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Tussen zang en dans
Het was anderhalf jaar geleden dat het
zingen op dinsdagochtend in de Truffinozaal 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 bewoners 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

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!

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

Miezeren of niet,
bikkels fietsen toch wel
De zomer van 2021. Dat dat geen topper was, hebben we wel kunnen voelen. Dat
was op 11 september niet anders: De jaarlijkse fietstocht op De Blaauwe Hoeve ging
van start met een streepje miezer en ook de rest van de dag bleef het kwakkelen.
Toch waren er veel sportievelingen de uitdaging aangegaan. Wel 160 fietsers zijn
van start gegaan en hebben een mooi uitgestippelde route van 30 of 50 Km kunnen
afleggen. Met dank aan onze trouwe vrijwilligers: Hans Toet, Marleen, Jan , Betty en
Wilfried.
Cyriana Messens, team welzijn
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Even voorstellen
Mijn naam is Linda Burm-Asselman 48 jaren jong en sinds
kort versterk ik het Team Welzijn in Hulst. Ik ben getrouwd
woonachtig in Kloosterzande en trotste moeder van twee
zonen en een dochter. Ik ben al jaren te vinden in de zorg.
Hier ligt echt mijn hart. Eerst begonnen op Tragel, hier mijn
opleiding tot Z-verpleegkundige gevolgd. In 2007 heb ik de
overstap gemaakt naar de ouderenzorg toendertijd nog Curamus. In allerlei facetten ervaring opgedaan: Paal-Baalhoek,
intramurale zorg, extramurale zorg en de laatste jaren “De
Huiskamer” gedraaid in Antonius. Het stuk welzijn binnen de
Huiskamer was echt mijn ding. Net dat extra kunnen bieden.
Jammer genoeg sloot begin Juli de Huiskamer haar deuren.
Net op dat moment kwam de vacature bij team Welzijn in
Hulst. Een nieuwe uitdaging. Dit betekende wel een bekend
“nest” verlaten. Spannend. Afscheid van lieve bewoners en
collega’s. Maar tot op de dag van vandaag superblij deze stap
te hebben genomen. Ik werk met hele leuke collega’s waarmee ik samen de dag van onze bewoners wat extra invulling
geef. Iedere dag bewoners zien genieten. Zoals John de Bever
zingt: “Je krijgt die lach niet van mijn gezicht”.

Linda
Burm

Ho hoi, mijn naam is Melissa de Kesel. Geboren en getogen
in Hulst, maar sinds 2018 woonachtig in Graauw. Daar woon
ik samen met mijn vriend en zoontje van 1. Het terrein van
De Blaauwe Hoeve is voor mij niet onbekend. In december
hobbel ik hier al weer 12,5 jaar rond. Na mijn SPW-opleiding
ben ik omgeschoold naar verzorgende. Na mijn stage ben
ik gestart op het voormalige Elzenboom en vandaaruit meeverhuisd naar Blaauwe Hofke 63, waar ik met een fijne groep
collega’s de zorg had voor 8 bewoners.
Toen kwam daar de vacature voorbij voor medewerker welzijn. Een uitdaging waar ik enthousiast van werd. Helaas viel
ik net buiten de boot, Linda was de gelukkige. Tot daar eind
augustus een telefoontje kwam. Er kwam opnieuw een plekje
vrij, of ik nog steeds enthousiast was om de functie op te vullen. Totaal overrompeld en na een nachtje erover te hebben
geslapen, heb ik volmondig “Ja” gezegd tegen deze nieuwe
functie. Na een muzikaal afscheid en lieve woorden ben ik
half oktober gestart bij team welzijn en werd daar hartelijk
ontvangen.
Ik vind het leuk om samen met mijn nieuwe collega’s het de
bewoners leuk te maken met net die ene activiteit die ze aanspreekt, en ze daarbij een glimlach op het gezicht te krijgen.
Genietmomentjes!
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Melissa
de Kesel

Tussen zang en dans
(vervolg van de voorpagina)
Op de voorpagina hebben onze trouwe lezers
kunnen lezen dat op de dinsdagochtend het zingen in de Truffinozaal weer is opgepakt door team welzijn. Elke dinsdagochtend van
10.00 – 11.30 uur worden de bewoners van de kleinschalige woningen door de vervoersdienst opgehaald om aan deze ochtend deel te nemen. Toen ik er in november
getuige van kon zijn, proefde ik meteen de gemoedelijke sfeer. Vanwege de coronaregels is de zaal zo ingericht dat de bewoners van elk huisje bij elkaar kunnen zitten.
Ze zitten op gepaste afstand van de anderen en de vrijwilligers dragen een mondkapje als ze rondlopen. Niemand die zich daaraan stoort.
Elke ochtend is anders. Dat komt, omdat de muzikanten niet steeds dezelfde zijn.
Cyriana van team welzijn heeft het zo georganiseerd dat de ene dinsdag Jan van Waterschoot met zijn vrouw Lydia komt. Jan speelt dan op zijn keyboard en Agnes Weemaes - Kindt ondersteunt daarbij de zang. Op een andere dinsdag komen Hennie en
Angèle de Smit van Chor-A-Muze. Hennie is de geluidsman en Angèle neemt de zang
voor haar rekening. Verder komt ook Jan Hamelink met zijn gitaar en accordeon. Jan
weet de liedjes altijd leuk aan elkaar te praten. Tot slot hebben we ook nog een zangeres die op een dinsdagochtend komt. Dat is Ria Spaan – Bonthuis. Doordat al die
fijne muzikanten verspreid komen, is de zangochtend zeer gevarieerd. Ik wens de
bewoners en de muzikanten vele vrolijke uurtjes toe.
Op de foto’s kunnen jullie zien dat de bewoners de zangochtend erg leuk vinden.
Jan Knibbeler, redactie huiskrant

