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Winter en Lente bij elkaar.....
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 Celsius. Dat hebben we lang niet meegemaakt. De koudste winter was in 1963.
Toen vroor het zowel ’s nachts als overdag tijdens de maanden december, januari en februari. Velen van onze bewoners zullen zich dat nog wel herinneren.
Sommigen hoopten nog op een eventuele 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 Facebook 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 vreemde tijd valt er toch nog veel te genieten
tijdens een wandelingetje. Let maar eens
op!
Jan Knibbeler, redactie huiskrant

www.zorgsaam.org

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, Klachtencommissie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.
Vertrouwenspersoon
Wilt u geen klacht indienen, maar heeft u wel behoefte om over bepaalde gebeurtenissen 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 zoeken 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!

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 ondersteunt 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 psychogeriatrische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg ervaren. 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 anders 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. Telefonisch 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 coronamaatregelen kunt u uw
oplossing vóór 1 juni 2021
alleen inleveren bij Team
Welzijn.
De oplossing van de woordzoeker 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:

Oplossing puzzel hobby

✂

De woordzoeker is ingevuld door:
Dhr. / Mevr.
..............................................................................................................................................................

Adres:
..............................................................................................................................................................

Postcode / Plaats:
..............................................................................................................................................................

Tel. nr.: ...................................................................................................................................
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Héél Antonius krijgt
oliebollen
Om het jaar af te sluiten hebben we 29 december de oliebollenbakker
gevraagd of hij voor heel Antonius oliebollen
wilde komen bakken . Dat zag hij helemaal zitten en ging snel aan de slag. De bewoners vonden het heerlijk! Wat hebben ze ervan genoten.
Hartelijk dank meneer de oliebollenbakker!!!
Hopelijk is er volgend jaar ook nog geld voor
Waardigheid en Trots, want dat konden we wel
gebruiken afgelopen jaar.
Groetjes van C1, C2 , C3 ,
de Belling en Stellenberg AB

