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Wie had dat nog verwacht, dat Koning 
Winter nog even langskwam? Zondag 
7 februari lag er ineens een flink pak 
sneeuw. En het begon ook nog eens 
flink te vriezen, tot wel -12 graden Cel-
sius. Dat hebben we lang niet meege-
maakt. De koudste winter was in 1963. 
Toen vroor het zowel ’s nachts als over-
dag tijdens de maanden december, ja-
nuari en februari. Velen van onze bewo-
ners zullen zich dat nog wel herinneren. 
Sommigen hoopten nog op een even-
tuele Elfstedentocht, maar zo ver is het 

niet gekomen. Wel lekker buiten sleeën, 
schaatsen en sneeuwpoppen maken.  
Prachtige foto’s kwamen voorbij. De foto 
op deze voorkant kwam ik tegen op Face-
book in de groep Zeeuws-Vlaanderen in 
beeld. Hij is gemaakt door Corina Eijkman 
en is zo bijzonder, omdat hier de winter 
de lente tegenkomt. De lente hing toch al 
in de lucht blijkbaar. Ook in deze vreem-
de tijd valt er toch nog veel te genieten 
tijdens een wandelingetje. Let maar eens 
op!
Jan Knibbeler, redactie huiskrant
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Wat te doen bij een klacht? 
Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch 
kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan in de eerste plaats met 
de betreffende medewerker zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op 
met de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Klachtenfunctionaris 
Bieden deze gesprekken geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze 
klachtenfunctionaris, tel. 0115 – 688 448 of e-mail naar klachten@zzv.nl.
De klachtenfunctionaris luistert, adviseert en bemiddelt.

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de 
Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen, Klachtencom-
missie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.

Vertrouwenspersoon 
Wilt u geen klacht indienen, maar heeft u wel behoefte om over bepaalde gebeurte-
nissen te praten met iemand? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke 
vertrouwenspersoon, Kees van Geloof, tel. 0114 - 381 317 

Heeft u vragen, een klacht of een probleem met betrekking 
tot de Wet zorg en dwang? Dan kunt u contact opnemen 
met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, Hélène 
de Zeeuw, tel. 06 - 2164 4332 of via email: h.dezeeuw@
hetlsr.nl. Zij ondersteunt u bij het in gesprek gaan en zoe-
ken naar een oplossing.

Melden ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling is het handelen, of juist het nalaten van handelen, waardoor de 
oudere lijdt. Iemand kan lichamelijk lijden, maar ook  psychisch of materieel.  Wanneer 
je signalen hoort of ziet van ouderenmishandeling, schakel dan hulp in. Ook wanneer je 
twijfels hebt of er wel of niet sprake is van ouderenmishandeling. 

Neem contact op met de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling van ZorgSaam 
om de situatie te bespreken: 
Regio Oost en Midden: Patries Cabral, tel 06 1039 4367 
Regio West en Midden: Chantal de Kam-Coolen, tel. 06 2028 1109

Of bel (anoniem) naar Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: 0800 - 2000.
Dit is een landelijk nummer en àlle dagen 24 uur bereikbaar!
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Even voorstellen…
Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Mijn naam is Hélène de Zeeuw, 56 jaar en ik woon met veel plezier 
in het mooie Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf mijn 18e ben ik werkzaam 
binnen de sectoren zorg en welzijn. Steeds met veel plezier en 
steeds op zoek naar uitdagingen om een steentje te kunnen
bijdragen.

Sinds de komst van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) op 
1 januari jl. ben ik begonnen als Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. 
Dat is een mond vol. Ik probeer het hieronder kort uit te leggen.

Als je aangewezen bent op zorg in een instelling of in de thuissituatie, ben je afhankelijk van 
de zorgorganisatie en zijn medewerkers. Iedereen doet zijn uiterste best om goede zorg 
te leveren. Vaak gaat dat ook goed. Toch kunnen er situaties ontstaan waarbij de zorg niet 
helemaal aansluit bij de behoefte en wensen van de cliënt en de cliënt dit als onvrijwillige 
zorg ervaart. Dan ben ik er als Clientvertrouwenspersoon die de cliënt kan bijstaan. Ik geef 
informatie over de rechten die de cliënt heeft. Daarnaast bied ik een luisterend oor en on-
dersteunt de cliënt bij het bespreekbaar maken van zijn vragen en/of klacht en het zoeken 
naar een oplossing. Ik werk onafhankelijk van de zorgaanbieder en ben partijdig aan de 
cliënt. Alles wat de cliënt vertelt is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met anderen tenzij 
daarvoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven door de cliënt. 