Lydia en Tilly wagen een dansje

Jan danst vanuit zijn rolstoel
samen met Melissa

Jan van Waterschoot speelt en zingt samen met Agnes
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Allerlei optredens op de
Korenmarkt en De Baronie
Fabrice ook op De Baronie met optreden
Het lijkt wel of Fabrice op toer is. Na
Antonius gaf hij ook op De Baronie een
spetterend optreden. Onder het genot
van een ijsje luisterden de bewoners
aandachtig naar de mooie nummers.

Prinses Belle
kwam langs
Hier zien jullie een
paar prachtige foto’s
van het optreden van
Chayenne de Theye
als prinses Belle op
de Korenmarkt!

Zingen met
Margreet en Marianne
Op de Korenmarkt kwamen Margreet en Marianne langs om met de
bewoners allerlei bekende liedjes
te zingen. Wat was dat gezellig!

Erik vermaakt de bewoners
met leuke liedjes
Erik van Giesen speelde de
mooiste liedjes op zijn keyboard
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De kinderen van Joepie de Poepie kunnen toch
goed raamzwaaien
Kinderdagverblijf Joepie de Poepie komt regelmatig raamzwaaien op de Korenmarkt
op maandagochtend. En de kinderen kunnen dat toch goed. De bewoners genieten
er altijd met volle teugen van.

Diva Dichtbij raakt de bewoners
De Diva Dichtbij was op bezoek op de Korenmarkt. Met haar prachtige kleding en
mooie liedjes blijft ze de bewoners boeien. Geweldig mooi om te zien.
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Eropuit met de duofiets

Door Jan van Gulick

Eropuit
met de duofiets
door
van Gulick
[Kan dat zo Saskia?
Deze keer
een foto-impressie
van de
veleJan
tochten.
Véél kijkplezier!
Deze keer een foto impressie van de vele tochten. Véél kijkplezier!
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Gezellige Burendag
Op de Korenmarkt en De Baronie was het
een gezellige Burendag. Kijk maar op de foto’s.

Heb jij wel eens 140 kilo mosselen
gekookt?
Het mosselseizoen was weer aangebroken. 15 september kwam de firma Daro
met mosselen voor 70 personen naar Antonius. Als een gestroomlijnde machine
gingen ze te werk.
De bewoners zaten in het restaurant of op de 1e verdieping of het A-gebouw. Mede
door vele vrijwilligers en de inzet van extra personeel hebben we deze maaltijd weer
tot een groot succes kunnen maken.
De mosselen werden gekookt en de
frietjes gebakken. Er werd heerlijk gegeten. Het mosselsausje en de bijna 2
kg mosselen per persoon waren bij de
meesten op. De overgebleven mosselen werden uit de schelp gehaald om
de volgende dag te kunnen bakken.
Met dank aan de waardigheid- en
trotsgelden die dit mogelijk hebben gemaakt.
Wilma Morcus, team welzijn
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Column
Jaloers op meneer P.
Dik door de tachtig is hij. Meneer P. Met
een stevige pas loopt hij naar waar hij
moet zijn. Vanaf mijn balkon kijk ik naar
hem en een gevoel van jaloezie bekruipt
me.

Ik heb zo’n veertig jaar kunnen lopen en
daar ben ik dankbaar voor. Ik ben blij dat
ik dat gevoel heb mogen ervaren. Afgelopen tien jaar ben ik van af en toe naar
compleet rolstoelafhankelijk gemoeten.
Niet leuk. Ik ben die wielen onder me
soms enorm beu, maar tegelijkertijd
weet ik dat ik niet zonder ze kan. Elke
dag maak ik de keuze om in plaats van
in bed te blijven liggen toch maar in die
rolstoel te gaan zitten en rollend de dag
door te brengen. Het is wat het is.

Wat zou ik graag kunnen lopen zoals hij
kan. Met tachtig procent van de mobiliteit in zijn benen zou ik al tevreden zijn.
Het lopen lukt mij totaal niet meer. De
zenuwen in mijn ruggenmerg zijn teveel
beschadigd. Zelfs staan heb ik moeten
opgeven.
Ter compensatie heb ik twee rolstoelen;
een handbewogen voor binnen en een
elektrische (mijn cabrio) voor buiten. Dus
ook ik kom wel waar ik zijn moet.
Maar als ik meneer P zie lopen, met flinke pas recht op z’n doel af, dan doet er
iets pijn in mij.
Fietsen kan hij ook nog. Als ik hem tegenkom in ons dorp, hij op zijn fiets en ik
op m’n elektrische rolstoel, groeten we
elkaar vriendelijk. Zou hij weten dat ik
hem zo bewonder om zijn onafhankelijke
mobiliteit, denk ik dan.

