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Geniet
en
van de
zomer
!

De bekende ‘Neuzen’ van Terneuzen
Deze zomer hebben wij heerlijk genoten
van het weer. En dan kon een wandeling
niet ontbreken. Er was een mooie route gemaakt door onze collega Yvonne.
Vanaf Bachten Dieke een stukje over de
zeedijk. Langs het gemeentehuis waar
we onze nieuwe burgermeester Erik van
Merrienboer hebben gezien. Naar de
bekende Neuzen van Terneuzen. Door

de Axelsestraat richting ijssalon ‘Bij Zegers’,
waar we heerlijk hebben genoten van een
romig ijsje. Voor de bewoners was het fantastisch om langs deze bekende plekken te
lopen. Ook hadden ze nu de nieuwste bezienswaardigheid van Terneuzen gezien.
Yvonne Verschueren en Romy Bracke, team
welzijn Bachten Dieke

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

–
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Hélène de Zeeuw

Recept
Rijst met ananas en gehakt
4 personen
Benodigdheden
250 g rundergehakt, 250 g verse ananas in stukjes, 350 g basmatirijst
2 teentjes knoflook, een stukje verse gember van 2 cm, 5 lente-uitjes, olijfolie,
1 tomaat, peper en zout
Bereidingswijze
Kook de rijst gaar zoals op de verpakking vermeld staat. Laat uitdruipen en
afkoelen. Snijd de gepelde en ontpitte tomaat in blokjes. Laat in een wok de olie
warm worden. Doe het gehakt bij de olie en bewerk het tijdens het bakken tot
kleine stukjes. Laat het vlees licht bruin bakken. Voeg de gehakte knoflook, de gember, peper en zout toe en laat alles samen nog 2 minuten bakken. Meng de ananasblokjes onder het vlees, bak ook 2 minuten samen en doe dan de rijst erbij. Roer
goed door elkaar en bak nog enkele minuten. Doe de gehakte lente-uitjes en de
tomatenblokjes bij de bereiding en dien onmiddellijk op.
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Afscheid Romy
Hoi, mijn naam is Romy Mannaart en ik ben 19 jaar. Vorig jaar september ben ik
gestart bij Rozenoord voor mijn laatste jaar stage. Mijn stage was bij de activiteiten
begeleiding Mona en Esmee. Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad. Ik heb gelachen,
gehuild en heel veel geleerd.
Woensdag 14 juli heb ik afscheid genomen van de bewoners, collega’s en vrijwilligers.
We hebben die middag genoten van zelfgebakken wafels met aardbeien en slagroom.
Daarna ben ik bij elke bewoner langs gegaan om persoonlijke afscheid te nemen en ze
een cadeautje te geven. Er vielen tranen maar er is ook veel gelachen.
Ik wil alle collega’s, bewoners er vrijwilligers bedanken voor het fijne en gezellige jaar
en in het bijzonder Mona en Esmee! Ook bedank ik iedereen voor de lieve cadeautjes.
Ik ga iedereen daar heel erg missen! En ik zal zeker nog eens langs komen voor een
bakje koffie!
Heel veel Liefs,
Romy Mannaart, Welzijn

Alpaca op de Boulevard Hooge Platen
Op donderdag 1 juli kwamen de alpaca’s Feline en Stipje op bezoek. Op de Boulevard
kwamen de alpaca’s gewoon binnen in de huiskamers. Volgens eigenaresse Evelien
was dat geen probleem omdat ze zindelijk zijn. En dat bleek waar te zijn. Bewoners
wisten niet wat ze
zagen. Men werd
er stil van. Iedereen
was zo onder de indruk van deze twee
prachtige dieren.
Natascha de Groote,
team Welzijn
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Boerencake
Dinsdagmiddag 13 juli hebben we op de
Kanonnenstraat in Rozenoord een heerlijke
boeren cake gebakken. Een paar bewoners
hielpen met het lezen van het recept en het
mixen van het beslag. Na een uur wachten
was de cake eindelijk klaar om gegeten te
worden. Maar gewoon opeten vonden we
een beetje saai. We hebben de stukjes cake
versierd met chocolade, gekleurde letters
en eetbare confetti. Er waren ook gesuikerde ogen die de cake in een vrolijk gezicht
omtoverde.
Kim Visser, team Welzijn