Wet zorg en dwang
Wat is nu eigenlijk die Wzd? Deze wet regelt de rechten voor mensen met een psychogeria-
trische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg erva-
ren. Onvrijwillige zorg is zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger zich tegen verzet. 
Eigenlijk regelt de Wzd dat de cliënt zorg krijgt waar hij het mee eens is. Als het echt niet an-
ders kan mag onvrijwillige zorg alleen worden ingezet om ernstig nadeel voor de cliënt en/
of zijn omgeving te voorkomen. Hierin kan de Cvp Wzd de cliënt en/of vertegenwoordiger 
in bijstaan. Krijgt de cliënt onvrijwillige zorg dan moet dit worden vastgelegd, onder strikte 
voorwaarden, in het zorgplan van de cliënt. Nee, tenzij… is het uitgangspunt.

Contact met de Cliëntvertrouwenspersoon
Iedereen kan contact met mij opnemen. In de eerste plaats natuurlijk cliënten, maar ook 
hun familieleden en/of vertegenwoordigers kunnen met mij contact opnemen. Alle vragen 
zijn welkom en samen gaan we op zoek naar antwoorden. En wanneer ik een cliënt moet 
doorverwijzen naar iemand anders, kan ik ook daarbij de cliënt ondersteunen. 
Medewerkers van zorgorganisaties kunnen ook bij mij terecht met bijvoorbeeld vragen over 
mijn rol, over (on)vrijwillige zorg of over hoe zij cliënten kunnen doorverwijzen naar mij.

Door de Corona is de gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten helaas beperkt. Tele-
fonisch en per mail kan iedereen uiteraard bij mij terecht. Alle vragen zijn welkom!

Hélène de Zeeuw, Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Telefoon: 06-216 443 32 - Email: h.dezeeuw@hetlsr.nl - www.hetlsr.nl
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Woordzoeker - Hobby
Onder alle goede inzenders 
wordt voor iedere regio, 
West-Midden-en Oost een 
mooie prijs verloot. 
In verband met de corona-
maatregelen kunt u uw 
oplossing vóór 1 juni 2021 
alleen inleveren bij Team 
Welzijn. 

De oplossing van de woord-
zoeker van de Huiskrant van 
dec/jan is:
winterwonderland

De winnaars van de
woordzoeker ‘Winter’ zijn:

Prijswinnaar OOST: 
Mevr. Ria Maas uit Hulst

Prijswinnaar MIDDEN:
Mevr. Zegers, Bachten Dieke

Prijswinnaar WEST:
Mevr. de Lijzer, De Stelle,
afdeling Klaproos

Oplossing puzzel hobby

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr. 

..............................................................................................................................................................

Adres:

..............................................................................................................................................................

Postcode / Plaats: 

..............................................................................................................................................................

Tel. nr.:  ..................................................................................................................................

✂
Oplossing:
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Voorjaars Quiz
1 Wanneer begint de Lente?
A 15 maart
B 21 maart
C 23 maart

2 Bij welke beroemde attractie kun je in het voorjaar bloembollen zien bloeien?
A In de kassen
B Op verschillende landschappen
C In het Keukenhof

3 Welk bolgewas heeft een sterke geur?
A Een tulp
B Een hyacint
C Een krokus

4 Wat is GEEN kenmerk van de lente?
A Het is wat korter licht
B Dieren komen uit hun winterslaap
C Vogels gaan broeden

5 Een kuiken is een …
A Een nestblijver
B Een nestvlieger
C Een nestelaar

6 Wat is GEEN trekvogel?
A Zwaluw
B Nachtegaal
C Ekster

7 Maak het gezegde af: Maart roert zijn …
A Staart
B Kaart
C Paard 

De antwoorden staan onderdaan op blz 8 in deze huiskrant.
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2020 was toch een fietsjaar!
Ondanks alle maatregelen in 2020 is er toch nog veel gefietst met de duofiets! Een 
heerlijke frisse neus halen, een kijkje door Terneuzen en over de zeedijk. Wat was het 
fijn voor de bewoners er even tussenuit te zijn! In 2020 is er maar liefst 1300 kilometer 
gefietst en zijn er 220 ritten gemaakt. Normaal gezien was dit meer geweest maar ook 
het fietsen heeft in 2020 even stilgelegen. 
Daarnaast zijn wij ontzettend blij dat we in 2020 een 2e duofiets hebben mogen ver-
welkomen waardoor er nog meer gefietst kan worden!