Meneer P. loopt terug van waar hij vandaan kwam. Opnieuw volgen mijn ogen
hem totdat hij uit het zicht is. Ik grinnik
een beetje en ben blij voor hem.
Liesbeth van Assche, bewoner Antonius

Het is niet dat ik meneer P. zijn goeie
benen niet gun. Integendeel. Ik gun hem
tot aan z’n laatste adem alle mobiliteit
van de wereld. Maar ik wil dat ook (weer)
kunnen.
Er zijn oude mensen die hun ouderdomsgebreken aanvaarden en naar oplossingen zoeken en die mij bijvoorbeeld
voorbij sjezen met hun scootmobiel. Er
zijn ook oude mensen die zich schamen,
omdat ze niet meer zo vitaal zijn en binnen blijven zitten mokken. Dat vind ik zo
jammer. Waarom zijn ze niet dankbaar
voor de tijd dat ze wel goed mobiel waren, alles konden horen en zien en dat
hun handen goed werkten? Waarom
denken ze daar niet met een goed gevoel
aan terug?
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De Bus uitstapjes “Erop-Uit” is jarig
Gerrit en Jan gidsen de bewoners door onze streek
In oktober 2020 zijn we gestart met aangepaste busuitstapjes voor mensen die “intramuraal” wonen onder de vleugels van De Blaauwe Hoeve. Inmiddels is het na
een jaar uitgegroeid tot het leukste uitje in Zeeuws Vlaanderen. Onze opgeleide
chauffeurs zorgen niet alleen voor een veilig rit maar zijn intussen uitgegroeid tot
heuse gidsen. Samen met de bewoners gaan we langs bij allemaal bekende plekken
van vroeger zoals: het ouderlijk huis, de school van vroeger, de oude boerderij. En
meestal vindt iedereen het wel leuk om ook de boten te zien
aan “De Zee”. Op deze manier halen we veel herinneringen op
en kunnen onze mensen lekker genieten van al het moois wat
onze streek te bieden heeft. Met speciale dank aan onze vrijwilliger chauffeurs: Jan Knibbeler en Gerrit van Esbroek voor hun
gidswerk én humor.
Cyriana Messens
team welzijn
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Haar eerste nacht…
Het is 22:30 uur en mijn dienst begint. Ik werk
vannacht op de PG woningen in het hoofdgebouw. Tijdens de aanvang van mijn dienst is het
nog rumoerig op de afdelingen. De start van
mijn dienst is dus wat anders als anders. Na een
korte mondelinge overdracht ga ik naar de afdeling. Er zijn nog wat cliënten wakker, maar het
grootste gedeelte ligt al lekker te slapen.
Nadat ik nog wat cliënten naar bed had begeleid,
begon ik met het lezen van de rapportage. We
hebben vandaag een nieuwe opname gehad.
Terwijl ik deze rapportage aan het lezen ben,
krijg ik een belletje op mijn pieper.
Op het moment vóór dit belletje had ik vluchtig
gelezen dat mevr. vandaag door een dochter en twee zonen bij ons was gebracht,
nog wat achtergrondinformatie, maar geen uitgebreide voorgeschiedenis. Met nog
weinig info ga ik op weg naar mevr.
Bij haar aangekomen, heb ik met haar kennis gemaakt. Een dame op zeer hoge leeftijd met een uitnodigend gezicht. Ze gaf aan dat het een spannende en drukke dag
was geweest. En dat ze de slaap maar niet kon vatten. Het is toch gek zo’n eerste
nacht, op een andere plek en in een ander bed.
Rustig neem ik plaats op de rand van haar bed. Zo heb ik een hele poos bij haar gezeten, in de hoop haar wat gerust te kunnen stellen. En haar welkom te laten voelen.
Toen ik tegen haar zei: “ Wat fijn dat uw drie kinderen vandaag met u mee zijn gekomen”, moest mevr. hartelijk lachen. “Oo, maar ik heb er zeven hoor. En nog een
tweeling ook”.
Hierna volgt een gesprek over mevr. haar grootste trots. Ze vertelde honderduit.
Aandachtig luisterde ik naar elk woord. De liefde en trots die ze voelt voor haar zeven kinderen is voelbaar in alles wat ze vertelt.
Een trotse moeder van “bijna 102”. Ik herken het gevoel dat ik heb voor mijn eigen
kinderen. Deze nacht was zij een spiegel voor mij. Ze liet mij weer even beseffen
dat ook als je (beginnend) dementerend bent die liefde oneindig is. Dat het niet uitmaakt hoe oud jezelf bent. Maar dat de liefde die je voelt er altijd zal zijn, ook als je
kinderen al rond de 70 zijn.
Toen ik een uurtje later bij mevr. ging kijken, lag ze lekker te slapen. Hopelijk heeft
ze een goede nacht.
Nu komt ze op deze bijzondere leeftijd bij ons wonen, en mag ik met heel veel liefde
voor deze mevrouw zorgen. Deze moeder van “bijna 102”.
Het was weer een mooie nacht.
Manuela Elegeert,
Nachtteam Antonius