Wafelbak
Op donderdag 8 juli hebben wij verse
wafels gebakken voor de bewoners
van de Zeeschelp KSW in Coensdike.
Iedereen heeft heerlijk genoten van
de wafels met slagroom en aardbeien. Het avondeten had minder succes
omdat bijna iedereen zijn buikje rond
gegeten had ‘s middags.
Isabel Bogaarts
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De dag beginnen
Hoe startte u vroeger de dag? Welke zeep gebruikte u? Palmolive, Lux, Carlton of Castella of…..? Gebruikte u een kapmantel wanneer u uw haren kamde of borstelde?
Herinnert u zich nog de geur van Eau de Cologne 4711 of Boldoot?
Ondergoed van Schiesser en nylons van Setter Set?
Mooie herinneringen aan de “jaren ‘60 en ‘70”. De bewoners van intramuraal Hooge
Platen hebben weer genoten bij het zien van deze spullen uit de oude doos, of beter
gezegd van de vliering.
Arianne Koster, team welzijn

Feest duo Wille
Eindelijk, na anderhalf jaar, mochten we weer een optreden
verzorgen in het Paviljoen van Hooge Platen. Op zaterdag
26 juni was er een warm welkom voor het feest duo Wille.
Bewoners genoten van de muziek, het meezingen en meeklappen. O, wat hadden we het gemist al die tijd.
Arianne Koster, Team Welzijn.
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Operatie
‘merels
bevrijden’
in Emmaus
Zaterdag 12 juni begon heerlijk koel. En dan is het lekker
om even de ramen en deuren open te zetten. Zo gedacht zo gedaan. We kregen
echter ongenodigde gasten
zonder mondmasker binnen.
Twee mereltjes dachten een
kamer te nemen in Emmaus.
Een aantal uren en 3 boterhammen verder waren beide
merels nog steeds aan het
vliegen. Helemaal uitgeput
zaten ze na een tijdje nog op de rand van de lichtkoepel. Na een aantal telefoontjes
was de brandweer en de dierenambulance bereid om ze te komen vangen.
De brandweer is het dak op gegaan om op de koepel te tikken zodat de dierenambulance met een schepnet de vogels kon vangen. Na heel veel heen en weer geloop en
gevlieg vloog er een naar beneden en deze konden we naar buiten jagen. De tweede
moest toen nog worden gevangen. Dit was een echte volhouder. De dierenambulance
heeft hem echter met een groter vangnet kunnen vangen en deze merel buiten vrij
gelaten.
Beide vogels konden even op adem komen. Net zoals de 2 brandweermannen en de
man van de dierenambulance.
Aprilia Haers, Verpleegkundige Emmaus

