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Het was anderhalf jaar geleden dat het 
zingen op dinsdagochtend in de Truffi-
nozaal van De Blaauwe Hoeve gehouden 
kon worden. Team Welzijn heeft onder 
leiding van Cyriana Messens een aantal 
maanden geleden de draad terug op 
kunnen pakken. Het is een geheel nieuw 
concept geworden. Het thema is nu 
“Tussen zang en dans”. 
 
Er wordt niet alleen gezongen, maar ook 
gedanst! De ochtend is voor de bewo-
ners van de kleinschalige woningen. Die 

vinden het maar al te leuk om te zingen 
en een dansje te wagen. Cyriana heeft een 
nieuwe zangbundel samengesteld met 
liedjes die de bewoners allemaal kennen. 
Het enthousiasme straalt van de gezichten 
af. Op de foto zien jullie Suzanne en Irma. 
Twee trouwe deelnemers aan dit zang- en 
dansfestijn. Uit volle borst zingen ze mee. 
Zoals deze twee dames doen alle andere 
deelnemers fanatiek mee! Wat een leuke 
ochtend is het toch steeds weer.

Jan Knibbeler, redactie huiskrant

Tussen zang en dans

Zingen endansen iszo leuk!



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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Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Ervaart u zorg waar u het niet eens mee bent?
Cliënten en naasten kunnen bij mij terecht voor
informatie, een luisterend oor  en ondersteuning bij
vragen en klachten. Ik onafhankelijk van de
zorgaanbieder en ben partijdig aan de cliënt. 
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!

Telefoon: 06–2164 4332
Email: h.dezeeuw@hetlsr.nl    –    WWW.HETLSR.NL Hélène de Zeeuw

Broodje met!
In Vremdieke komen de dames van Broodje met, Elma en Marijke, 1x per 2 
maanden de bewoners voorzien van iets lekkers bij de broodmaaltijd. Van een 
frikandel speciaal tot pannenkoeken en tosti’s. Voor ieder wat wils!

Team Welzijn Vremdieke
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Iets met dieren…
In oktober zijn Kimberly en Femke van stich-
ting ‘iets met dieren’ op visite geweest bij 
Bachten Dieke.
Ze gaven uitleg over hun stichtingen en de 
twee dieren die ze hadden meegenomen.
De bewoners hebben kennis gemaakt met 
een hagedis en een uil.
Wat was het een leuke middag!

Team Welzijn Bachten Dieke

Tijd voor herfststukjes!
In Bachten Dieke en Vremdieke is er tijd gemaakt om prachtige herfststukjes te
maken! Met mini kalebassen, gerbera’s, rozen en ga zo maar door!

Team Welzijn Bachten Dieke en Vremdieke
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Sport en Spel
Op vrijdagochtend zoeken Michel en ik in de kel-
der van Vremdieke materiaal bij elkaar voor sport 
en spel. Gaan we voetballen, spelen we hockey of 
gooien we op het klittenbandkussen?
Michel heeft zoals altijd gezorgd voor gezellige 
muziek. Op de 2de etage verbouwen we de hal tot 
er plaats is om in een flinke kring te zitten. Als de 
bewoners verzameld zijn gaan we tegen half 11 
van start met de opwarming. Dan volgen er spel-
letjes. We proberen deze wekelijks af te wisselen. 
Soms verzinnen we zelf iets en kijken of dit aan-
slaat bij de bewoners. Bewegen op een plezierige 
manier staat centraal en een grapje en plagerijtje 
horen er ook bij.
Tegen 11 uur doen we “Van voor naar achter, van 
links naar rechts” waarna Michel het laatste liedje 
start: Je moet naar huis gaan!
Dat doen we dan maar en we zeggen: Bedankt 
voor uw komst en tot de volgende week!

Michel Detilloux, Vera van der Salm, vrijwilligers

Tijd voor muziek.. en bingo!
In Vremdieke was er een gezellige muziek bingo met Kees. Kees komt al 10 jaar langs 
bij Vremdieke om de bewoners te voorzien van bekende liedjes met een bingo en 
daarbij waren er weer mooie prijzen te winnen. Het was weer fijn om kees te zien!