13

Op bezoek bij
Annie Bun-Baeke
Annie Bun is nu 93 jaar en woonachtig in Antonius te
Kloosterzande. Ze werd in 1962 op 34-jarige leeftijd weduwe en bleef achter met vier kinderen, drie zonen en
één dochter. Ze kreeg geen steun. Het was dus erg hard
werken. Ze wilde dat haar kinderen de kans kregen om
te studeren en moest de opvoeding van de kinderen
alleen doen. En met succes! Twee zonen werden ingenieur, haar dochter kwam in het onderwijs terecht en haar
jongste zoon is, nog als enige werkzaam, leraar in Goes.
Ze heeft een arbeidsintensief leven achter de rug.
Annie zocht naast het harde werken wat afleiding in
handwerken. Ze kon niet stilzitten. Ze haakte van alles,
van poefs, tafelkleedjes, kastenrandjes tot beddenspreien. Ook borduren deed ze erg graag. Alles voor haar gezin! Zoals ze zelf zegt: “Een
vrouwenhand en een Paardentand mag niet stilstaan!”
Na 1972 werd Annie lid van de KVJ (Katholieke Vrouwenvereniging). Tegenwoordig is
dat Vrouwen van Nu. Ze werd hier voorzitster van.
Ze volgde bij de KVJ een cursus stoelenmatten. Deze werd gegeven door de heer
van Giesen uit Hulst. De cursus werd bij haar thuis gegeven en het riet werd op de
oprit gelost. Ze zorgde voor koffie en cake en later nam het gezelschap zelf koffie,
cake of bonbons mee. Het was een gezellige en gemoedelijke tijd. Iedereen hielp elkaar.
Op de foto zie je je verschillende technieken van het stoelenmatten.
Op het lage krukje zie je de techniek: gevlochten ruiten van touw.
Op het hoge krukje: gevlochten met riet.
De stoel was de moeilijkste techniek. Daar
ging de meeste tijd inzitten. Ook beitste
Annie zelf de krukjes en de stoelen. Ze
maakte dit allemaal voor haar gezin.
Bij haar in de woning staan de krukjes en de stoel nu nog te pronken samen met de geborduurde schilderijtjes en de gehaakte
kastenrandjes tot de beddensprei!
Bedankt voor het leuke en leerzame gesprekje Annie!
Karin Calon, Buurvrouw Antonius
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OPROEP
Vrijwilliger gezocht voor de schildersclub
Voor onze gezellige schildersclub in De Blaauwe Hoeve zoeken we een vrijwilliger,
die onze deelnemers kan ondersteunen en tips geven. Heb jij ervaring met verschillende schildertechnieken, kan jij je vrij maken
op dinsdag van 13.30 u tot 15.30 uur en heb je
affiniteit met onze creatieve zelfstandig wonende
ouderen? Dan ben jij misschien de persoon die
wij zoeken om deze gezellige dames bij te staan.
Er zijn trouwens ook nog enkele schilders-plaatsen vrij, ons motto is: “Iedereen kan schilderen”.
Bij interesse mail naar c.messens@zzv.nl of bel
0114/381321.
Cyriana Messens, team welzijn

Dans op Visite met Zomerdroom
Zolang we mooi weer hebben, kunnen we nog volop genieten van
optredens op de terrasjes van de kleinschalig woningen. Zo kwam het
duo Dans op Visite voor de 2e keer naar De Blaauwe Hoeve toe op
woensdag 1 en donderdag 2 september. Het thema van dit jaar “Zomerdroom” werd op een mooie sierlijke manier uitgebeeld.
Het weer was goed, dus men kon op de terrasjes buiten genieten van
de dancemoves van Melany en haar danspartner.
Veronique Altenburg, team welzijn
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Belevingstafel op proef
Eind oktober konden de bewoners van de Korenmarkt de Belevingstafel een
hele week uitproberen. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Vele keren zaten bewoners aan de tafel om nieuwe dingen te ontdekken.

Vaders schaatsen
’t Heeft vannacht weer flink gevroren,
Alle sloten lagen dicht.
“Hoor eens Jan”, riep Pietjes vriendje
met een stralend blij gezicht.
“Straks na schooltijd ga ik met vader
schaatsen kopen in de stad,
dan kan ik fijn vanmiddag rijden.
Zeg eens Piet, hoe vind jij dat?”
“Als jij rijden gaat”, zegt Piet,
“ga ik natuurlijk met je mee.
‘k Neem dan stiekem vaders schaatsen,
Anders zegt hij zeker NEE!”
’s Middags op het ijs bindt Piet stevig
vaders schaatsen aan.
Kijk daar gaat ie en daar zwaait hij.
Pats, daar ligt hij op de baan
Alle jongens staan te lachen.
Wat een mal gezicht was dat?
Piet zegt: “Heus, ik kan wel rijden,
maar het ijs is veel te glad.
Bewoonster van het Blaauwe Hofke
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Heb jij een doosje bonbons gewonnen?
Wat was dat weer een gezellige Burendag op De Blaauwe Hoeve. Een
zonnige middag vol spelletjes met als hoofdprijs: Leonidas-bonbons!
De 10 doosjes werden dankbaar in ontvangst genomen. Bedankt lieve
vrijwilligers voor jullie inzet. In fijne samenwerking met facilitaire dienst,
Technische dienst, Fysio en team Welzijn.
Cyriana Messens, team welzijn
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Nachtzusters zingen als nachtegalen
Afgelopen vrijdag 17 september mochten
we aan het Tuinhuis “De Lommerte” genieten van een leuk optreden van Marcia
en Marijke. Dit zingende duo staat ook
bekend als “nachtzusters” bij ZorgSaam
Zeeuws-Vlaanderen en waren diezelfde
nacht nog op pad geweest op De Blaauwe
Hoeve. Een 200-tal bezoekers mochten
genieten van liedjes en bekende meezingers uit vervlogen tijden: drankje erbij,
ijsje erbij, zonnetje op ons hoofd en genieten maar.
Cyriana Messens, team welzijn