Team welzijn Bachten Dieke – Duofiets vrijwilligers Jo & Mattie

Beautymiddag
Deze middag was het een middag vol met nagels lakken, handmassages en 
handcrèmes. Bewoners konden zich opgeven om zich even in de watten te 
laten leggen vlak voor de feestdagen! Met dank aan de stagiaires konden we 
veel bewoners blij maken.

Team welzijn Bachten Dieke
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Dank aan alle vrijwilligers!
7 December is het de dag van de vrijwilliger geweest. Normaal gezien bedanken 
wij de vrijwilligers voor al hun steun en inzet met een gezellig feest en een heerlijke 
maaltijd. Helaas was dat dit jaar niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen. 
Om deze dag toch niet zomaar voorbij te laten gaan hebben zij een brievenbus-
presentje ontvangen met spulletjes van de Zeeuwse Knop. Ook de jubilarissen 
onder de vrijwilligers hebben een extra bedankje ontvangen.

Team Welzijn
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Antwoorden voorjaars quiz blz 5:    1B – 2C – 3B – 4A – 5B – 6C – 7A 

Bingo!
In Bachten Dieke is er weer flink wat Bingo gespeeld, 
een feestdagenbingo en een bingo met verzorgings-
producten. Iedereen was weer heel fanatiek om een 
mooi prijsje te bemachtigen. Maar daarnaast was de 
gezelligheid goed te zien in de brasserie. We hebben er 
weer flink van genoten!

Team Welzijn Bachten Dieke

Borrelkar
Het was weer tijd om te borrelen! De vrijwilligers gingen langs bij alle bewoners om 
hen een heerlijk borreltje of sapje aan te bieden. Natuurlijk was er ook tijd voor een 
gezellig praatje te maken met iedereen.

Team Welzijn Bachten Dieke
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Het was een bijzondere verjaardag
Op 17 december was Dhr de Poorter, woonachtig in Bachten Dieke, jarig! Vanwege 
de huidige bezoekregeling was het helaas niet mogelijk dat de kleindochters en ach-
terkleinkinderen op bezoek konden komen. Maar.. zij lieten de verjaardag niet onge-
merkt voorbij gaan!
Op een hele creatieve 
manier hebben zij on-
deraan het balkon ge-
zwaaid en gekletst met 
de jarige. Via een emmer 
langs het balkon werden 
de cadeautjes zo naar 
boven gehesen. Zo was 
het toch nog een beetje 
feest!

Henny de Poorter,
familielid

Lentekriebels
Vrijwilliger Fré heeft mooie foto’s van 
planten gemaakt. De foto’s komen in de 
brasserie van Bachten Dieke aan de muur 
boven de bar te hangen. Zo krijgen we 
gelijk zin in de lente!

Welzijn Bachten Dieke
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IKKIE IKKIE, WIE BEN JIJ? 
In deze editie laten we jullie kennismaken met 
echtpaar Reminsen.

Echtpaar Reminsen woont sinds 2019 in Vrem-
dieke. Meneer en mevrouw Reminsen, ofwel 
Pieter en Francoise, hebben het erg naar hun 
zin. Op mijn vraag wat zij graag wilden verande-
ren waren ze beiden heel stellig: eigenlijk niks. 
We hebben het prima naar ons zin en krijgen de 
zorg die we nodig hebben.

Ze hebben elkaar hier in Hoek leren kennen in 
1964. Café De Instuif was de plek waar de vonk 
oversloeg. “Was het liefde op het eerste gezicht?” vroeg ik hen. Mw moest lachen en 
vertelde “Of op het tweede gezicht!”. Dhr vertelde dat het toen heel normaal was om 
een meisje te vragen “Ga je een avondje mee?” Dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk 
niet meer.

Mw was gecharmeerd van dhr zijn verschijning. Ze hadden 2 jaar verkering en zijn 
in 1966 getrouwd. Het echtpaar heeft 2 zonen en 4 kleinkinderen. Ze zijn trots op
 hun gezin en genieten wanneer ze langskomen. In de kamer zijn ook vele foto’s te 
zien. Ze hebben altijd in de Narcislaan in Hoek gewoond. Totdat er een tijd aanbrak 
dat er meer zorg nodig was. Hun intrek in Vremdieke was toen een feit.