Duo Scheldemond
In de Stelle kwam accordeonisten duo
Scheldemond optreden. Alle bewoners
van de Stelle waren uitgenodigd. Onder
het genot van een bakje koffie luisterden
men naar de accordeonisten.
Onze bewoners hebben weer genoten.
Team Welzijn de Stelle
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Feline en Stipje op bezoek.
Het bezoek zou buiten op het terras in de zon plaatsvinden. Dus gingen we op zoek
naar een dag met mooi weer. De keuze viel op dinsdag 22 juni. Helaas liet de zon ons
deze dag in de steek. Na druk overleg besloten we om alles een weekje uit te stellen.
Het was het wachten waard! Al was de zon niet zo heel sterk en moesten we die dag
een warme jas aan. Feline en Stipje konden ons toen toch komen bezoeken.
Feline en Stipje, 2 alpaca’s van de familie Govaert uit Schoondijke. Feline is karamel
bruin van kleur en Stipje is wit met hier en daar een donker stipje. Wat waren ze
mooi, lief en bijzonder! De bewoners konden hun aaien, knuffelen en zelfs een kusje
geven. Heel af en toe ‘bliezen’ Feline en Stipje hen wat toe, wat een hoop gelach en
plezier teweeg bracht.
We hebben allemaal genoten van hun bezoek en gaan hen zeker snel weer eens zien!
Anneke ten Hoor, Team Welzijn
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Herfstliedje
Een vriend’lijk, aardig vogelijn
Zong in de held’re zonneschijn
Op zachte toon zijn afscheidslied:
„Vergeet de kleine vogel niet!
Vaarwel, vaarwel, vaarwel,
Vaarwel, de tijd vliedt snel,
Vaarwel, vaarwel.”
Ik keek de vogel droevig aan,
En zei: „Ge moogt niet henen gaan,
Ge blijft toch waarlijk al te kort,
Ik zorg voor u als ‘t winter wordt;
Blijf hier, blijf hier, blijf hier,
Blijf hier mijn aardig dier,
Blijf hier, blijf hier !”
De vogel zong: „‘t Wordt mij te koud,
Te dor in ‘t veld, te kaal in ‘t woud;
In ‘t voorjaar zien we-elkander weer,
Voor mij zorgt onze Lieve Heer.
Ik kom, ik kom, ik kom,
Ik kom heel gauw weerom,
Ik kom weerom!”

Huishond Bella
Huishond Bella mag ook weer op bezoek bij de cliënten van Rozenoord. Zowel Bella
als de cliënten zijn daar erg blij mee. Want niet alleen de cliënten vinden het leuk.
Ook Bella komt hier graag om vertroetelt te worden. Een wandeling met een cliënt.
Elke ochtend een koekje bij Mevr Driessens. En tot slot brengt ze nog een bezoekje
aan enkele cliënten op de afdeling.
Mona Mollet, Team Welzijn Rozenoord
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High Tea
Donderdag 8 juli werd er een High Tea gehouden in de zaal. Cliënten konden proeven
van allerlei soorten thee. Natuurlijk met de nodige hartige en zoete snacks erbij.
Mona Mollet, team welzijn

Ina bedankt
Ina werkte eerst 2 jaar in de huishouding.
Daarna heeft ze 36 jaar in de verzorging gewerkt in Ter Schelde en Hooge Platen. Per 1
juni ging ze met pensioen.
Op vrijdag 11 juni trakteerde Ina alle bewoners van intramuraal op een lekkere huzaren
salade.
Wij wensen Ina nog vele mooie en gezonde jaren toe, samen met al haar familie en
vrienden.
Team Welzijn, Hooge Platen.
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Italiaanse week
Van 12 t/m 16 juli vond er op Hooge Platen een Italiaanse week plaats.
Met een prachtige start: Italië wint het Europees kampioenschap voetbal.
Een week waarin 4x Italiaans werd gekookt. Elke dag hielpen er bewoners mee met
de voorbereiding. Bewoners genoten volop. De ijscokar mocht natuurlijk niet ontbreken in deze week. Ook ging men op de foto, met hoed op of masker voor. Met dank
aan Karin Spanhaak uit Breskens voor de fotografie. Italiaans restaurant Da Bruno uit
Breskens maakte voor ons heerlijke tiramisu, waarvoor dank. Alsof er een engeltje op
onze tong……, zo lekker……
Een hele gezellige week voor de bewoners boulevard en intramuraal. Een glimlach op
vele gezichten. Een week waar nog lang over werd nagepraat.
Team Welzijn, Hooge Platen.