Muziek van Fabrice
op een mooie dag
Wat was het weer prachtig om de zang van
Fabrice te kunnen horen. De mooie dag
bracht onze bewoners gezellig naar het restaurant van Antonius en tevens zat het terras
ook vol. Er werd weer hard gewerkt door de
vrijwilligers, dank hiervoor!!
Tevens bestond de avondmaaltijd uit een
prachtig opgemaakte hors-d’oeuvre van Jan
Ivens. Deze werd geschonken door de waardigheid- en trotsgelden! Bedankt!
Wilma Morcus, team welzijn
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Tegeltjeswijsheid

Gedicht geschreven door Ria van Broeck
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VANUIT DE DIENST GEESTELIJKE ZORG
KERSTMIS 2021
De kerstboom komt weer van de zolder,
het stalletje wordt gezet,
corona zal dat niet verhinderen…
De kerstliederen klinken op vele plekken,
de kerkklokken zullen luiden,
corona zal dat niet verhinderen…
Het kerstverhaal wordt zeker weer verteld,
Jezus wordt opnieuw geboren,
corona zal dat niet verhinderen…
We zetten ons in voor vrede op aarde,
zorgen voor verbondenheid en goede sfeer,
laat corona dat niet verhinderen!

Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar
Hoe zal Kerstmis zijn…..?
Op het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben stijgen de coronacijfers weer
schrikbarend. We dachten met het vaccineren het virus onder de knie te krijgen,
maar dat lijkt toch tegen te vallen.
Er zijn weer persconferenties waarop beperkende maatregelen worden aangekondigd en intussen durft niemand meer voorspellingen te doen over de ontwikkelingen rond corona. Ver vooruitkijken kunnen we niet!
Dat maakt het ook lastig om een planning te maken voor de kerstdagen. Met betrekking tot de thuissituatie vragen we ons af of we dit jaar wel bij elkaar op bezoek mogen gaan, of we nu wel méér gasten mogen ontvangen aan onze kerstmaaltijd?
Met betrekking tot de vieringen en diensten rond Kerstmis stellen we ons de vraag
wat er dan wel of niet mogelijk en toegestaan is…. Het is allemaal zo onzeker.
Het is en blijft Kerstmis…..!
Wat de situatie dan ook zal zijn, we zullen in ieder geval ook dit jaar Kerstmis vieren.
Misschien alleen thuis, in de kring van ons eigen gezin. Of in de kring van de afdeling
of groepswoning met onze medebewoners. We laten de kerstdagen hoe dan ook
niet zomaar voorbij gaan en vieren de geboorte van Jezus. Want dit feest is te belangrijk om er geen aandacht aan te besteden, om het niet te vieren.
Kerstmis geeft hoop…..!
Alle reden om Kerstmis te vieren in een wereld en samenleving vol onzekerheid en
zorgen. Dat hebben mensen al eeuwenlang gedaan. In tijden van armoede, in tijden
van oorlog, in tijden van crisis. Mensen hebben altijd Kerstmis gevierd en uit dat
feest ook moed en kracht gehaald. Want Kerstmis vertelt ons over licht en hoop. In
donkere tijden reikt de geboorte van Jezus ons lichtpuntjes aan. Kerstmis zegt ons
eigenlijk dat wij mensen niet alles zelf in de hand hoeven hebben, dat lang niet alles
alleen van ons afhangt. God speelt een rol in ons leven, God speelt een rol in de wereld. En ja, dat gaat ons begrip te boven.
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VIERINGEN ROND KERSTMIS EN NIEUWJAAR
We hopen Kerstmis ook te kunnen vieren vanuit ons geloof binnen de katholieke
traditie. Met het voorbehoud dat we vanwege corona moeten maken willen we dat
als volgt gaan doen:
Kerstviering in het restaurant van wzc De Lange Akkers
dinsdag
21 december 10.30 uur
Kerstviering in het restaurant van wzc Antonius
donderdag 23 december 10.30 uur
Vieringen in de kapel van De Blaauwe Hoeve
De vieringen op eerste en tweede kerstdag zijn in eerste instantie voor onze
bewoners uit het verpleeghuis en uit de zorgappartementen. Afhankelijk
van hoeveel bewoners zich aanmelden zullen er plekken zijn voor ‘mensen van buiten’. Ook zij zullen zich wel moeten aanmelden voor de kerstvieringen.
zaterdag
zondag

25 december
26 december

10.30 uur m.m.v. Cantallegria
10.30 uur m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor

Op 1 januari is er géén viering in onze kapel.
zondag
2 januari 		
10.30 uur m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor

DANK JE WEL ANNIE VAN KERKHOVEN-VAN DE WIEL
Tijdens de zondagvieringen in onze kapel mogen we altijd rekenen op de zang van
het koor. Eén keer maand zingt het Blaauwe Hoevekoor, op de andere zondagen is
Cantallegria present. Uiteraard vraagt het zingen op zondag de nodige voorbereiding. Daartoe repeteren de koren. Maar natuurlijk is het ook nodig om geschikte gezangen te kiezen, passend bij de lezingen, en om een programma op te stellen.
Vele, vele jaren al is dat in goede handen geweest bij mevrouw Annie van Kerkhoven-van de Wiel. Samen met de dirigente en de voorganger sprak zij de liederen
door en zorgde ervoor dat elke zondag het programma netjes in de kapel beschikbaar was. Annie was daar heel trouw en zorgvuldig in.
Onlangs heeft zij dit overgedragen aan de dirigente, mevrouw Noor van Loveren-Gortzak. Gelukkig blijft Annie wel deel uitmaken van Cantallegria en zingen op
de zondagen! We willen haar heel hartelijke danken voor alle goede zorgen, zovele
jaren lang.

