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Tien jaar geleden was de opening van 
een nieuw woon-zorgcomplex van Cu-
ramus in Sint Jansteen. Het bestaat uit 
een boven-en een beneden verdieping. 
Hier worden bewoners met dementie 
verzorgd. Na de inspanning van een 
groepje betrokkenen kreeg dit complex 
eind november 2017 ook een naam: De 
Baronie. De naamgeefster Anny Sturm 
en de toen oudste bewoonster trokken 
het dundoek met de naam naar bene-
den toe.

Nu De Baronie 10 jaar bestaat werd dat 
uiteraard gevierd met de bewoners, hun 
familie, personeel en de vrijwilligers. Er 
was een mooi aangeklede tent, gezellig 
versierde tafels, heerlijk eten en een op-
treden. 

De lezers van OOST kunnen in deze editie 
van de Huiskrant nog een verslagje lezen 
van zorgassistente Ilonka Sponselee over 
deze feestelijke dag.

Jan Knibbeler, redactie huiskrant

De Baronie bestaat 10 jaar: Proficiat!
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Wat te doen bij een klacht? 
Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch 
kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan in de eerste plaats met 
de betreffende medewerker zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op 
met de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

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

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

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

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

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

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

Of bel (anoniem) naar Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: 0800 - 2000.
Dit is een landelijk nummer en àlle dagen 24 uur bereikbaar!
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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 bal

Wat kan een Broodje Bal lekker smaken.
Vrijwilligers van Antonius zorgden daarvoor.
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De Baronie vierde haar
10 jarig bestaan!
De weergoden waren ons zeer goed gezind, dus de sfeer zat er al meteen goed in. 
De tent werd mooi aangekleed, vlaggetjes en verlichting werden opgehangen en 
leuk opgemaakte bloemenvaasjes werden op de tafels gezet. Later werden er nog 
twee mooie ballonnenstandaards geplaatst en een ballonnenslinger van de boven-
verdieping naar beneden. Allemaal in de kleuren van ZorgSaam! De bewoners, fami-
lie en vrijwilligers zijn gezellig samen aan tafel gaan zitten en de bbq werd opgestart. 
Er werd lekker gegeten en gedronken. 

Tijdens het eten kregen we nog een optreden van zanger Donnie, die zijn gitaar had 
meegenomen. Dit zorgde voor een leuke sfeer aan tafel. 
 
Na het eten hebben we nog cupcakes uitgedeeld, die Priscilla gemaakt had. Deze 
hadden ook de bekende ZorgSaam kleuren. Ze waren erg lekker.
 
Toen het feestje op zijn einde liep, zijn onze bewoners naar binnengegaan. We wa-
ren blij met alle hulp van onze vrijwilligers, collega’s, onze teamleidster, familie en 
vrienden. Ook nog hartstikke bedankt voor de cadeautjes die jullie hebben meege-
bracht! 
 
Wat is het toch fijn om vooral op zulke momenten te zien dat we één grote familie 
zijn! Iedereen bedankt om te komen, te helpen, te bakken, te zingen, te decoreren, 
op te ruimen, te verzorgen, en er voor elkaar te zijn!

Ilonka Sponselee, zorgassistente De Baronie



5



6

Een echt zomerfeestgevoel
op De Blaauwe Hoeve
Woensdag 13 juli stond het zomerfeest op de agenda. Gelukkig zaten de weergoden 
ons die dag mee waardoor het ook echt een zomers gevoel met zich meebracht. 
Vele bezoekers genoten in de Lommerte van een kopje koffie met een vers gebak-
ken wafel, een glaasje bowl en een ijsje wat allemaal door de vrijwilligers verzorgd 
werd. 

Luciano trad op en speelde goed in op het publiek. Hij zorgde voor veel vrolijke no-
ten tijdens deze zomerse middag. 

In de pauze was er nog een loterij met zomerse prijzen wat de nodige spanning met 
zich meebracht. Wie zou de gelukkige winnaar zijn van de koeltas, insectenspray, 
fles advocaat enz. 