Ze hebben altijd hard gewerkt. Dhr heeft vroeger bij De Hoop gewerkt. Daarna bij 
de toenmalige sluizenbouw (Icorst). En als laatste als heftruckchauffeur bij firma 
Den Hamer. Mw zorgde als jong meisje voor haar broertjes en zusjes. Later ging zij 
aan de slag als naaister in de spijkerfabriek te Sint-Niklaas.

Vroeger was wandelen, en zeker naar het buitenland, een favoriete bezigheid. 
Zo heeft het echtpaar Duitsland en Engeland gezien. Mw breide, haakte en fietste veel. 
Dhr voetbalde vroeger en gaat graag naar voetbal kijken hier op Hoek. Ze hebben 
beiden een scootmobiel en hopen deze zomer weer tochtjes te kunnen maken.

Het favoriete eten is voor mw asperges en dhr is dol op gebakken spek. Beide genie-
ten ervan als het hele clubje samen is en gezellig uit eten gaat.
Wanneer je hun kamer binnen komt hoor je vaak Mw haar favoriete zanger Jannes. 
Mw haar wens is om Jannes hier in Vremdieke een keertje te laten zingen.

Binnenkort zijn ze 54 jaar getrouwd. Elke avond geven ze elkaar nog steeds een zoen 
voor het slapen gaan. In elke relatie is het geven en nemen, je maakt samen heel wat 
mee als je zo lang samen bent. 

Het koosnaampje van Mw voor dhr is ‘Petoetje’. Dhr weet zijn koosnaampje voor mw 
niet meer. Ze zijn beiden nog altijd heel gelukkig en blij nog steeds samen te zijn.

Mw gaat soms mee voor een bakje koffie. Ze kan ook heerlijk genieten van haar rust 
op de kamer met op de achtergrond een vrolijke noot van Jannes.
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ZORGEN
‘Werpt al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’. (1 Petrus 5 : 7).

Bovenstaande woorden zijn ons nagelaten van de apostel Petrus. Gerijpt en erva-
ren door zijn leven, schrijft hij twee brieven aan de verstrooide christenen toen en 
aan ons nu. Dit tot bemoediging en troost, oproepend tot volharding in het geloof. 
De christenen toen werden vervolgd om hun geloof, om hun volgen van de Hee-
re Jezus. Een actueel onderwerp. Ook vandaag is dat niet anders. Vele christenen 
worden ook nu vervolgd, gevangen genomen en gedood. Het is moeilijk om staan-
de te blijven, om niet te bezwijken, om het niet op te geven. Maar Jezus houdt hen 
staande. Het klinkt hun tegen: ‘Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden’.
Hoewel wij niet deze vervolging kennen als in andere landen, hebben wij ook onze 
zorgen, onze strijd om te blijven geloven in een almachtig God. Zorgen zijn er vele, 
ook in ons leven. Nu ik dit schrijf op half januari zitten we midden in de pandemie 
van covid-19. Velen, vooral ouderen en andere kwetsbaren, bezwijken, of zijn ons 
al ontvallen. Alle beperkende maatregelen die genomen worden, blijken nauwe-
lijks in staat om de pandemie in te dammen. Moeten de genomen maatregelen 
nog aangescherpt worden? Wat en wanneer zal het einde zijn van deze ziekte?
Vele vragen, maar geen of weinig antwoorden