Jerusalema
Challenge
Het Zuid-Afrikaanse nummer
‘ Jerusalema’ is uitgegroeid
tot ‘symbool van hoop’ en
wordt gelinkt aan de coronacrisis. Samen met de cliënten
van Rozenoord hebben wij 12
juli ook meegedaan aan deze
challenge. Het is belangrijk
om goed te bewegen. Daarbij
is het ook erg gezellig om dit
op muziek te doen. Even een
vrolijke noot en lichtpuntje in
deze periode.
Mona Mollet, team welzijn
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Moeder en dochter
beiden werkzaam in
Emmaus
Moeder Ingrid: Ik ben begonnen bij Emmaus in 1998 als inval voor een zwangerschap. Toen was de wissel nog niet
gebouwd. Ik had geen ervaring met werken in de zorg. Ik ben onderaan de ladder
begonnen in de huishoudelijk dienst in de
thuiszorg. Daarna ben ik naar de thuiszorg
gegaan om in de zorg te beginnen en heb
daar de opleiding verzorgende C gevolgd.
Na mijn opleiding was er een vacature in
Emmaus op de Molenberg. Ik moest wel
even nadenken of ik dit wilde. Het is de
mooiste beslissing van me leven geweest.
Ik kreeg toen ook de gelegenheid om verder te leren als verzorgende IG.
Het kleinschalig wonen stopte in IJzendijke en ik ben in Emmaus zelf gaan werken.
Mijn mama heeft 16 jaar in Emmaus gewoond. Het was voor mij een eer om voor haar
te mogen zorgen samen met de collega`s van afdeling de sprang. Deze collega’s draag
ik nog altijd een warm hart toe.
In de 22 jaar heb ik van alles gedaan: vim coördinator, werkbegeleider, nacht zuster
en sinds kort planner PG Emmaus samen met Frederique. Ook heb ik op vele plaatsen ingevallen en dat deed ik graag. Ik kwam in Coensdike, Sluis en Bachtendieke, “De
Hoge Plaate” en onlangs op de Boterbloem.
Sinds 2 jaar ben ik weer op PG gaan werken en dat vind ik heerlijk. Het is heel anders
dan PG 20 jaar geleden. Er moet niet anders gewerkt worden maar er zijn veel wetten
en protocollen waar aangehouden moet worden. Dat is soms jammer. Onze handen
zijn gemaakt voor aan het bed te werken en niet achter een computer.
Dochter Aswintha: Ik ben begonnen op 14 jarige leeftijd in Emmaus in de keuken
aan de afwas en eten rond brengen op de afdeling. Dit vond ik heel leuk. Ook omdat
mijn oma er woonde en dan kreeg ik altijd een snoepje. Daarna ben ik in de zorg gaan
werken. Ik heb stage gelopen op de linnenkamer in Emmaus, in de zorg, keuken en
extramuraal (thuiszorg). Ik heb veel geleerd van de collega`s van vroeger. Inmiddels
heb ik de opleiding verzorgende 3 IG afgerond.
Mijn mooiste tijd is toch wel extramuraal in de thuiszorg met Andrea de Smit. De vrijheid op de fiets door IJzendijke. Alle mensen waar ik kwam hadden mij ook gekend als
klein meisje. Ze vonden het niet erg om door mij geholpen te worden.
Mijn oma is 1,5 jaar geleden overleden. Soms is dat wel moeilijk als ik dan langs haar
kamer loop. Maar met een lach en een traan denk ik aan haar. En dan zeg ik dank aan
iedereen in Emmaus voor alle liefde die oma mocht krijgen.
Momenteel werk ik in de nachtzorg omdat dit beter past bij mij thuissituatie. ’s Nachts
hebben we de tijd voor de client. Er kan wat extra gedaan worden wat overdag niet
kon gedaan worden.
Ingrid en Aswintha
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Moeder en dochter beiden werkzaam in Emmaus
Vanuit het team welzijn is gevraagd of ik samen met Bo een stukje wil schrijven over
ons zelf. Nu vraag u zich misschien af waarom Bo en Karin?
Ik ben namelijk de moeder van Bo Vermeulen. Samen met mijn partner heb ik nog
een dochter: Jackie. Zij werkt in de toeristische sector.
Zelf werk ik al ruim 30 jaar in de zorg. Ik was 19 jaar en ben gestart in Breskens toentertijd Ter Schelde. Daar heb ik ruim 11 jaar gewerkt. Ik ben gestopt toen Bo geboren
is. Samen met mijn partner baatte ik ook het Cafe La Porte dor uit.
Uiteindelijk begon ik de zorg te missen. Na de geboorte van Jackie ben ik in Emmaus
gestart. Dat was in 2001.
In de loop der jaren is er veel veranderd in de ouderen zorg maar ik doe mijn werk
nog steeds graag.
Ik ben Bo en ik ben 22 jaar. Ik ben werkzaam in Emmaus als Verzorgende IG. Vaak
werk ik elke zondag en vakanties in Emmaus intramuraal. Ik werk nu ongeveer 3 jaar
hier en heb het enorm naar mijn zin. Eerst stond ik op de PG afdeling. Na een jaar
kwam ik er achter dat ik intramuraal leuker vind en ben ik intramuraal gaan werken.
Mijn moeder Karin is hier ook werkzaam. Natuurlijk moeten we af en toe samen werken. Dan maken we er een feestje van.
De omgang met de cliënten vind ik ontzettend leuk. Ze waarderen dat je de tijd voor
ze neemt of dat je eens wat extra`s kan doen voor ze.
Ik hoop hier nog veel ervaring op te mogen doen. Nog 1 jaartje en dan ben ik afgestudeerd als MBO Verpleegkundige. Ik zou dan graag in het ziekenhuis gaan werken. Natuurlijk ga ik wel alle cliënten hier missen.
Karin en Bo
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Scheldemond duo
Op donderdag 1 juli is het Scheldemond
accordeon duo komen spelen in Coensdike voor de KSW de Zeeschelp. Het was
een hele fijne middag. De bewoners genoten en zongen mee met de bekende
liedjes. Tijdens het avondeten vertelden
ze aan elkaar dat ze het heel leuk hadden
gevonden. Bij sommige bewoners bleef de
muziek in hun hoofd zitten, gaven ze aan.
Het voelde voor iedereen heel goed dat er
weer eens op een andere manier genoten
kon worden.
Isabel Bogaarts, welzijn Coensdike