Hema denkt
aan bewoners
Van de vele leuke Kersttraktaties:
Een schenking van de Hema, allemaal Kerstlekkernijen die door de
lockdown niet verkocht konden
worden. Erg leuk van de Hema
dat ze aan ons denken.
Cyriana Messens, team welzijn
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IJsbellen bestaan die??
Bellen, je kent ze wel: fietsbel, voordeurbel, koeienbel. Met name in de bergen van
Oostenrijk kun je ze van verre al horen aankomen. De koeien met de bellen om de
nek. Luchtbel (deze bellen zie je vaak in het ijs), zeepbel (de bellenblaas waar we als
kind vroeger veel mee speelden). Maar heb je wel eens van een ijsbel gehoord?
Ja, je leest het goed, een ijsbel.
Vorig jaar heb ik mijn eerste ijsbellen gemaakt en het was verrassend hoe de ijsbellen
tot stand kwamen. Vooral hoe de prachtige ijsbloemen erop verschenen.
Dit jaar was in de week van 10 februari het perfecte weer om dit nog eens uit te proberen. Wat het perfecte weer is? Geen wind, het vriest (stevig) en de zon scheen ook
nog eens. En je hebt een behoorlijke portie geduld nodig. Want een ijsbel maken gaat
vaak niet ineen keer goed. We hebben een week lang weer eens een echte ouderwetse winter gehad. Het was buiten historisch koud. Min 15 met een enorm dik pak
sneeuw. Op sommige plekken wel 40 cm. Althans, wel waar ik woon en dat is in het
oosten van de Achterhoek in Lichtenvoorde.
Gelukkig had ik nog een bellenblaas potje in huis. Zeep voor de ijsbellen is makkelijk
te maken. Het is op het moment dat ik ijsbellen ga maken min 8. Dus hop, hop, de
tuin in met het bellenblaas potje en mijn mobiel waar ik de foto’s mee maak.
Op zoek naar een perfect plekje in de tuin met een dek van sneeuw én in het zonnetje
én uit de wind. En uiteraard moet de achtergrond ook mooi zijn.
Blazen maar. Vele, vele bellen heb ik geblazen. Meerdere bellen spatten gelijk uit elkaar. En ik zag bellen de lucht in dwarrelen om op een plekje te landen waar ik niet bij
kon om een mooie foto te maken. Dus je begrijpt nu dat je veel geduld moet hebben
om een foto te kunnen maken.
En dan lukken er zowaar een paar bellen. Kleine bellen, wat grotere bellen. Zachtjes
landden ze op de plek die ik in gedachten had. Met mijn mobiel in de aanslag is het nu
even wachten tot de mooiste ijsbloemen verschijnen op de bel. En dan op het juiste
moment een foto maken van de ijsbel. Als de ijsbloemen de ijsbel hebben “begroeid”
zijn ze helemaal bevroren. Ronde bevroren balletjes liggen er her en der in mijn tuin.
Best een grappig gezicht eigenlijk. Soms zakt een bel in en ontstaat er een “gedeukte”
bel. Ook bijzonder om te zien.
Het mooiste is als de ijsbel net bevriest als je de foto maakt. Als de ijsbloemen verschijnen. Je ziet dan de ijsbloemen groeien waar je bijstaat. Het zijn van die ijsbloemen
die we vroeger op ons dakraam hadden. En als de zon ook nog door de bel schijnt
krijg je een heel mooi effect.
Inmiddels heb ik al vele mensen “geholpen” aan deze nieuwe rage. Een rage die alleen
mogelijk is als het vriest. Ik ben benieuwd wanneer de volgende vries periode zich
aandient. Wees gewaarschuwd: het is verslavend.
Benodigdheden en ingrediënten om ijsbellen te maken:
* bellenblaas potje
Als de zeep in het bellenblaaspotje op is kun je zelf zeep maken:
Afwasmiddel (bv Dreft), water en een beetje suiker
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Mix lauw water met suiker en even schudden (lauw water zodat de suiker sneller oplost) afwasmiddel toevoegen, door elkaar schudden/roeren en bellen blazen maar.
Zet eventueel de bellenblaas al in de koelkast zodat deze al goed koud is voor je naar
buiten gaat.
Heel veel plezier en succes!
Dagmar Buensink, gastschrijfster
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Bedankt voor de mooie Kerstkaarten
Basisschool De Brug heeft mooie, zelfgemaakte kerstkaarten gebracht naar welzijn op
locatie De Blaauwe Hoeve. Deze zijn verdeeld onder de bewoners. We zijn er heel blij
mee. Bedankt kinderen van De Brug!
Veronique Altenburg, team welzijn

Bert aan de slag voor De Korenmarkt
De Kerstsfeer op de Korenmarkt is mede gekomen door de prachtige kerststukjes die
Bert Pleunis thuis heeft gemaakt voor de bewoners. Vanwege de coronapandemie en
de maatregelen kon dat niet in De Serre plaatsvinden. Daarom nam Bert het initiatief
om dat thuis te doen. Hartelijk dank Bert voor je gulheid en betrokkenheid naar de
bewoners toe!!
Brigitte Ras, team welzijn
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Het Kerstvrouwtje kwam langs
Niet de Kerstman, maar de Kerstvrouw kwam langs op zondagmiddag bij onze cliënten in het Blaauwe Hofke. De bel maakte zoveel lawaai, dat de bewoners nieuwsgierig
waren , waar het geluid vandaan kwam. Iedereen reageerde blij verrast. De bewoners
kregen nog een lekkere pak kerstkoekjes, gesponsord door A.H. uit Hulst. Het was
weer een leuk presentje in de coronatijd!!
Marianne v Cauteren, verzorgende