Aan de verhalen achteraf te horen was het weer een geslaagde en gezellige middag 
aan het tuinhuis. Dankjewel vrijwilligers voor jullie hulp. Mede dankzij jullie inzet is 
het voor vele bezoekers een fantastische middag geworden. 

Melissa de Kesel, team welzijn
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Erop uit met de duofiets
Nieuwe duofiets 
Aan het begin van deze zomer konden de fietsvrijwilligers ook de vierde duofiets in 
ontvangst nemen. In feite behoort deze fiets toe aan locatie Korenmarkt, maar bij 
gebrek aan ruimte in de binnenstad, wordt de nieuwe aanwinst gestald bij de ande-
re duofietsen aan de Truffinoweg. De vrijwilligers nemen de 1.7 km (en terug) naar 
de binnenstad om de duopassagier op te halen graag op de koop toe. George was 
één van de eersten die erop uit trok de mooie polders in. George: “Deze fietstochten 
zijn een fantastische belevenis. Verder dan de tuin kwam ik niet en nu bezoek ik het 
hele binnenland van Oost Zeeuws-Vlaanderen. We zijn al van Koewacht tot in Vogel-
waarde, Walsoorden en Nieuw-Namen geweest.” George trapt graag zelf mee, maar 
moet wel oppassen dat hij zichzelf niet overzet. Recent was alweer zijn 5e tocht.

Kapelleke Ter Eecken 
Onlangs stond bij de bewoners van locatie Antonius te Groenendijk een bezoek aan 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken in Kapellebrug op het programma. De vrijwilli-
gers van de duofietsen hadden het voornemen om met hun passagiers van Groe-
nendijk helemaal naar Kapellebrug te fietsen. Helaas werd het slechte weer spelbre-
ker en zijn de belangstellenden met de zonnetrein gegaan. Ook leuk natuurlijk. Wat 
in het vat zit….    
 
Jan van Gulick,
vrijwilliger duofiets 
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Bloemschikken met Mieke
Donderdagmiddag 25 augustus was het de eerste keer bloemschikken met Mieke in 
de Truffinozaal. Een groep van 10 dames had hier zich voor aangemeld, een gezellig 
clubje bij elkaar. Mieke had van te voren een voorbeeld gemaakt waar ze al positieve 
reacties over ontving toen iedereen binnen kwam druppelen. 

Het gehele bloemstuk moest zelf gemaakt worden. Van de mand tot het handvat en 
de bloemen in de oase steken. Iedereen was zo druk bezig dat de middag voorbij 
vloog en aan het einde iedereen met een prachtig eindresultaat naar huis ging. 
De deelnemers gaven aan het erg leuk te hebben gevonden en vroegen of er nog 
een vervolg op kwam, waar we gelijk JA op konden zeggen. 

Melissa de Kesel, team welzijn

Heerlijke mosselmaaltijd 
Dinsdag 6 september hebben de bewoners van Antonius weer genoten van de mos-
selmaaltijd die verzorgd werd door Daro, een mosselmaatschappij uit België. We zijn 
hier zo tevreden over dat ze in oktober nog eens terug mogen komen.

Wilma Morcus, team welzijn



9

Heeeet!!
Wat was het zo nu en dan erg heet deze zomer! Veel drinken en je rustig houden 
was het advies. Om toch wat extra’s aan te bieden deelden we zo nu en dan wat ex-
tra’s in de vorm van een bakje meloen of een bakje gemengde vruchtjes,
lekkere fruitsapjes in allerlei smaken en natuurlijk ijsjes.

De dames van de kookbakgroep hebben het zelfs op zich genomen om zelf ijsjes te 
maken. Heerlijk yoghurt ijs met stukjes vruchten er in. Daar kregen ze heel wat com-
plimentjes voor.

Margriet Mulder, team welzijn

t Is weer voorbij die mooie zomer

Die zomer die begon zo wat in mei

Ah, je dacht dat er geen

einde aan kon komen

Maar voor je t weet is heel die zomer

Al weer lang voorbij
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IJsje
tegen de 
hitte
Buiten is het 32 graden, 
maar binnen in het res-
taurant van Antonius is 
het lekker koel met een 
ijsje erbij. En dan ook 
nog genieten van het 
optreden van De
Zangers van Toen.