Team Welzijn Vremdieke
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Er op uit!
In september, oktober en november zijn er door 
Bachten Dieke diverse gezellige uitstapjes ge-
maakt. We gingen onder andere naar de Baecker-
mat en Family. Wat hebben we er weer met zijn 
allen van genoten!

Team Welzijn Bachten Dieke

Tijd voor.. Biljart!
Bijna elke dag wordt de biljarttafel in Bachten Dieke intensief gebruikt.
En wat brengt dat een hoop gezelligheid met zich mee!

Team Welzijn Bachten Dieke
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Accordeon met zang
Wat hebben we weer genoten van de gezellige mu-
ziek met Ingrid van ‘My Way Music’. Zowel in Vrem-
dieke als Bachten Dieke hebben we er een feestje 
van gemaakt.

Team Welzijn Bachten Dieke en Vremdieke

Optreden Luciano
Luc uit Gent kwam Vremdieke weer eens 
een bezoekje brengen. Het was een groot 
feest. Hij speelde liedjes van toen, mooie 
luisterliedjes en meezingers. Van onder 
andere Willy Somers, Jan Smit en leuke hit-
medleys. De handjes gingen omhoog en 
een paar voetjes gingen van de vloer.

Team Welzijn Vremdieke

Heerlijke 
BBQ!
In september hebben de bewo-
ners heerlijk kunnen genieten 
van een BBQ. Deze werd ver-
zorgd door de Limousinhoeve. 
Van hamburgers, kipsaté ’s en 
speklappen tot verse salades en 
warme rijstepap. Het was heer-
lijk!

Team Welzijn Vremdieke
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Daar komt de
mosselman!
Heerlijke mosselen, vers brood met 
boter en mosselsaus. Het was een 
flinke tijd geleden dat de meesten 
dit gegeten hadden. Daarom was het 
juist nog meer genieten! Op naar de 
volgende mosselmaaltijd!

Team Welzijn Bachten Dieke

Koffie, koffie, een lekker bakkie koffie…
Zowel in Bachten Dieke als Vremdieke worden er regelmatig gezellige koffiemiddagen 
georganiseerd met wat lekkers. Van verse taarten tot mini bolussen en roombroodjes. 
Een heerlijke lekkernij met een gezellig praatje is altijd goed!

Team Welzijn Bachten Dieke en Vremdieke
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Bloemschikken
Om de zoveel tijd gaan we ‘s middags 
in Vremdieke bloemschikken. 

We hebben weer prachtige stukjes 
gemaakt onder begeleiding van onze 
bloemvrijwilligers. 

Team Welzijn Vremdieke

Wij wensen jullie prettige 

en gezellige kerstdagen 

met een fijne

jaarwisseling. 

Daarnaast wensen wij

jullie veel gezondheid,

liefde en geluk toe

in 2022.

Namens alle

medewerkers en

vrijwilligers van 

Vremdieke en 

Bachten Dieke.
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De wintertijd, kortere dagen en langere avonden. Ook het weer veranderd. De winter-
koude bezorgt vroeg of laat voor ieder wel eens typische winter kwaaltjes. Eens kijken 
wat oma voorstelt om sommige winterse ongemakken te verhelpen . 

WINTER TENEN OF TE WEL PERNIO
is, ondanks dat het pijnlijk is, een totaal onschuldige aandoening. Dit komt vooral voor 
in koude en vochtige landen. En zoals de naam al suggereert is de winter de boosdoe-
ner bij uitstek. Zoals gewoonlijk is voorkomen beter dan genezen.
Hier dus een paar van oma’s voorbehoedmiddeltjes. 

✔ Voeten en vooral tenen grondig afdrogen, ook tussen de tenen. 

✔  Voldoende warm schoeisel dragen, bij voorkeur gevoerd met schapenwol. 

✔  Tijdens het slapen katoenen sokjes dragen. Door hun bepaalde structuur zorgen ze 
voor een goede doorbloeding.

En krijg je toch nog last van wintertenen heeft oma ook hier weer een handige tip. 

✔ De meest effectieve, maar misschien niet de meest alledaagse, manier om dit te 
verhelpen is om tijdens het douchen uw plas over de tenen te laten lopen. Dit 
brengt per direct verlichting. Raar maar waar.

WINTERHANDEN gaan gewoonlijk gepaard met pijn en jeuk. Ook kunnen er 
rode of paarse vlekken ontstaan.