Kinderen Moerschans en Nobelhorst
creatief voor onze bewoners
De kinderen van de basisschool Moerschans en de Nobelhorst hebben 15 december allerlei mooie creaties gebracht
zoals mooie kaarten, kerstversiering en kleurplaten om uit
de delen aan de bewoners van De Blaauwe Hoeve.
Onze dank is GROOT!
Cyriana Messens, team welzijn
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Ontdek de mijter
Op donderdag 3 en vrijdag 4 december
hebben de bezoekers van deeltijdcentrum
Lelie, Wilg 1 en Wilg 2 genoten van een heerlijk
“Sinterklaas” buffet van traiteur Nico. Nico had de
moeite gedaan om er een echte surprise van te
maken. Kunt u de mijter ontdekken?
Medewerker deeltijdcentrum

Pieten voeren opdracht van
de Sint goed uit
Op vrijdag 4 december kregen de Welzijnspieten de
opdracht van de Sint om
langs te gaan bij alle appartementen op De Blaauwe
Hoeve. De bewoners daar
zitten al zo lang stil en braaf
achter hun raam te wachten.
Ze hadden dus wel iets verdiend. De schoorsteen was
niet te bereiken dus onze
Pieten zijn met hun chocoladeletter gezellig deur aan
deur geweest. Bij Unit 1
was de helft van de gang al
helemaal versierd voor de
Sint. Toen de bewoonster,
mevrouw Stanma haar deur
open deed was ze erg blij
met het bezoek van de Pieten. “Kijk, ik krijg er kippenvel
van”, vertelde ze enthousiast.
De Pieten wisten toen dat ze
op het goede adres waren.
Cyriana Messens, team welzijn
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Schenking
Life & Garden
Welzijn werd opgebeld door Stefan Schout, de
eigenaar van Life and Garden in Hulst, met de
vraag of we interesse hadden in Kerststerren
en andere plantjes... De plantjes konden niet
meer verkocht worden door de opgelegde sluiting van de winkel. Dank aan Life and Garden
en onze vrijwilligers die de 200 plantjes rondgebracht hebben aan elke voordeur op de Blaauwe Hoeve het warme gebaar werd door onze
bewoners met open armen
ontvangen.
Cyriana Messens, team welzijn

Sint en Piet
showen
nieuwe
rolstoelfiets
Woensdag 2 december heeft
Antonius de nieuwe rolstoelfiets
mogen ontvangen. Nu we nog
steeds met de maatregelen van
het coronavirus zitten, konden
wij er nog geen officiële leuke
middag van maken om de rolstoelfiets te introduceren.
We kregen het idee dat we Sinterklaas wel rond zouden kunnen laten rijden met zwarte piet
op de fiets. Zo heeft iedereen
toch een glimp kunnen opvangen van de mooie fiets. We gaan
ervanuit dat de rolstoelfiets veel
gebruikt gaat worden.
Wilma Morcus, team welzijn
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Sint wat in de war
Zaterdag 5 december is de dag die je niet
vergeten mag, en zo gezegd zo gedaan. De
bewoners van Antonius werden verrast met
een maaltijd samengesteld en gemaakt door
Angelo van Stevendaal uit Kloosterzande.
Tevens heeft het huiskamerproject er voor
de bewoners een cadeautje met een gedicht
bij gedaan. Toen collega’s de cadeautjes
rondbrachten, waren ze niet te beroerd om
de Sint na te bootsen. Helaas was de Sint het
een en ander vergeten. Maar ja, hij wordt
ook al een dagje ouder. We hadden er de
grootste lol om en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!
Wilma Morcus, team welzijn