OVERLIJDEN VRIJWILLIGER
Op de leeftijd van 72 jaar is onze trouwe vrijwilliger in de kapel van
De Blaauwe Hoeve, de heer Theo Voet, overleden. Helaas was de
gezondheid van Theo al langer kwetsbaar en een aantal tegenslagen zijn hem teveel geworden. Theo was een gelovig man die in alle
bescheidenheid met hart en ziel zijn vrijwilligerstaken al vele jaren
vervulde. Hij had voor iedereen een vriendelijk woord en leefde met
iedereen mee. We zullen hem missen en wensen zijn vrouw Ingrid
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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BEREIKBAARHEID K. VAN GELOOF
Aangezien administratief en voorbereidend werk op kantoor en het bezoek aan
mensen worden afgewisseld ben ik niet altijd meteen bereikbaar. De telefoon gaat
soms ook niet mee bij het bezoeken van mensen, want dan kan een inkomend telefoontje ongepast zijn en een vervelende stoorzender.
Ik ben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig (woensdag is mijn vrije
dag). Over het algemeen ben ik ’s ochtends tussen 8.30 en 9.30 uur op kantoor en
dus goed telefonisch bereikbaar. Via de mail (k.vangeloof@zzv.nl krijgt u op werkdagen zo snel mogelijk een reactie van mij.
AANMELDEN ZONDAGVIERINGEN
Vanwege alle coronamaatregelen is de ruimte in de kapel nog altijd beperkt. Het is
gewenst dat u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan via de telefoon of via de mail (zie
hierboven: bereikbaarheid K. van Geloof)
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!
Kees van Geloof, dienst geestelijke zorg

Mariabeeld
helemaal
opgeknapt
Het Mariabeeld met het Kindje Jezus
op haar arm, dat lange tijd aan het
Tuinhuis heeft gestaan, had een serieuze opknapbeurt nodig. Vrijwilliger
Paul Cornelis is aan het karwei begonnen en heeft alle oude verflagen
verwijderd. Luc Inghels heeft de twee
aureolen van een nieuwe goudkleur
voorzien en het beeld is nu weer
prachtig wit geworden. Het staat nu
op een gepaste plaats naast de ingang
van de kapel. Paul en Luc bedankt voor
jullie inspanningen!
Jan Knibbeler, redactie huiskrant
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Lekkere verse
wafels, wie lust
ze nu niet
Zo één of twee keer per jaar bakt Team
Welzijn voor iedereen van De Blaauwe
Hoeve, die ze lust lekkere verse wafels,
met overheerlijk beslag van Bakkerij
Goossen uit Kloosterzande. Er werden
weer honderden wafels gebakken. We
kunnen oprecht zeggen dat het weer
een groot succes was, ook mede onze
wafelbakvrijwilligers.
Team Welzijn

Wat zijn Alpaca’s toch lief!
Wat werden we verwend: Eerst lekker koffie/thee en een plak cake, daarna advocaa
tjes met slagroom. Frisdrank voor de liefhebbers. Petit Fourtjes en als afsluiter een
lekker ijsje. Dat ging er allemaal wel in. Het leek wel even of we op vakantie waren.
Allemaal blije, ontspannen gezichten. Wat een rust aan de rand van de “Steense bossen”.
De Alpaca’s lieten zich heel de middag voeren en knuffelen en speelden voor fotomodel. Wij trouwens ook. De uitstap was een dag met een ‘gouden randje’.
De foto’s spreken voor zich. Met dank aan alle vrijwilligers/familie/ mantelzorgers.
Brigitte Ras, team welzijn
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Leuke anekdotes van vroeger
Ik had aan de bewoners gevraagd om een oude jeugdfoto te sturen met een leuk verhaaltje erbij. Twee bewoners reageerden. Agnes Weemaes-Kindt en Rosa Nicolaas-Gelderland.
Veel leesplezier. En heb je ook zoiets, zoek een leuke foto van vroeger en schrijf erbij welk
verhaal hier achter zit. Geef het maar af bij Welzijn, dan komt het wel bij mij terecht. De
foto krijg je netjes weer terug uiteraard!