De enige die het weet, is de Heere God, de Almachtige.
Vergeten we Hem niet teveel bij al ons zoeken naar oplossingen? Bidden we wel 
echt om ons behoudt? Vergeten we Hem niet teveel om te vragen de pandemie te 
stoppen? Petrus wijst ons de weg. ‘Werpt al uw zorgen op Hem’. Doen we dat ook?
Verwachten we het van de Heere? Vertrouwen we alleen op Hem? Is onze hoop al-
lereerst op Hem gevestigd? Als dat zo is, dan geeft dat rust in ons hart, te midden 
van alle onrust en onzekerheid. Hij zal het wél maken.
En dat geldt niet alleen het corona virus, maar dat geldt voor al onze zorgen. 
Zorgen die er kunnen zijn bij ziekte, eenzaamheid en een onzekere toekomst ver-
wachting… U kunt zelf de lijst wel aanvullen.
‘Werpt al u zorgen op Hem’’. Geef ze in Zijn handen over.
‘Want Hij zorgt voor u’. Dat wist Petrus. Dat had hij zelf ervaren. Ook zijn leven was 
in Gods handen veilig en geborgen. Daar was hij vol van. Dat gaf hij door aan an-
deren. Dat wilde hij met hen delen.
Wat zegt de Heere Jezus zelf? In de beroemde Bergrede in Mattheüs 6 : 25:
‘Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw 
lichaam, waarmee gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel en het 
lichaam dan de kleding?’
Hierna geeft Jezus een goede raad: ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn ge-
rechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden’.
Als we deze raad van Jezus opvolgen dan geeft dat rust en hoop, te midden van 
alle onrust en onzekerheid. Dan wordt waar wat Petrus zegt: ‘Hij zorgt voor u’.

Jan Paardekooper, voorganger
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Zo heeft ze ons eenvoudig citroentje voor heel wat meer verant-
woordelijk gesteld dan enkel die extra vitamientjes. Wist je dat 
ons citroentje goed is voor:

Spijsvertering: een glas warm citroenwater helpt de symptomen 
van een slechte spijsvertering te verzachten zoals opkomend 

maagzuur en een opgeblazen gevoel in de onderbuik. Ook kan het meehelpen om 
een reinigende en ontgiftende werking op je lever te bevorderen.

Goede nachtrust: Een opengesneden citroen naast je bed kan een kalmerende wer-
king op je algemene gemoedstoestand hebben en zodanig je een goede nachtrust 
bezorgen.

Koffie vlekken: Ontsieren bruine koffie vlekken je koffiekopje? Geen nood! Strooi wat 
zout op de bodem van je kopje. Druppel vervolgens citroensap eroverheen. Voeg er 
een ijsklontje aan toe en laat de boel een uurtje intrekken. Even afspoelen en Voilà, 
weg zijn die lelijke vlekken.

Zo zie je maar weer wat deze eenvoudige vrucht meer voor ons kan betekenen dan 
we dachten. Dus “langleven ons citroentje”

Zo goed als nieuw:

Hebben jullie ook die geweldige zilveren ser-
vetring of die mooie armband ergens achter 
in de la liggen? Omdat ze zo verkleurd en 
ook wel een beetje vervuild zijn door de ja-
ren heen? Zo kan je ze niet meer met goed 
fatsoen gebruiken of dragen. Geen nood 
volg gewoon oma’s raad!

Benodigdheden:
1 kom warm water, 1 oude schone tanden-
borstel, 1 soeplepel, 1 stuk aluminiumfolie, warm water, zout, baking soda, afwasmid-
del, 1 schone gast handdoek, schoon zacht doekje, (wegwerp) handschoenen
Bereiding:
 1.  plaats zilverfolie opgevouwen onder in de kom
 2.  voeg 1 kopje warm water toe
 3.  daarbij voeg je 1 soeplepel zout en 1 soeplepel baking soda
 4.  daarna nog 1 soeplepel afwasmiddel erbij en meng het geheel goed door elkaar
 5.  plaats nu een voor een je zilverstukken en juwelen in de kom en laat
  alles ongeveer 10 minuten in het mengsel weken.

Weer een paar wijze adviezen van oma die je zeer zeker moet 
aanhoren, al dan niet opvolgen. En onthoud ook deze goede 
raad: “wat niet baat, wat niet schaad “.
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Opgepast: heb je een gevoelige huid gebruik dan (wegwerp) handschoenen.
Enkele stukken tegelijk geven het beste resultaat.
6) neem nu de tandenborstel en poets ieder stuk zachtjes schoon.
7) spoel na afloop elk stuk grondig af onder koud water.
8) plaats alles op een schone gast handdoek en laat het goed drogen
9) als alles goed droog is neem je een zachte doek en wrijf je het zilver en je juwelen 
zachtjes op. Alles blinkt en schittert weer zoals vanouds.

Marleen Lenders, Vrijwilligster Bachten Dieke.

Koude donkere dagen…
Het werd tijd voor warme chocomelk met slagroom! Het weer paste perfect, een don-
kere en koude dag. Maar wat hebben de bewoners genoten! Voor velen was het al 
een tijdje geleden dat zij hebben genoten van warme chocomelk met slagroom. Zij 
kregen ook een stukje gevulde speculaas erbij.