Wie zoet is…
Sinterklaasbuffet op de Korenmarkt. Wie zoet is krijgt lekkers. Heerlijke kippenragout
op een broodje. Een sinterklaastaart, koffiekoeken en chocoladeletters. Als verrassing
hadden Bieke en Riet een kerstgroep gehaakt voor in de kerststal! Prachtig! Vrijwilliger
Bert was weer om alle boodschappen gegaan. Dank jullie wel, lieve vrijwilligers!
Brigitte Ras, team welzijn
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Vrijwilligers maken thuis
kerststukjes
Hier zien jullie vrijwilligers in actie, die kerststukjes thuis maken voor de bewoners
van De Baronie, die op slot zat door de corona pandemie. Lief van hen hè? Hartelijk
dank vrijwilligers!!
Brigitte Ras, team welzijn
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Metamorfose
geeft rust bij
bewoners
In juni 2019 zijn de PG afdelingen
van Antonius verhuisd naar gebouw C. Onze nieuwe locatie bestond uit lange kale gangen, waar
de bewoners zich niet erg thuis
voelden en hun kamer niet konden
vinden.
Nadat we een budget kregen om
de gangen aan te kleden, hebben
we verschillende opties bekeken.
Hier kwamen we Memo-live tegen. Memo-live is gespecialiseerd
in camouflagetechnieken voor
woningen van dementerenden.
Alle bewoners hebben een eigen
voordeur en een huisnummer gekregen met behulp van gezellige
muurstickers. Ook de nooddeur is
aangekleed, wat meer rust geeft
voor de bewoners.
Als laatste is ook de woonkamer
onder handen genomen. Twee kale
witte deuren zijn omgetoverd tot
boekenkast en open haard. Een
ware toevoeging aan onze woonkamer. Onze afdeling is een stuk
sfeervoller en geeft de bewoners
een echt thuisgevoel.
Zowel de bewoners als hun families hebben al leuke reacties achter
gelaten
op de nieuwe bekleding. We hopen
dat zij er samen van kunnen genieten als de coronapandemie achter
de rug is.
Miranda Reijns en Marianne Malcontent,
verzorgenden IG Antonius
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Een fijne
muzikant
heeft ons
verlaten
Op 4 januari jongstleden is Jan Ottens
overleden. Jan was de afgelopen 12,5
jaar vrijwilliger bij ZorgSaam. Hij was
vooral actief in het verzorgen van muziekbijeenkomsten op verschillende
locaties. Ook voor andere activiteiten
mochten we Jan vragen om mee te
denken en mee te doen. We hebben
Jan gekend als een zeer betrokken en
enthousiast persoon die zich inzette
ten behoeve van de bewoners. We
wensen zijn familie veel sterkte toe.

Medewerkers en vrijwilligers, ZorgSaam

We zullen Lady missen...
Wat een droevig nieuws deze week!
Lady de aaihond is plotseling
doodgegaan. Wat een verdriet bij
haar baasje Marian. Wat zal ze haar
missen en wij ook. Lady mocht
maar 6 jaar worden. Lady we zullen
je nooit vergeten met je leuke
grappige kunsten bij ons op
de Korenmarkt!
Brigitte Ras, team welzijn
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Het was net of Diva
Leonie er echt was
Dinsdag 24 november heeft Diva Leonie van
der Wal voor ons opgetreden via de tablet op
locatie De Korenmarkt in Hulst.
Het was net of ze voor ons stond. Leonie
stond ons toe te zingen vanuit haar eigen
huiskamer. Bewoners werden in groepjes
van twee door de vrijwilligster gebracht. Ondertussen hield ik de technische kant in de
gaten, filmde, maakte foto’s en danste mee
met de bewoners.
De meeste bewoners vonden het spijtig
dat ze weer plaats moesten maken voor de
volgende bewoners. Ze waren af en toe tot
tranen geroerd. Wat een groot succes en dat
allemaal op een klein schermpje via Skype.
Ontzettend leuk dat dit kan in deze moeilijke
tijd!
Leonie, heel veel bedankt groetjes Brigitte en
alle bewoners van de Korenmarkt!
Brigitte Ras, team welzijn

Carnavalsquiz in De Serre met wafels
Voor de bewoners van De Korenmarkt werd er een carnavalsquiz
georganiseerd in De Serre. Na vele
leuke vragen werden de bewoners
getrakteerd op heerlijke wafels. De
mevrouw op de foto heeft er al zin
in!
Brigitte Ras, team welzijn
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Een dagje bij de Lelie in vogelvlucht
We begonnen de dag met koffie en we
namen de krant door. Daarna deden
we mee met gymnastiek oefeningen.
Na het eten is er even rustmomentje.
Daarna een klein rondje buiten gewandeld, het was wel fris, maar het zonnetje
scheen. Toen we terugkwamen stond de
koffie klaar. Daarna ging ieder wat doen:
Domino, lezen, en een legpuzzel
maken. Het was gezellig en de puzzel
lukte heel goed. Iedereen ging tevreden
weer naar huis.
Elly Visser, medewerker Deeltijdcentrum De Lelie