Agnes en Irene zijn dikke vriendinnen

Er werd mij gevraagd om iets uit mijn jeugd te zoeken.
Nou, als je hoogbejaard bent, dan is er altijd wel iets
te vinden. Mijn vriendin Irene is al 75 jaar. Ze woont
nu in Antonius en ik in De Blaauwe Hoeve. Op de foto
zie je ons met een hoedje op. We gaan naar de kerk op
Lamswaarde. Dat was toen nog alle zondagen! In lengte heb ik het nooit van Irene kunnen winnen, dat is wel
te zien hè?
Irene kwam van achter uit De Dreef en woonde daar
op een boerderij. Ik was de dochter van de smid en
woonde op ’t dorp. Ik kwam graag op de boerderij en
Irene kwam graag bij ons.
Uit de kerk stond de koffie altijd klaar en was het altijd
gezellig. We hebben samen veel kermissen bezocht, tot zelfs op Ossenisse. Daar
woonde Irene haar oma. Maar natuurlijk allemaal op de fiets. Mijn vader had een
fietsenwinkel van Gazelle. Wij zweerden natuurlijk bij dat merk en hebben ook nooit
op een andere gefietst.
Wanneer je op de foto kijkt zie je wel dat we ’t altijd eens waren. We zetten onze
voeten op hetzelfde moment. Ik ga Irene nog steeds bezoeken en wij zijn altijd bij
elkaar te zien. En we zijn ook blij met onze familie.

Bezige bij Rosa

Hier op de foto zit ik met een groep in
de boomgaard van Rob Verbist. De boomgaard was in Boschkapelle. We zijn volop fruit aan het trekken, maar nu is het koffiepauze. Ik zit rechtsonder. Naast me
Ria Burggrave. Daarnaast de
vrouw van Rob en daarnaast
Rob. Naast Rob zit Elly Lauret.
Deze foto is zeker vijftig jaar
geleden gemaakt. Vroeger was
ik een bezige bij en ben dat
nog steeds. 20 jaar ben ik vrijwilligster geweest in De Blaauwe Hoeve. Ik ging bijv. wandelen met de bewoners of hielp
op de afdeling en zette koffie.
Jan Knibbeler,
redactie huiskrant
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Weer eens een lekker potje bingo
Donderdag 23 september is de
Avond-Bingo van start gegaan na
een “Coronaslaap” van meer dan
1.5 jaar. Onze vrijwilligers Kitty,
Frans, Vera en Lisette keken er
erg naar uit om onze bewoners
van De Blaauwe Hoeve en uit de
buurt te trakteren op een spannend potje Bingo mét leuke prijzen. Dank aan alle deelnemers
en vrijwilligers voor de gezellige
sfeer!
Cyriana Messens, team welzijn

Knap resultaat bij
bloemschikken
Wat een succes wat dat zeg dat bloemschikken op
Antonius. Wel druk, maar het was geweldig. Eerst
een bakje koffie of thee en een lekker stukje gevuld
speculaas. Daarna zijn we begonnen met bloemschikken. Met alle vrijwilligers hebben we daarna
nog heerlijke pompoenensoep gehad.
Bedankt Jose en alle vrijwilligers die dit hebben
mogelijk gemaakt!
Danielle Vos, medewerker Antonius

Een lichtpuntje in de donkere dagen
Nu het de donkere dagen van het jaar zijn, hadden wij het idee
om iets leuks voor onze bewoners te organiseren. We bedachten een high tea. Alle bewoners kregen een uitnodiging. Omdat
Antonius uit meerdere gebouwen bestaat, hebben we dit op
twee locaties georganiseerd. In het restaurant en in het A-gebouw. Het was een groot succes. Onder het genot van gezellig
samenzijn kregen de bewoners een fleurig bordje met daarop
zalige zoetigheden. En natuurlijk koffie en thee. Er werd wat afgekletst en een muziekje op de achtergrond zorgde ervoor dat
iedereen het naar de zin had. Bewoners die niet konden komen,
kregen hun bordje met zalige zoetigheden in hun appartement.
Zij waren erg dankbaar dat dit werd bezorgd.
Ingrid, Rianne en Judith, Antonius
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Niet schrikken hoor
Sinds ik de overstap heb gemaakt vanuit de zorg naar
Team Welzijn in Hulst ben ik contact blijven houden met
mevrouw Rijck. Die woont in Antonius te Kloosterzande.
Af en toe zomaar even een thee momentje. Ze kan mooie
verhalen vertellen. Met haar bijna 100 jaar is ze nog steeds
erg geïnteresseerd in alles wat er om haar heen gebeurd.
Laatst vertelde ze mij dat ze het soms zo saai vindt in het
huis. “Ik mag dan wel bijna 100 jaar zijn, maar zeker nog
niet te oud voor wat actie. Het is hier soms zo’n saaie boel”.
Ik maakte met haar de afspraak dat ik ervoor zou zorgen dat ze wat actie mocht ondernemen. Aangezien het bijna Halloween is. Ik heb haar aangekleed met een toepasselijke hoed en handschoen. Voor zich een schaal met grote snoepspinnen, die
door de heks beschermd wordt. Neem je een snoepje, dan laat je de heks bewegen
en geluid maken door op een knopje te drukken. Zo is ze langs de deuren gereden
en ze heeft menig bewoner laten schrikken. Mevrouw Rijck had de grootste lol. Een
zeer geslaagde middag.
Linda Burm, team welzijn