Team welzijn, Bachten Dieke
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Een dagje meekijken bij.....

Het team van de brasserie in
Bachten Dieke
Welkom in onze Brasserie. Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Amalia en vandaag 
neem ik u een dagje mee in onze Brasserie. Maar eerst even een bakje koffie of een 
thee, met suiker, melk of allebei? En natuurlijk een koekje. Dit hoort bij een gezellige 
huiskrant zoals die van Bachten Dieke. Geen zin om koffie of thee op uw kamer te 
drinken? Dan bent u altijd van harte welkom in onze Brasserie. Om een praatje te 
maken, de (huis)krant te lezen en lekker gezellig een bakje te doen.
En zo begint elke dag ons werk hier. Met een kopje koffie of thee voor u als bewoner. 
Op maandag, woensdag of vrijdag bent u zeker eerst langs geweest bij onze lieve 
collega Angelique van de broodkar voor uw brood en alle broodbenodigdheden. 
Angelique heeft altijd een goed woord voor iedereen en zij helpt u met een grote 
glimlach aan uw brood. In onze keuken vinden wij onze collega Ethel. Zij zorgt bijna 
elke dag dat in de keuken alles op rolletjes loopt. Mijn andere collega’s die altijd 
voor u klaarstaan zijn: Angie (onze senior medewerker), Patricia, Marion, Amalia 
(vaste krachten), Adinda en Jolanda (onze weekendhulpen), Iris (vrijwilliger), 
Ismail (keuken vrijwilliger) en onze stagiairs: Poul en Berkant.
Team Brasserie is een multifunctioneel team. Dat betekent dat wij alles kunnen en 
zijn altijd tot u dienst. Het kan dus voorkomen dat u iemand van ons in de keuken 
ziet die daarna uw koffie of eten brengt in de zaal.
Na 10 uur begint de Brasserie in leven te komen. Kaarsjes aan, tafels dekken voor 
de lunch, tussendoor koffie serveren. Ook de keuken is lekker druk bezig. Het eten 
gaat in de warmte kast. Daarna de broodjes bakken die nodig zijn voor het personeel. 
De soep in de steamer en misschien nog even de afwas in de vaatwassen zetten. 
Op woensdag hebben we voor 10 uur al heerlijke koffiekoeken zelf gebakken. 
Wij zorgen altijd dat de zaal klaar is om 12:00 uur voor de bewoners die in het 
restaurant komen eten. Na de lunch word alles opgeruimd en afgewassen. 
Elke tafel en stoel wordt gedesinfecteerd.

Na de lunch ‘s middags een bakje doen, 
een heerlijk glaasje bier, fris, wijn of iets 
lekkers te eten? Geen probleem, wij staan 
altijd tot 18.00u klaar voor u.
Coronatijd heeft ook ons hard geraakt, 
de brasserie is open alleen voor personeel 
en bewoners. Alles wordt corona proef 
geserveerd, per persoon verpakt. 
Wij houden afstand, er mogen momenteel 
geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, 
enz. Gelukkig is dit alles tijdelijk en tot er 
meer kan, doen wij ons best om de 
gezelligheid te bewaren.
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De keuken en de
brasserie van
Vremdieke
Om 8 uur in de ochtend start bij ons de dag!
Bianca start en zet de broodkar klaar.
Voor corona kwamen de bewoners zelf om hun 
brood, beleg enz. Nu worden de broodpakketten gereed gemaakt. Meestal worden 
deze door Carolien of Josje op afdeling 1 rondgebracht. Op afdeling 2 door de dienst-
doende zorg assistent.
Jessica start in de keuken, maaltijdkarren vullen, schoonmaakwerk, bestellingen, 
koeling en magazijn op orde. Bianca maakt in de middag restaurant, toiletten en hal 
schoon.
De koffieochtend begint rond kwart over 10. Er komen dan rond de 25 bewoners naar 
beneden voor een bakje koffie en een gezellig praatje. Door corona is dit momenteel 
niet mogelijk.
Na de koffie wordt alles opgeruimd afgewassen en beginnen we aan het opdekken 
van tafels. Een gezellige drukte met 28 tot 30 bewoners die hun warme maaltijd in 
het restaurant komen eten. Door alle maatregelen eten de bewoners nu al een hele 
tijd op hun kamer. Voor ons een vervelende tijd, maar voor de bewoners nog meer.
We proberen in deze tijd een stukje extra service te verlenen. Er worden frietjes 
gebakken of we serveren iets lekkers. We danken hiervoor Ko de Zeeuw die als 
vrijwilliger altijd een handje helpt in de keuken. Zijn hulp wordt ontzettend 
gewaardeerd en is erg belangrijk. 
En op de dag van frietjes helpen de buurvrouwen en het personeel met rondbrengen.
Wij hopen dat alles weer snel normaal zal verlopen. Dat we bewoners weer mogen 
begroeten en verwennen. Heel veel lieve groeten.