Koffiemiddag
Een paar keer op een jaar houden wij een HighTea in Rozenoord. Er wonen echter ook
heel wat liefhebbers van koffie in Rozenoord. Daarom organiseren we ook een paar
keer per jaar een Koffiemiddag. Donderdag 29 juli konden de koffieliefhebbers weer
genieten. Verschillende smaken koffie proeven met allerlei lekkernijen erbij. Ondertussen hielden we ook nog een quiz met vragen over koffie.
Mona Mollet, Team Welzijn Rozenoord
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Paling maaltijd in
Coensdike
Op maandag 28 juni zijn de bewoners van de PG
afdeling in Coensdike verwend met gebakken paling,
salade en frietjes. Dit werd verzorgd door restaurant
de Kaaipoord uit Aardenburg.
Na genoten te hebben van de
maaltijd was er nog een plekje vrij
om een dessert van chocolademousse te eten. Als je een restaurant bezoekt hoort een dessert er
ook bij, vonden de meeste van de
bewoners.
Isabel Bogaarts, welzijn

Wandelen in Sluis
We hopen dat het mooie weer begint de komende periode. We willen weer veel gaan
wandelen als het weer het toelaat. Onze eerste groepswandeling hebben wij al gehad.
Ze gaven via de weersberichten dinsdag 13 juli geen mooi weer af. We hadden geluk.
Het was droog en niet koud. We hebben heerlijk gewandeld met een groep cliënten
door Sluis.
Mona Mollet, Team Welzijn.
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Optreden Willy Kamphuis
Het was een prachtige, zonnige middag op dinsdag 15 juni in de binnentuin van Hooge Platen. Een mooi moment om samen te genieten van
vele bekende liedjes gespeeld door accordeonist Willy Kamphuis. Ook de
bewoners van extramuraal waren blij dat ze weer mochten aansluiten bij
een muziek optreden.
Een heerlijk verkoelend ijsje maakte de middag compleet.
Arianne Koster, team welzijn.