Wat een 
werk
Op Maandag 18 juli  
werd er op Antonius 
een koude schotel 
verzorgd 
voor 70 bewoners 
door vrijwilligers. Wat 
een werk, maar wat 
een voldoening
om al die blijde ge-
zichten te zien!
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Genieten van ‘t Lawait
De muziekgroep ‘t Lawait trad voor de bewoners 
van De Baronie. Op de foto’s zie je hoe gezellig dat 
geweest moet zijn.

Gea maakt mooie muziek op haar accordeon
Woensdag 24 augustus was er een accordeon optreden van Gea Trapman. Tijdens 
het bruin café zorgde Gea voor de ondersteunende muziek. Ondertussen werden er 
heerlijke hapjes genuttigd van de Kerkhoeve.
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Zomerweek in De Lange Akkers
Om de zomer te vieren hielden we in de week van 11 t/m 15 juli in De Lange Akkers 
een ZOMERWEEK. Allerlei zomerse activiteiten stonden op het programma. Omdat 
het buiten toch wel heel erg warm was vonden de activiteiten in onze zaal met airco 
plaats. 

Op maandag vertoonde William van de Wege allerlei filmpjes over attracties in Ne-
derland. Zo kwamen bijvoorbeeld de Keukenhof en de Beeks Bergen voorbij. We 
waanden ons echt een beetje op vakantie. 

Op dinsdag kon ieder genieten van een High Tea: koffie en thee zo veel je wilde met 
allerlei lekkere hapjes. 

‘s Woensdags kwam zanger Leo Simoski er een gezellige boel van maken met allerlei 
vrolijke zomerhits. 

Op donderdag waren er zomerse prijzen te winnen in de zomerbingo. 

Als afsluiter was er het “ballonnenfeest”. De zaal hing vol met vrolijk gekleurde bal-
lonnetjes. De ballonnetjes waren te koop. In ieder ballon zat een lotje en een snoep-
je. Het knappen van de ballonnetjes zorgde voor veel hilariteit. Er waren leuke prijs-
jes te winnen.

Natuurlijk werd er steeds gezorgd voor een ijsje of een lekker drankje.
Al met al een gezellige zomerse week.

Margriet Mulder, team welzijn
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Gedicht
Meer dan het beste

Dat je een regenboog ziet
Als het regent

De wind flink mee hebt
Na wind tegen

Dat je de zon voelt
Als het koud is

De nacht voor jou niet zwart
Maar goud is

Dat je muziek hoort
Als het onweert

Je, als je niet verder kunt
Weer omkeert

Dat je vertrouwt
Op je eigen kracht

Het leven voornamelijk
Naar je lacht

En dat waar de wolken donker zijn
Jij je een weg baant door de pijn

Dat je je gesteund weet
Ook als je alleen bent

Dat je je naasten niet slechts
Van gezicht kent

Dat, ook al gaat het even niet
Je toch de lichtpuntjes nog ziet

Dat je vooral nooit vergeet, dat ik van je hou!

Meer dan het beste
Dat wens ik jou!!

Dit gedicht is ingestuurd door Nicole Collet. 
Zij droeg dit op aan haar overleden vader Guust Voet
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Meedeinen en hossen
met DJ Antoine
Een uitgelezen avond om vertier te zoeken bij Het Tuinhuis. DJ Antoine stond ge-
pland voor een gezellige disco-avond. Gezellig was het. Een leuke interactieve avond 
van meedeinen op de muziek tot het hossen in de polonaise onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
Voor volgend jaar staat Antoine zeker weer op de boek.

Linda Burm-Asselman, team welzijn
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Wereld Alzheimer Dag
Woensdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag. Op 
deze dag vragen we extra aandacht voor dementie. In het ka-
der van Wereld Alzheimer dag organiseerden meerdere loca-
ties van ZorgSaam deze week speciale activiteiten.