✔ Meng rozemarijn olie samen met sesam olie. Wrijf je handen dagelijks in. Na een 
weekje zijn je handen weer soepel en jeuk vrij. Herhaal dit regelmatig om de terug-
keer van winterhanden te voorkomen .

✔ Het dagelijks insmeren met uier zalf is hiervoor ook uitermate geschikt.

Oma weet raad...
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En dan zijn er ook nog allerhande wé-
tjes die oma zo maar uit de mouw tovert. 

SPINNEN
Gedurende de herfst, begin winter leggen de spinnen weer 
overal en op alle tijden huisbezoeken af. Brrrr!! Niet zo leuk 
maar geen nood… Plaats in een spuitflacon wat pepermunt olie en vul het op met 
water. Spuit dan alle plaatsen in waarvan u denkt een spin gezien te hebben. Spinnen 
hebben een natuurlijke afkeer van munt.

VERSTOPTE NEUS
Als je een verstopte neus hebt kan het neuriën van een liedje of twee verlichting bren-
gen.

HOESTEN
Een huisgemaakt hoestdrankje geeft verlich-
ting als je weer eens je longen uit het lijf hoest. 
Een paar plakjes verse gember in een theepot 
en heet water toevoegen. Het drankje on-
geveer 20 minuten laten trekken en drinken 
maar. Dit drankje is ook bevorderlijk voor het 
oplossen van slijm. Diegene onder ons met 
een iet wat zoetere tand kunnen gewoon een 
paar theelepels honing toevoegen.

LEKKER WARM
Aluminiumfolie achter je radiatoren verwarmt je kamer sneller en beter. Daar radia-
toren meestal tegen buitenmuren geplaatst worden kan veel warmte verloren gaan. 
Door aluminiumfolie achter uw verwarming te plaatsen weerkaatst de folie de warmte 
gelijk weer de kamer in plaats van dat het in de buitenmuur verloren gaat.

Zo! dan zijn we nu weer aan het einde van ons verhaal gekomen. Ik hoop dat we er 
met zijn allen weer een stukje wijzer op zijn geworden dankzij Oma’s goede en hope-
lijk gewaardeerde raad. Blijf lekker warm maar vooral gezond doorheen deze winter 
en tot de volgende keer.
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Nieuwe verpleegkundige
Ik ben Brenda D’haen, 23 jaar oud. Voor nu woon ik nog in 
Sint Jansteen bij mijn ouders en mijn broer. Volgend jaar 
maart hoop ik in Koewacht te wonen. Mijn vriend en ik heb-
ben een huis gekocht wat we nog flink aan het verbouwen 
zijn.
In 2020 ben ik afgestuurd als mbo-verpleegkundige. In mijn 
laatste jaar van de mbo-v opleiding liep ik stage in Hulst op 
De Blaauwe Hoeve. Hier ben ik ook blijven werken na mijn 
afstuderen. Sinds september 2021 ben ik begonnen aan de 
deeltijd hbo-verpleegkundige in Vlissingen. Voor mijn studie 
moest ik veranderen van werkplek. Sinds 1 oktober werk ik 
in Vremdieke in Hoek bij de verpleegkundige dienst. In mijn 
vrije tijd speel ik hockey bij Dames 2 van Rapide in Hulst.

Brenda Dhaen, verpleegkundige

Even voorstellen

Let op!
Het winkeltje heeft andere openingstijden
Het winkeltje Bachten Dieke heeft per 1 Januari 2022 nieuwe openingstijden:
Op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur.
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Bachten Diekse Kermisweek!
In September was het tijd voor de traditionele kermisweek. Jouw Event Partners 
uit Hulst had de tuin zodanig versierd dat iedereen zich in kersmissferen waanden. 
Palingboer Ed was op visite geweest om de traditie van de gerookte paling voort te 
zetten. Dit jaar kreeg je zelfs makreel cadeau bij aankoop. Er was een vrolijk spelletjes-
parcours uitgezet met oudhollandse spellen, bowlen en eendjes vissen. Ed en Anita 
hebben een muzikale middag verzorgd met bekende meezingers. En er werden verse 
poffertjes gebakken. Wat was het weer ouderwets gezellig! Samen hebben we nog van 
de laatste warme dagen buiten genoten.

