijgen van de administratie.
• Het bemiddelen tussen jou en je werkgever over de afstemming werk en zorg;
• Informatie over verzekeringen;
• Het zoeken naar een passend zorgaanbod voor jou en de persoon voor wie je zorgt;
• Het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK, de gemeente of SVB;
• Het organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing;

Wordt hulp van een mantelzorgmakelaar vergoed?
Werkt de mantelzorgmakelaar bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of bij je gemeente? Dan hoef 
je meestal niets te betalen. Werkt de mantelzorgmakelaar zelfstandig? Sommige zorgverzekeraars vergoeden de 
kosten van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering.Daarnaast vergoeden sommige gemeenten 
een mantelzorgmakelaar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).



Jaarverslag
Elk jaar maken we een jaarverslag wat door het kwaliteitsbureau 
“Landbouw en Zorg” wordt beoordeeld in het kader van het 
kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien”. De auditor die het 
jaarverslag over 2022 heeft gelezen gaf het volgende commentaar:

Uw jaarverslag “bruist” van energie en mooie ondernemende 
activiteiten voor uw cliënten. Maar ook de waardering voor uw 
team beschrijft u mooi in het voorwoord. Kortom: complimenten 
voor uw jaarverslag waar ik graag een positief advies aan geef.

Een mooie opsteker voor ons!
Het jaarverslag 2022 is terug te vinden op onze website: 
www.dehaam.nl/praktische-informatie

Alzheimer Café Venray
Alzheimer Café organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. 
Elke tweede maandag van de maand van 19:30 tot 21:30 uur.
Inloop vanaf 19:00 uur bij Ouderencentrum de Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray
Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios/noord-limburg/alzheimer-cafe-venray voor meer info.

Keuzemogelijkheden maaltijden voor cliënten met WMO-indicatie
Vanaf nu bestaat de mogelijkheid om, naast een complete warme maaltijd, te kiezen voor alleen soep. Zo kan 
er bij de zelf meegebrachte lunch een kop soep gegeten worden. We vragen hiervoor €3,-. Mocht je hierdoor je 
huidige keuze willen veranderen, dan kun je dit aan de begeleiding doorgeven zodat we het een en ander admi-
nistratief kunnen inrichten.

Wist je dat...
In onze eierautomaat

“Het Positiviteitje” 
verkopen we ook lekkere
vastkokende aardappelen

van het ras Glorietta.
Deze zijn per zak van 5 kg 

te verkrijgen!

Familiedag
Zondag 9 april (1e Paasdag) organiseren

we weer onze jaarlijkse familiedag!
Voor onze cliënten een goede gelegenheid

om onze zorgboerderij te laten zien
aan hun familie, vrienden, buren, mantel-

zorgers of andere naastbetrokkenen. 
Dus heb je zin en tijd, kom dan tussen 

10:00 en 13:00 uur naar De haam.
De koffie staat klaar!

MOPJE VAN DAVID

Twee kippen zitten op stok.

Zegt de ene tegen de andere: 

“Hoe gaat het eigenlijk met

jouw kinderen?” Zegt de

andere kip: ‘Heel goed. 

De een is nu uitsmijter

en de ander advocaat!”