Hoe een druilerige dag toch
nog vrolijk werd
We mogen nog steeds geen grote evenementen organiseren in het restaurant en daarom
hebben we gekozen om een High-tea rond te
brengen naar alle bewoners van kleinschalig
wonen, de seniorenkliniek, somatiek en revalidatie. Alle bewoners konden genieten van
diverse zoete en hartige hapjes: van appelcake, petit-fours tot worstenbroodjes. Zo
kon een druilerige novemberdag toch wat
opgefleurd worden.
Cyriana Messens, team welzijn
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Lekkers voor
de vogeltjes
Voor de locatie de Korenmarkt en
De Baronie heb ik voor op elke
tuintafel een vogelvoedertaart
gekocht. Vier in totaal dus.
De taarten zijn gemaakt bij
Eeckenstein -Tragelshop. Je kunt de
taarten van te voren bestellen en afhalen aan de voordeur.
Is het geen fleurig zicht, zo mooi
gemaakt. Laat de vogeltjes nu maar
komen!
Brigitte Ras, team welzijn

Smullen op
Antonius
Woensdag 3 februari kregen bewoners die zich hadden aangemeld
een heerlijke kom verse erwtensoep. gemaakt door vrijwilligers
Gonny en Lisette. Daarbij kregen
ze nog twee lekkere boterhammen
met ham of spek hiermee was hun
maaltijd compleet. Vrijwilligers
Addy, Riet, Tamara, Lisette en zorgassistente Linda zorgden dat het
lekkers bij de bewoners terecht
kwam.
Vele bewoners vertelden later dat
ze lekker gesmuld hadden.
Rosita Dekker, team welzijn

18

Koffieclub verrast met lekkere
versnaperingen
Elke morgen komt bij Antonius
in Kloosterzande, de koffieclub
bijeen. Zij drinken gezamenlijk
een bakje, luisteren muziek,
maken een praatje of zijn gewoon lekker samen. De moeder van een collega is werkzaam bij de Hema en mocht
vanuit haar werk wat lekkers
schenken. Zij heeft dit lekkers
geschonken aan de koffieclub,
die aangenaam verrast was.
Door middel van dit stukje in
de Huiskrant wil de koffieclub
degene die hierbij betrokken
waren, hartelijk bedanken voor
de lekkere traktatie.
Rosita Dekker, team welzijn
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Je kunt o
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aardig zi
jn...
Gewoon
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Taartenmiddag in Antonius
Wat een opkomst met de taartenmiddag op woensdag 25
november. We deden deze
activiteit in twee groepen om
de bewoners de kans te geven
om te komen i.v.m. met de aangepaste coronamaatregelen.
Eerst werd er aan de vrijwilligers
gevraagd of ze een taart wilden bakken voor de bewoners.
Hier kwamen heel veel reacties
op. Zo werden er 3 appeltaarten, twee monchou kersentaarten, een tulband, een kruidnoten cheesecake, rijstevlaaien,
kwarktaarten en een Franse
fruittaart gebakken . Die middag
kregen de bewoners verschillende stukjes om van te smullen en
dit werd ook zeker gedaan. Het
overige werd uitgedeeld onder
de bewoners die niet naar het
restaurant konden komen.
De vrijwilligers hebben dit allen belangeloos voor de bewoners gemaakt, hiervoor
nogmaals onze hartelijke dank.
Rosita Dekker, team welzijn

Wafels en soep
Vrijwilligers Bieke en Bert hebben
voor de bewoners van de Korenmarkt
heerlijke wafels gebakken met verse
soepvooraf. Dit om het nieuwe jaar in
te luiden.
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“Pas maar op met deze jongen!”
van haar familie in, trouwden we in januari 1946. Toen ik haar vroeg, waarom
haar moeder toch zo tegen mij was,
antwoordde ze, dat haar moeder had gezegd: “Pas maar op met deze jongen, die
ga je nooit alleen hebben, daar is hij veel
te knap voor”.
En met een grijns van oor tot oor zie ik
plotseling de jongeman die hij was en
niet deze oude man.