Team Welzijn Bachten Dieke
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Mijn naam is Ismail en ik kom uit Turkije. Mijn 
hobby’s zijn wandelen, fietsen en koken. Voor-
heen was ik werkzaam als kok in de horeca. Nu 
doe ik vrijwilligerswerk bij het winkeltje en vind 
dit erg leuk om te doen.

Velen van u zullen mij kennen uit het winkeltje. Dat doe ik 
inmiddels al zo’n jaar of 10 met veel plezier. Mijn naam is 
Addy Walhout. Ik ben getrouwd met Jan. We hebben 1 zoon 
en schoondochter en 2 kleinzonen van 11 en 9 jaar. Als het 
goed weer is ga ik graag fietsen. Ik doe het huishouden en 
lees af en toe ook een boek. Hopelijk zien we elkaar in het 
winkeltje of in de wandelgangen van Bachten Dieke.

Mijn naam is Adrie Francke. Ik ben 86 jaar oud 
en ondertussen alweer 40 jaar vrijwilligster 

binnen Vremdieke. 10 Jaar geleden ontving ik 
een lintje voor mijn vrijwilligerswerk. Ik beman 

al vele jaren het winkeltje en help mee in het 
restaurant met het opdienen van de warme 
maaltijd. Daarnaast zet ik mij ook in voor de 

cliëntenraad. Ik vind het fijn om te doen en ge-
niet vooral van het contact met de bewoners. 

Dat is mij heel dierbaar.

Addy

Adrie
Mijn naam is Anita Riemens. Ik ben getrouwd met Wim 
en heb 2 zoons. Voordat ik als vrijwilliger bij Bachten 
Dieke aan de slag ging was ik 14 jaar werkzaam bij de 
Xenos. Wat ik zo leuk vind aan het vrijwilligerswerk zijn 
de gesprekjes in de winkel, de blije gezichten bij de be-
autymiddag, de bingo of bij een gezellige koffiemiddag. 
En vooral de gezelligheid dat dit alles met zich mee-
brengt. Daarom hoop ik dit nog lang te mogen doen,
zodat we elkaar nog lang en vaak kunnen zien.Anita

Ismail

Vrijwilligers in de picture
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Janny Sant is mijn naam. Al bijna 15 
jaar ben ik vrijwilligster in Bachten 
Dieke, voornamelijk in het winkel-
tje. Sinds enige tijd  ben ik lid van 
de cliëntenraad. In al die jaren heb 
ik ervaren dat, naast het kopen van 
levensbehoefte, er zeer zeker erg 
veel behoefte is aan een praatje. 
Even het hart luchten en die arm 
op je schouder voelen. Ik zou hier 
een boek over kunnen schrijven 
wat er omgaat bij de bewoner. Na 
al die jaren hoop ik mij nog een tijd 
in te zetten als vrijwilligster binnen 
Bachten Dieke. Ik ervaar hier veel 
dankbaarheid. Ik voel me er thuis. 
Daar doe ik het voor!

Ik ben Jeannette d’Hont. Ik ben 73 jaar 
en kom uit Terneuzen. Mijn hobby’s 
zijn tennissen, wandelen, fietsen en 
een mooi boek lezen. Ik doe vrijwilli-
gerswerk in het winkeltje omdat ik het 
fijn vind om met mensen om te gaan.

Ik ben René Oosterloo. Ik ben 62 
jaar en geboren in Rotterdam Zuid. 
Ik ben vader van drie zoons en opa 
van 5 kleinkinderen. Voordat ik in 
2003 in Bachten Dieke kwam wer-
ken in het winkeltje, heb ik 40 jaar 
voor Dow gewerkt. Ik vind dit werk 
in Bachten Dieke fijn om te doen. 
Het contact met de klant en een 
babbeltje af en toe. Ik help bij an-
dere activiteiten zoals koersbal en 
de ritjes met het busje. Ook dat doe 
ik graag. Ik hoop jullie snel weer te 
ontmoeten in het winkeltje.