Medewerkers brasserie en restaurant.

 

Wist u dat …..
Onze collega Marion 42 jaar in dienst is bij Bachten Dieke?!
Je elke woensdag in de brasserie lekker verse koffiekoeken kan kopen?!?
U elke dag tot 13:00 uur friet kunt bestellen in de brasserie voor €2.50
Elke 3e dinsdag van de maand FRIETKOT is geopend! (hierbij is friet en snacks gratis 
voor bewoners). Elke dag de koffie en thee voor bewoners gratis wordt geserveerd? 
Natuurlijk kunt u ook een cappucino, latte macchiato of espresso drinken maar wel 
tegen betaling. U kunt natuurlijk ook een lekker glaasje bier,wijn of frisdrank tegen 
betaling afnemen.
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Een uitstapje 
met een mooi 
aandenken..
De knutselclub van Bachten Dieke is 
in 2020 op stap geweest richting de 
zeedijk. Het was fantastisch weer. 
Niet te koud en zeker niet te warm. 
We hebben genoten van een sapje 
en een stroopwafel. Natuurlijk moest 
er toch iets met het uitzicht gedaan 
worden. De bewoners zijn het uitzicht 
na gaan tekenen. Met een kleine 
toevoeging van hun eigen fantasie, 
dat was de opdracht! Het is een mooi 
resultaat geworden.
Team welzijn, Bachten Dieke

Toch nog een 
High Tea!
Een echte High Tea was helaas 
niet mogelijk. Om toch nog wat 
lekkers en een klein beetje ge-
zelligheid aan te bieden, wer-
den de heerlijke hapjes naar de 
bewoners gebracht. De bewo-
ners konden alsnog genieten 
van de heerlijkheden. Met dank 
aan Anita van Hermon van de 
Theetuin bij het Mauritsfort.
 
Team welzijn & buurvrouwen, 
Vremdieke.
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Winterse high tea
De bewoners zijn in de wintermaand getrakteerd op een goed gevuld high tea bordje. 
Hierop lagen heerlijke kokos rochers, een plakje tulband cake, een macaron, een bon-
bonnetje, een stukje fudgecake en niet te vergeten een kerstkoekje. De vrijwilligers 
hebben hun best gedaan om de bordjes uit te delen. Dit ging gepaard met de nodige 
praatjes waar bewoners en vrijwilligers enorm van genoten!

Team Welzijn Bachten Dieke
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Terugkieken op kerst 2020

De leerlingen van 
2 groepen van de Prins 
Willem van Oranje School 
hebben zelfgemaakte 

Collega’s hebben op de afdelingen van Bach-
ten Dieke voor mooie kerstversiering gezorgd. 
Organisatie ‘Jouw Event Partners’ heeft de hal 
versierd met mooie grote kerstballen, kerst-
kransen en guirlandes. 

kerstkaartjes afgegeven bij 
Bachten Dieke. Ze hebben 
geklapt voor en gezwaaid 
naar de bewoners.
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In Bachten Dieke en in Vremdieke werden de bewoners 
getrakteerd op een kerstcadeau. In Bachten Dieke 
werden deze door 2 kerstvrouwen persoonlijk afgegeven.

In Bachten Dieke zijn er mooie kerststukjes gemaakt. Alle bewoners van Vremdieke en 
Bachten Dieke kregen een prachtige rode kerstster! Het vervoer van de kerststerren 
was nog een hele klus.

De bewoners hebben een mooie 
kerstkaart ontvangen met daarop 
een persoonlijke wens, een gedichtje 
enzovoorts. Stichting Present en 
Stichting JIP zijn een samenwerking 
aangegaan met het Lodewijk College 
om kerstkaarten te schrijven voor 
de ouderen binnen de gemeente 
Terneuzen.

Team Welzijn Bachten Dieke en Vremdieke
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