Het is 11 uur in de ochtend, en ik ga even
bij het bed zitten van een van onze bewoners van het hospice. In het bed ligt
een oude man, 95 jaar oud en hij ziet er
uit zoals je van een 95-jarige man mag
verwachten. We hebben hem geholpen
bij de verzorging en met zijn bril, zijn tanden en gehoorapparaten in, voelt hij zich
weer een hele piet. Zichtbaar vermoeid
maar met een heldere blik en net genoeg
energie voor een praatje bij een kopje
koffie.

Wat een heerlijk verhaal en eens te meer
weet ik weer waarom ik als vrijwilliger zo
van dit hospice hou. Vanochtend kreeg
ik het bericht dat hij rustig in zijn slaap is
overleden....

Op zijn vensterbank zie ik een paar foto’s
staan. Sommige recent, andere uit een
ver ver verleden. Er staat een mooie jonge vrouw op en terwijl ik de foto oppak
begint de man te praten. “Ik heb haar,
mijn liefje, ontmoet tijdens de feesten
van mei 1945 in Amsterdam. Wij, de
jongeren, waren aan het feesten alsof
er nooit meer een feest zoals dit zou komen. Na 5 jaar, opgesloten en wat mijzelf
betreft een periode ondergedoken te
hebben gezeten, smaakte de vrijheid zo
goed. In de straten, zag ik haar lopen en
aan haar blik zag ik dat ook zij mijn blik
bleef vasthouden. Wat een plaatje was
het. We raakten aan de praat en dansten
van de ene straat naar de andere straat.
Er moest geen einde aan deze dag komen. Maar natuurlijk moest ik, als brave
burgerjongen, haar netjes thuis afleveren
aan het einde van de avond. Haar moeder, bekeek mij eens kritisch maar zei
verder niet veel.

Jacqueline van de Voorde,
vrijwilligster hospice

Met mijn hoofd in de wolken zocht ik
de volgende dag weer contact. Gelukkig
bleek mijn meisje net zo verliefd als ik.
Haar moeder zag onze relatie echter niet
zitten. De verliefdheid was niet te houden
en tegen de oorspronkelijke bezwaren
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Divan Dichtbij
verrast bewoners
De Baronie
Deze middag kregen onze bewoners van De
Baronie een muzikale verrassing. Het was een
optreden van “Diva Dichtbij” Linda Veenhuizen
via videobellen, vanwege de coronamaatregelen. Zij verraste onze bewoners met haar
prachtige stem en mooie liedjes. Onze bewoners hebben hiervan genoten. Het was erg
leuk en best speciaal ook om ineens zo’n Diva
in je kamer te zien en horen zingen speciaal
voor jou! Brigitte van team welzijn had het allemaal voor ons geregeld! Bedankt Brigitte.
Ilonka Sponselee, medewerker De Baronie

Gedicht - Voor het slapen
Het is goed in eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei
En vind ik in het huis mijns herten
Dat ik een droefenis genas
Rondom een hoofd dat eenzaam was
Die goedheid lijkt een avondzoen
Het is goed in eigen hert te kijken
En zo mijn ogen toe te doen
Een bewoonster van Blaauwe Hofke
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Jersica 25 jaar in
dienst op
Complimentendag
Onze lieve collega Jersica is 25 jaar in
dienst. In deze bijzondere tijden wilden
we dat niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom vonden wij dat ze wel een plaatsje
verdient in de Huiskrant en in het zonnetje
gezet mag worden. We zien haar allemaal
graag als collega, vooral op Stellenberg AB,
maar ook op de PG woningen is ze graag
gezien en geliefd. Jersica was op 1 maart
25 jaar in dienst en hoe kan het beter vallen dan op Complimentendag!!