Janny

Jeannette

René
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     Men hoort en ziet nog wel eens dat een 
persoon - die een belangrijke rol speelde in 
een zekere geschiedenis - op de achtergrond 
blijft en weinig genoemd wordt als dat is op-
geschreven, terwijl zonder die persoon die 
geschiedenis wellicht heel anders zou zijn 
verlopen. In de geschiedenis van het vroege 
Christendom is dat verschijnsel ook te zien. 
     Paulus was naar Jeruzalem gekomen om 
rabbijn of wetgeleerde te worden, dat was 
door zijn ouders - die woonden in Tarsus 
in Klein-Azië - zo beslist. Hij was een vurig 
verdediger van de Joodse geboden en leefre-
gels die - in de tijd dat jezus leefde - door de 
priesters en wetgeleerden streng werden 
gehandhaafd. Farizeeën hadden ook strenge 
regels over hun geloof, doch daaraan kon 
Jezus soms een betere uitleg geven die voor 
hen vaak voldoende overtuigend was om te 
worden aanvaard.
     Na de dood van Jezus aan het kruis en de 
opwekking op de derde dag gaat het bericht 
rond dat Jezus is opgewekt, dat hij leeft en 
aan velen is verschenen. Al snel na de eerste 
Pinksterdag ontstaat een bloeiende gemeen-
schap van mensen die een communistische 
samenleving opbouwen: men deelt alle bezit 
met elkaar. Eén van de mannen die zich bij 
hen aansluit was Jozef, een Leviet, afkom-
stig uit Cyprus, De apostelen noemden hem 
Barnabas, dat is: ’Zoon der Vertroosting’, hij 
had de opbrengst van zijn akker die hij had 
verkocht ingebracht en was heel actief in hun 
gemeenschap. 
     Barnabas heeft Paulus uit het isolement 
na zijn bekering weggehaald. Er was groot 
wantrouwen tegen Paulus in de kring van de 
jonge Christelijke gemeenten in Jeruzalem, 
Judea, Samaria en Galilea. De zware vervol-
gingen tegen Joden en proselieten (heidenen 
die waren overgegaan tot de Joodse leefwi-
jze), die Jezus als Messias hadden aanvaard,  
had tot gevolg dat de eerste gemeente van 
Jeruzalem verstrooid raakte. Anderzijds bleek 
dat het nieuws over Jezus tot in de verre 
omtrek werd verspreid. In die kringen waren 
grote bezwaren tegen het toelaten en dopen 
van niet-Joden (heidenen, onbesnedenen). 
Het verhaal van Philippus die een heiden, 
hofdienaar van de koningin van Ethiopië had 

gedoopt, was bekend, De doop van Cornelius 
- een Romein, hoofdman in Cesarea, en zijn 
hele familie – door Petrus, maakte veel meer 
vragen los: het was moeilijk in te denken dat 
de Heilige Geest was neergedaald op een 
groep heidenen voor dat zij gedoopt zijn! 
     Paulus was direct na zijn bekering actief in 
Damascus en omgeving en verkondigde nu 
dat Jezus hem was verschenen. Zo kon hij ge-
tuigen van Jezus’ opwekking uit de dood. Dat 
gaf veel ergernis bij zijn toehoorders, omdat 
hij eerst een van de ergste vervolgers van de 
aanhangers van Jezus was geweest. Vijan-
den van Paulus slaagden er in een bevel tot 
gevangenneming te verkrijgen, waaraan Pau-
lus ternauwernood wist te ontkomen. Hij ging 
dan naar Jeruzalem en verblijft bij Petrus. 
Ook in Jeruzalem is de bekering van Paulus 
een moeilijke kwestie voor hen die hebben 
geleden onder de vervolgingen. Hij wordt 
hier door Barnabas uit het isolement gehaald 
doordat Barnabas voor hem pleit en vertelt 
dat Paulus vrijmoedig heeft verkondigd in de 
naam van Jezus. Ook in Jeruzalem is er een 
plan om Paulus om te brengen. Toen dit uitk-
wam is hij naar Cesarea gebracht en ging hij 
terug naar zijn geboorteplaaats Tarsus, waar 
hij in eenzaamheid achterblijft.
     Weer komt Barnabas hem opzoeken en 
dan gaan ze naar Antiochië in Syrie. Dat is 
een grote stad en samen brengen zij veel 
mensen tot geloof in Jezus Messias. Barnabas 
ziet / ontdekt het grote talent van Paulus, hij 
weet nu veel mensen te brengen bij Jezus. 
Het besef breekt door dat de verkondiging 
verder moet gaan over grenzen heen. Barn-
abas en Paulus beginnen een grote reis: de 
eerste zendingsreis. Wanneer ze terug zijn 
en verhalen over de wonderen die ze heb-
ben beleefd is iedereen verheugd. 
Er zullen nog meer reizen volgen, 
helaas gaan Barnabas en Paulus nu 
niet meer samen. Paulus maakt zijn 
volgende reizen met andere metge-
zellen, daarover wordt nog veel ver-
haald in het boek Handelingen; Barn-
abas wordt nauwelijks nog vermeld 
en raakt vergeten. 