Lekker eten en een mooie ballon cadeau
21 september was het Wereld Alzheimerdag. De bewoners werden getrakteerd op
een lekkere maaltijd met ouderwetse vleessoorten van slager Ivens.
Tevens kwam Wally de Groote om voor iedere bewoner een aangepaste ballon te
maken. Voor de één was dat een lieveheersbeestje en voor de ander een brommer.
Wat een geweldige dag was dit.
We danken hiervoor de “Vrienden van Antonius” die dit mogelijk hebben gemaakt!
Wilma Morcus, team welzijn
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Snertgedicht
Hoe heette toch dat groene spul dat mijn vader altijd maakte?
Die groene brei die in de winter oww zo lekker smaakte.
Met selderie, wortelen en wat prei
Spekjes en een rookworst erbij.
Ook nog knolselderij en wat juin,
Haalde hij allemaal uit zijn eigen tuin.
Na het snijden wat gebeurde er dan?
Alles ging samen in een grote grijze pan.
Met al deze verse spullen,
Wist mijn vader de pan goed te vullen.
Daarna stond alles te pruttelen op het vuur,
Al met al duurde het wel een uur.
Die groene kleur is dat van de erwt?
Het ziet er raar uit, dit noemen we dus SNERT!
Maar wat heerlijk, je kon het al ruiken,
Nog even en we konden de soepkommen gebruiken.
Met z’n allen zaten we te smachten,
Rond de tafel, braaf te wachten.
Niets meer doen, het was bijna gedaan,
Met een lach op zijn gezicht kwam mijn vader eraan.
Wat een volle pan, wat een feest,
Van mijn vader zijn kookkunsten genoten we nog het meest.
Als het kouder wordt denk ik hier weer vaak aan,
Zulke mooie herinneringen zullen nooit vergaan!
En zo moeten jullie weten,
Dat ik mijn vader nooit zal vergeten!
Cindy Van Raemdonck, nachtdienst
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Zo leer je de buren kennen
Vrijdag 24 september heeft Antonius meegedaan aan de landelijke Burendag,
Vele vrijwilligers waren weer bereid om een handje te komen helpen. In het restaurant was er een gezellige bingo gepland en na de bingo waren er voor alle bewoners
van Antonius verse wafels gebakken. Tevens was er een gezellige samenwerking met
zorgboerderij “De groenen of”, waarvoor Antonius beslag had geregeld, zodat ook
de gasten van de boerderij de wafels zelf konden bakken.
Met een grote groep zijn we naar de zorgboerderij gewandeld en hebben daar heerlijke wafels gegeten.
De zorgboerderij heeft als dank voor de leuke samenwerking vier
stoelen gekregen.
Dank aan alle vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt!
Wilma Morcus, team welzijn

Yvonne en Theo
gaven mooi
optreden
In Antonius was er weer een mooi optreden. Dit keer van Yvonne en Theo.
Dat was weer genieten!!!
28

Vrolijke klanken vanuit
De Baronie
Marcia, Marijke en Jan gaven een spetterend optreden op De Baronie. Ze zongen vele leuke
meezingers voor de bewoners. Bedankt alle drie.

Weer een gezellige Burendag
Op de Korenmarkt werd dit jaar weer een gezellige Burendag georganiseerd. Iedereen had het erg naar zijn zin.

Tik eens een eitje

De zorgassistenten van Antonius trakteerden
de bewoners op een spontaan gekookt eitje. Dit
werd uiteraard geweldig gewaardeerd.

Heerlijke
Kloriaan
Op Antonius werd de 11-11e
gevierd met een heerlijke
Klooriaan van bakkerij
Goossen!!
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Ook zin in erwtensoep en
pannenkoeken?
Woensdag 3 november was er erwtensoep met pannenkoeken voor iedereen die graag met deze eetactiviteit mee wilde doen op Antonius!
Het was weer overweldigend. De vrijwilligers hebben
drie grote pannen erwtensoep gemaakt, want iedereen,
op een enkele uitzondering, wilde graag van deze activiteit gebruik maken!
Er werd voor 70 personen gekookt en gebakken! We
danken dan ook weer de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet en dit hebben
mogelijk gemaakt!!
Wilma Morcus, team welzijn

Winter
Heb je het al gehoord, de herfst is voorbij
de winter komt eraan , met nachtvorst aan haar zij.
Heb je het al gehoord, de winter zit eraan te komen,
alle bladeren vallen een voor een van de bomen.
Heb je het al gehoord, de kou die komt eraan,
dikke truien uit de kast, de kachel lekker aan.
Maar ‘s nachts moeten we toch de kou trotseren,
terwijl iedereen lekker onder de wol ligt, onder de donsveren.
Want zelfs door weer en wind, door storm en regen
fietsen en lopen we de hele nacht, niets houdt ons tegen.
Ook zelfs bij sneeuw, trekken we onze laarzen aan
zodat we ook dan naast jullie bed staan.
Voor al die lieve mensen, daar doen we het toch voor
Want bij iedere jaargetijde gaat de zorg gewoon door.
‘s Nachts is het stil, is er geen geluid
maar als de ochtend komt
steekt de liefde boven de bomen uit!
Kijk eens omhoog, kijk eens om je heen misschien
elke dag is mooi, je moet het gewoon willen zien!
Heb je het al gehoord, ook in de winter Carpe Diem, pluk de dag
En ‘s nachts...wees gerust lieve mensen...houden wij de wacht!
Cindy Van Raemdonck, nachtdienst
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Mevr. M. Malcontent uit
Kloosterzande
M V O Y
Mevr. de Regt uit Hoek
Mevr. Visser, 23-104,
Hooge Platen

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing puzzel ‘Dieren’

✂

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

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

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

Tel. nr.: ...................................................................................................................................
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Fijne
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Colofon
De Huiskrant bestaat uit drie regio’s: West, Midden en Oost.
De redactie bestaat uit de volgende leden:
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Druk en lay-out: Drukkerij DRUWA
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