Jersica van
harte gefeliciteerd
met je jubileum!!

Chantal Vervaet-Borgt,
verzorgende 3IG Antonius

Nog even genieten van een mooi
winters landschap vanuit Hulst
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VANUIT DE DIENST GEESTELIJKE ZORG

HET IS PASEN…
‘t is Pasen, zei de vink
en sloeg een liedje van plezier
en de merel op het dak,
in zijn allerbeste pak,
zong ook al dat het Pasen was
van tiere liere lier.
En de klokken luiden luid
boven alle vogels uit.
‘t Is Pasen, Alleluja.
‘t Is Pasen, zei de wind
en blies de wolken op de vlucht,
en het zonnetje dat scheen
dwars door alle nevels heen.
De bloemen staken overal
hun kopjes in de lucht.
Alle dingen werden blij
want de droefheid ging voorbij.
‘t Is Pasen, Alleluja.
‘t Is Pasen overal,
voor alle mensen klein en groot,
en met Pasen ieder jaar,
dan vertellen wij elkaar
dat Jezus wonderbaarlijk
is verrezen van de dood.
Hij kocht alle mensen vrij
van de zond en slavernij.
‘t Is Pasen, Alleluja.
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Hé ja, dat ken ik!
Piet Scheerders zal het hopelijk niet erg vinden dat ik de titel even gebruik van zijn
leuke rubriek in BN De Stem, waarin hij oude liedjes in onze herinnering oproept: Hé
ja, dat ken ik! Het zou me niet verbazen als dat ook voor bovenstaand liedje geldt!
Velen van u zullen dit liedje herkennen en misschien gaat u het wel hardop zingen
als u de tekst hier ziet staan. De melodie, de woorden, het is allemaal zo vrolijk. Helemaal zoals het bij Pasen past. We wensen elkaar immers ook nogal eens een keer
‘vrolijk’ Pasen toe! Pasen vertelt ons het wonderlijke verhaal van Jezus die de dood
aan het kruis overwint en weer tot leven komt.
Pasen geeft perspectief aan ons leven, doet ons de belofte dat het niet ophoudt als
ons leven hier op aarde volbracht is. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, maar we
hebben daar wel allemaal onze vragen en twijfels bij…
We mogen ze hebben, die vragen en twijfels, maar we mogen vooral vasthouden dat
Pasen ons een verhaal vertelt vol hoop. Bij Pasen horen de krokussen in de tuin, om
te laten zien dat de natuur weer aan een nieuw seizoen begint. Bij Pasen horen de
lammetjes in de wei, om te laten zien dat het voorjaar er is. Bij Pasen hoort in deze
tijd dat we licht zien aan het eind van de coronatunnel, dat er weer betere tijden
aankomen. Pasen leert ons hoe sterk de mens is, juist bij tegenslag en in moeilijke
tijden.
Ik hoop van harte dat u dat ook mag voelen, hopen, geloven. Lees dat liedje hierboven nog eens door, zing het voor uzelf eens hardop, het zal u vrolijk stemmen! En ik
wens u heel graag ‘een vrolijk Pasen’, ‘een zalig Pasen’ toe!