Dick Schriek, voorganger
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Barnabas: ontdekker en stimulator van 
Paulus als apostel voor de Heidenen.
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Winter Quiz
1. Sommige zoogdieren hebben in de
winter een echt witte wintervacht.
Welk dier niet?

a. de eekhoorn 
b. de sneeuwhaas 
c. de poolvos

2. Welke vogel is hier in Nederland een wintergast?

a. winterkoninkje 
b. ooievaar 
c. rotgans

3. Wat is GEEN Olympische Wintersport?

a. Curling 
b. IJshockey 
c. Triatlon

4. Wanneer begint bij ons in Nederland ongeveer de winter?

a. 21 november 
b. 21 december 
c. 18 december

5. Dat wij in Nederland verschillende seizoenen hebben heeft te maken met ...

a. De snelheid waarmee de aarde om zijn as draait 
b. De omloopsnelheid van de aarde om de zon 
c. De schuine stand van de aardas

6. Er zijn dieren die een winterslaap houden en dieren die een winterrust houden. 
Welke zin is NIET WAAR?

a. een adder en een lieveheersbeestje houden allebei een winterrust 
b. een eekhoorn en beer houden allebei een winterslaap 
c. een egel en vleermuis houden allebei een winterslaap

Goede antwoord: 1a – 2c – 3c – 4b – 5c – 6a
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BAROMETER
BEWOLKING
BLIKSEM
BRIESJE
BUI
BUIENLIJN
BUIENRADAR
DAUW
DEPRESSIE
DRUPPELS
HAGEL
HAGELSTEEN
HEIIG
HERFST
HITTE
HITTEGOLF
IJZEL
KLIMAAT
KNMI
LENTE
METEOROLOOG
MIEZEREN
MIST

NEVEL
ONWEER
ORKAAN
REGEN
REGENBOOG
SMELTEN
SMOG
SNEEUW
STORM
TEMPERATUUR
TORNADO
TYFOON
VOCHTIGHEID
VOORJAAR
VRIESKOU
WAAIEN
WATERKOUD
WIND
WINDSNELHEID
WINTER
WOLKEN
ZOMER
ZON
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Oplossing

           

Woordzoeker - Dieren
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 op-
lossing vóór 1 april 2022 
alleen inleveren bij Team 
Welzijn. 

De oplossing van de woord-
zoeker van de Huiskrant van 
juni/juli is: Melkkrukje

De winnaars van de woord-
zoeker ‘De Boerderij’ zijn:

Prijswinnaar OOST: 
Mevr. M. Malcontent uit 
Kloosterzande

Prijswinnaar MIDDEN:
Mevr. de Regt uit Hoek

Prijswinnaar WEST:
Mevr. Visser, 23-104,
Hooge Platen

Oplossing puzzel ‘Dieren’

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr. 

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

Adres:

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

Postcode / Plaats: 

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

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

✂



FijneFeestdagen!

Colofon
De Huiskrant bestaat uit drie regio’s: West, Midden en Oost.
De redactie bestaat uit de volgende leden: 
Arianne Koster, Sarina Neve, Romy Bracke, Yvonne Verschueren,
Marleen Lenders, Marty de la Ruelle, Babs de Schepper,  Judith van Loon,
Ingeborg Freijser en Jan Knibbeler

Druk en lay-out: Drukkerij DRUWA

Teksten voor de volgende Huiskrant kunt u vóór 1 april 2022 mailen naar:
Editie Midden: huiskrantmidden@zzv.nl
Editie West: huiskrantwest@zzv.nl
Editie Oost: huiskrant@zzv.nl

De Huiskrant kunt u digitaal lezen op: www.zorgsaam.org/huiskranten

En bovenaleen gezond2022