Ouderenzorglocatie Antonius, had een optreden van Diva 
Dichtbij op hun pg-afdelingen. Diva Dichtbij verzorgt intieme muzikale ontmoetin-
gen, speciaal voor langdurig zieken. Met het optreden wil Antonius haar bewoners 
een moment van verlichting en geluk bieden. De Diva’s en Divo’s zingen niet vanaf 
een podium, maar letterlijk en figuurlijk ‘dichtbij’. 

De ouderenzorglocaties van De Blaauwe Hoeve, Korenmarkt en De Baronie ontvin-
gen een bezoek van een echte Disney prinses, Sneeuwwitje. 
 
De sfeer deze middag was feestelijk en tegelijkertijd wordt bij veel mensen een ge-
voelige snaar geraakt.

Jan Knibbeler, redactie huiskrant
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Cultuursnuiven in 
het Zeeuws
Museum
Op dinsdag 6 September mocht ik met 
een leuk en gezellig gezelschap cultuur 
gaan snuiven in Middelburg. Iedereen had 
er zin in. De Museumplusbus reed ons 
naar het Zeeuwse Museum waar we wer-
den ontvangen met koffie en iets lekkers. 

Een drietal gidsen maakten ons hierna 
wegwijs door de geschiedenis en gaven 
ons uitleg bij de schilderijen, wandkle-
den en allerlei voorwerpen die in onze 
Zeeuwse bodem waren gevonden. Na een 
heerlijke lunch mochten we op eigen gele-
genheid het Museum nog verkennen om 
vervolgens weer richting Hulst te rijden. 

Het was een zeer geslaagde dag en we waren het er allemaal over eens volgend 
jaar weer zo’n reisje te willen maken. 

Linda Burm-Asselman, team welzijn

Optreden van de vrolijke noot in Antonius

Wat een vrolijkheid en wat een belangstelling!
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Het verhaal van de molen van Kuitaart
Elke dag rijd ik er wel een keer voorbij, de molen op Kuitaart. Soms zie ik hoe mooi 
hij is als hij draait, en vraag ik me af hoe dat allemaal gaat. Laatst zag ik er een 
bruidspaar staan. Wat is dit een mooie locatie voor een bruiloft en wat zouden die 
mensen een leuke dag hebben gehad. Trouwen in een oude molen hoe bijzonder is 
dat! Het maakte me nieuwsgierig over de geschiedenis van deze molen en daarom 
zocht ik eens wat meer informatie.

Ten oosten van de doorgaande weg Perkpolder - Hulst staat aan de Frederik Hen-
drikstraat 75 te Kuitaart, op een 1 m. hoge berg een in 1865 gebouwde ronde stenen 
grondzeiler. De Belgische molenmakers De Moor uit Sint Niklaas bouwden deze 
molen in opdracht van J. van Jole. De derde generatie van deze molenaarsfamilie 
was tot voor kort eigenaar van de molen. De Belgische insteekas was bij de bouw 
voorzien van 2 Pestel roeden. Later zijn deze vervangen door 2 Pot roeden en bij de 
laatste restauratie vervangen door 2 Straathof roeden. 

Het Oudhollands opgehekte wiekenkruis heeft een vlucht van 22,34 m. De molen 
met drie zolders is opgetrokken uit rode baksteen met een met schalies beklede 
kap. Hierin is een blokvang uitgevoerd als stutvang met een houten voering om het 
bovenwiel . De stenen raam- en deurboogjes zijn sierlijk rood geverfd met witte voe-
gen. De grenen baard met witte bies en aan beide zijden een zespuntige, witte ster 
vermeldt: ANNO 1865. 

Tot de molen in 1957/58 buiten gebruik is gesteld, werd graan gemalen met twee 
koppels 16er kunststenen. Deze zijn bij de restauratie in 1970 verwijderd, waarna 
een nieuw koppel 16er kunststenen is geplaatst. Bij de restauratie in 2003 is er weer 
een koppel 16er blauwe stenen bijgeplaatst. De molen heeft ook nog een hijsinrich-
ting. Dit handluiwerk met gaffelwiel komt voornamelijk ten zuiden van de grote rivie-
ren voor. Op de begane grond staat een haverpletter. In de naastgelegen maalderij 
staat een dubbele maalstoel met een koppel 13er blauwe en een koppel 13er kunst-
stenen, die in gang worden gezet door een 20 PK elektromotor. De oude petroleum-
vergasser doet dienst als vertragend tussenwerk. 