Rondrit door de polders
Vrijdag 23 juli en woensdag 28 juli hadden wij een uitstap met de cliënten. Een rondrit
door de polders van Sluis, Heille, Ede, Biezen en Waterlandkerkje. We hadden een koffiestop in restaurant “het Mauritshof” in IJzendijke. Zoals altijd hadden die alles goed
verzorgd. Alles op 1.5m afstand. Op vrijdag heerlijk op het terras koffie met gebak.
We hadden prachtig weer, niet te warm en zonnig. De woensdag was het wat minder
mooi weer. Daarom hielden we onze koffiestop binnen. Het was wel droog. We konden heerlijk genieten van de omgeving.
Mona Mollet, Team Welzijn Rozenoord
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Veranderingen op de boerderij
Mij kwam een verhaal ter ore over een verandering op de boerderij.
Een boerenknecht (ik noem hem Camiel)
was al jaren lang werkzaam op de boerderij van boer Verhage. Hij was graag met
de paarden op het land aan het werk. De
paarden kenden hem beter dan de boer
zelf. Zo ging het jaar in, jaar uit. Zaaien,
maaien, oogsten en ploegen.
Op een dag vertelde boer Verhage dat
hij vernieuwingen op de boerderij wilde
aanbrengen. Hij had namelijk een tractor
gekocht. Camiel kreeg het dan ook wat
gemakkelijker, dacht de boer. Volgende
week zou de machine gebracht worden.
Daar keek Camiel van op, een tractor! Hij
wilde de tractor liever niet want op zo’n
machine rijden moest je toch wel even
leren! Toen de tractor gebracht werd
stonden de boer met
zijn vrouw en de arbeiders met grote
ogen te kijken.
Wat een mooi
ding! Als het
nu maar goed
werkte ook.
Camiel moest als
eerste even
proberen hoe alles
werkte, de verkoper legde alles goed uit.
Onder begeleiding werd de tractor in de
schuur gereden. De volgende dag moest
Camiel hem maar op het land uit testen.
De volgende morgen was hij dan ook al
vroeg present. Even de motor laten draaien en dan de mendeuren openen en de
ploeg er achter zetten. Maar zo ver kwam
het niet want…….
Wat Camiel niet wist, was dat de tractor
in de 1e versnelling stond! Dit had het gevolg dat de tractor direct begon te rijden.
En hoe hard Camiel ook HO-HO-HO riep,
de tractor reed gewoon dwars door de
mendeuren heen. Het was dan ook geen
paard wat naar commando’s luisterde. De
kippen die op het erf liepen vlogen haastig weg voor dat onding, de veren vlogen