OPNIEUW EEN ‘VREEMDE’ PASEN
Voor het tweede jaar zitten we in de situatie dat we de Goede Week en Pasen niet
kunnen ervaren met de vieringen en diensten zoals we dat gewend waren. We vonden het altijd zo gewoon om op Palmzondag de palmtakjes te zegenen, om op Witte
Donderdag terug te denken aan het laatste avondmaal van Jezus, om op Goede Vrijdag stil te staan bij zijn dood aan het kruis en met Pasen zijn verrijzenis te vieren.
In 2020 was het misschien wel voor het eerst in ons leven dat dit niet kon. En helaas
zal het dit jaar weer zo zijn. We gaan voorzichtig de goede kant op, maar samenkomen om ons geloof te vieren, dat zit er op onze locaties voor ouderenzorg nog niet
in.
Ik weet niet hoe het voor u is, maar ik zeg het eerlijk: zonder vieringen en diensten
beleef ik die bijzondere dagen toch veel minder intens. Soms schiet het me ineens
te binnen: ‘O ja, het is vandaag Aswoensdag….’ Ik besef nu hoe belangrijk het is om
juist op zulke dagen met anderen samen te komen, te bidden en te zingen en die dagen vanuit je geloof te beleven. Ik denk – en ik hoop! – dat het voor u ook zo is.
Het is ook wel een beetje de zorg en de angst die we hebben: dat deze coronatijd
ertoe bijdraagt dat mensen nog wat verder van kerk en geloof komen te staan. Het
(vaste) ritme van naar de kerk gaan is bij degenen die dat nog deden nu ook doorbroken. Ongetwijfeld zijn er mensen die er naar verlangen en het naar de kerk gaan
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weer oppakken als het kan en mag. Maar er zullen ook mensen zijn die het wel gemakkelijk vinden om niet meer te hoeven… Laten we deze realiteit maar eerlijk onder ogen zien.
Eigenlijk maken we straks een nieuwe start! We zullen uitgedaagd worden om “onze
klantjes terug te winnen”, mensen weer naar de kapel/kerk te krijgen. En we staan
bij het maken van die nieuwe start niet alleen. Ook de mensen in de winkels, de cafés en restaurants, de pretparken en noem maar op staan te popelen om weer open
te kunnen gaan en mensen te kunnen ontvangen.
Mensen verlangen er weer naar om te gaan winkelen, om een pintje te drinken op
het terras, uit eten te gaan met vrienden, een dagje weg met het gezin. Of het verlangen om weer naar de kerk te gaan net zo groot is…..? Dat kunnen we alleen maar
hopen!

GELOVEN: ALLES OF NIETS
Kort geleden zag ik een film over een jonge zanger die met zijn christelijke liederen
in Amerika vele jongeren wist te bereiken. Hij was een echte popster! In die film
werd duidelijk dat zijn eigen geloof zwaar op de proef werd gesteld. Zijn nog hele
jonge vrouw werd ernstig ziek, leek te genezen, maar overleed toch aan kanker.
Even leek de jonge zanger zijn geloof en vertrouwen in God te verliezen, maar toen
dacht hij terug aan hoe zijn zieke vrouw tot het laatste toe veel kracht en moed uit
haar geloof wist te halen en hoe ze op God bleef vertrouwen.
De film zette mij aan het denken…. Hoe geloven wij in God? Kunnen wij trouw blijven
aan God bij tegenslag en verdriet? En ik dacht bij mezelf: ‘Eigenlijk kun je niet ‘een
beetje’ geloven in God!’. Als het erop aankomt, geloof je WEL of geloof je NIET. Half
geloven bestaat niet. Maar het is wel heel menselijk om ‘half’ te geloven. We weten
immers zo weinig zeker als het om God gaat, we hebben zo onze twijfels…..
Ik ben soms wel jaloers op mensen die zo vasthoudend kunnen geloven en
schijnbaar geen twijfels hebben. Want dat
vind ik zelf niet altijd gemakkelijk….
Kees van Geloof, dienst geestelijke zorg
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Valentijn

Leuk al die
trouwfoto’s
met Valentijn
Op de Units hebben we wat warmte en
gezelligheid proberen brengen op de
gang, beetje aankleding, maar met behulp
van de bewoners zelf. We hebben op alle
drie de Units hartjes geplakt, een flyer de
deur
uitgedaan met de vraag of ze een kopie
wilde maken van hun trouwfoto. Alles in
het teken van Valentijnsdag. Dit is aardig
gelukt kan ik je nu al vertellen. Alle hartjes
zijn voorzien van een trouwfoto.
Babs de Schepper, team welzijn

George verrast zijn vrouw
Rose Marie met Valentijn
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