alom in het rond. Op een haar na kon
Camiel voorkomen dat bazinne Verhage
van de sokken werd gereden doordat hij
snel op de tractor sprong en het contact
uitzette. Met de schrik in de benen zat Camiel op de machine. Nee, dacht hij, dit is
niets voor mij. Geef mij de paarden maar!
Van de boer kreeg hij natuurlijk een stevige reprimande. De boer vond dat hij toch
moest proberen het land te gaan ploegen. Hij had immers het ding niet voor
niets gekocht.
Nu was Camiel gewend om de paarden
twee keer het land heen en weer te laten
lopen en dan bij de slootkant even te rusten. Zo deed hij dit automatisch ook nu
weer. Hij dronk dan zelf even een slok en
ging weer verder.
Voor Camiel was dit een grote verandering en elke verandering duurt even voordat je hieraan gewend bent.
Dit verhaal gaat nog alleen maar over
de verandering van paarden naar tractor. Inmiddels hebben ook die tractoren
en alle landbouw machines een grote
verandering ondergaan.
Tegenwoordig ziet
een tractor er zo uit!
Het allernieuwste
model is een volautomatische machine. Deze wordt
bestuurd met de
computer vanaf de
boerderij. Hier zit dus
niemand op voor de besturing. In Amerika is dat handig omdat
ze daar enorme stukken land hebben.
Over veranderingen gesproken!
Ina Corijn
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Wandel 4 Daagse
Al 2 jaar op rij, i.v.m. corona, geen avond 4 daagse in Breskens. Dat was toch wel een
gemis voor de bewoners intramuraal van Hooge Platen. Dan maar zelf een alternatief
organiseren, met toestemming van onze leidinggevende welzijn Nora.
Zo ontstond de Wandel 4 Daagse van dinsdagavond 29 juni t/m vrijdagavond 2 juli.
22 bewoners namen deel aan deze avondwandelingen. Verspreid over de 4 avonden
ging men 1x, 2x of zelfs 3x mee op stap.
Goed ingepakt tegen de kou, regen en wind, vertrokken we elke avond om 18.00 uur
vanaf Hooge Platen om een wandeling te maken van ruim een uur. Bij thuiskomst koffie met iets lekkers en napraten met elkaar van wat we onderweg hadden gezien en
beleefd. 2 avonden gingen we, vanwege het weer, kris kras door het dorp. De andere
2 avonden liepen we langs de zee.
Wat een gezelligheid en lol. Op de laatste avond een muzikaal ontvangst bij thuiskomst door accordeonist Willy Kamphuis. Koffie, taart, bloemen en medaille mochten
natuurlijk niet ontbreken.
Wat hebben we allemaal genoten met elkaar; bewoners maar ook de begeleiding. Aan
alle begeleiding heel veel dank, want zonder hun inzet en medewerking was dit niet
mogelijk geweest. Chapeau!
Arianne Koster, team Welzijn.

18

E

W

U

A

D

E

P

R

E

S

S

I

L

S

B

U

I

E

N

R

A

D

A

R

E

O

R

B

R

I

E

S

J

E

O

K

N

G

O

O

B

N

E

G

E

R

O

O

E

E

W W

T

D

N

H

O

U

O

T

B

B

E

A

I

S

O

E

G

V

T

W

E

U

R

T

T

N

T

O

R

I

O

E

W

I

L

Z

S

E

T

S

H

E

T

D

O

E

O

S

M

L

R

E

F

E

Z

H

L

N

L

N

N

H

E

K

R

R

T

E

K

L

E

E

E

E

M

G

O

I

E

N

BRIESJE
BUI
BUIENLIJN
O E A L M
BUIENRADAR
S J O N B
DAUW
DEPRESSIE
R Onder
G alle
D goede
A inzenders
L
wordt voor iedere regio, DRUPPELS
E West-Midden-en
N R A Oost
E eenHAGEL
mooie prijs verloot.
HAGELSTEEN
In
verband
met
de
coronaI O U K G
HEIIG
maatregelen kunt u uw opHERFST
M lossing
R vóór
P 1Rdecember
A
2021 alleen inleveren bij HITTE
HITTEGOLF
N Team
E Welzijn.
P O H
IJZEL
van de
K DeEoplossing
E N
NwoordKLIMAAT
zoeker van de Huiskrant van
KNMI
A juni/juli
W is:
L Meteorologie
E O
LENTE
De winnaars van de woordC zoeker
N ‘weer
S en
K wind’
O zijn: METEOROLO
MIEZEREN
I Prijswinnaar
O R OOST:
L F
MIST

I

I

Z

E

G

I

O

I

A

U

U

H

E

N

J

J

U

E

D

Z

O

S

H

D

B

G

G

N

I

W

R

E

R

U

U

T

A

R

E Prijswinnaar
P M WEST:
E T

T

Woordzoeker
M E T D W A -A boerderij
I E N L

Oplossing

E

O

I

A

F

Mevr. Wijnacker, Koewacht

M

V

O

Y

Prijswinnaar MIDDEN:
Meneer de Cauwer,
L
I W T
Terneuzen
Mevr. Salomé - de Blaey,
Emmaus

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing puzzel ‘boerderij’

✂

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

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

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

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

19

Als
liefd datgee
n
e is
t
u
s
Feli
ne e sen
Stip n
je!

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 novemer 2021 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