Bij de grote restauratie in 1970 zijn onder andere de staart, de kap, de zolders en 
het complete kruiwerk vernieuwd. De kruilier maakte plaats voor een kruirad en 
de zwaar werkende ijzeren rollen op een ijzeren vloer werden vervangen door een 
Engels kruiwerk. Tot begin jaren tachtig maalde beroepsmolenaar A.M. Th. van Jole 
weer graan op de molen. De molen is daarna langzaam maar zeker weer in verval 
geraakt en was sinds 1990 niet meer maalvaardig. Uit voorzorg is medio 2000 het 
hekwerk van de wieken verwijderd. In 1999 is Stichting Molen Vogelzicht opgericht, 
met het doel om de molen en de maalderij in goede staat te krijgen en te behouden. 
In 2004 werd de tweede grote restauratie afgerond, waarbij o.a. de roeden, de kap 
en de staart werden vernieuwd. Doel was om het resterende koppel 16er blauwe 
stenen voor het malen van tarwe weer zo spoedig mogelijk regelmatig in bedrijf te 
zetten. Het naastgelegen totaal gerenoveerde molenaarshuis is in 1840 gebouwd. 
Als de molen draait en op afspraak met vrijwillig molenaar D. van Jole is de molen te 
bezichtigen.

Ingezonden door Cindy van Raemdonck
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Snijbloemen langer houdbaar
Je snijbloemen beter niet in de buurt van je fruitschaal zet. Dit laat je bloemen snel-
ler verouderen. Je boeket blijft het mooist en het langst op een plek met een con-
stante kamertemperatuur.

Bananen invriezen
Rijpe en overrijpe bananen kun je invriezen in plaats van weggooien. Pel ze eerst en 
vries elke banaan in een apart vrieszakje in zodat ze niet aan elkaar vast vriezen. In 
de vriezer zijn bananen enkele maanden houdbaar.

Meer plaats in je kast 
Als je niet genoeg plaats in je kleerkast hebt kun je het lipje van een blikje frisdrank 
over de haak van je kledinghanger schuiven. Daar kan een andere kledinghanger 
aan hangen. Zo creëer je een dubbele hanger en meer plaats in je kast.

Gezonde Paprika 
Rode paprika’s twee keer zoveel vitamines bevatten als groene omdat ze langer heb-
ben gerijpt. Rode paprika’s zitten verder bomvol vitamine C. Bijna vier keer zoveel 
als een sinaasappel.

Knoflookgeur 
De knoflookgeur in je mond is tegen te gaan door een appel te eten, op verse peter-
selie te kauwen of door een kopje muntthee te drinken.

Kleding langer mooi 
Kostbare en mooie kleding kun je beter in een doos bewaren dan hangend in je kle-
dingkast. In een doos is de kleding beter beschermd en ondervind deze minder slij-
tage.

Citroen helpt
Je een halve avocado het beste bewaard met een paar schijfjes citroen erop in de 
koelkast. Daardoor kun je de avocado nog tot wel twee dagen goed bewaren.

Rijst tegen vocht 
Koekjes blijven knapperig in een koektrommel als je een klein bakje rijst in de trom-
mel zet. De rijst zal eventueel vocht opnemen waardoor de koekjes lekker knappe-
rig blijven. Je kan ook een stukje brood in de trommel leggen. Dit zal eveneens het 
vocht opnemen.

Weer een paar wijze adviezen van oma die je zeer zeker moet 
aanhoren, al dan niet opvolgen. En onthoud ook deze goede 
raad: “wat niet baat, wat niet schaad “.
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Venkel voor een frisse adem 
Venkel antibacteriële eigenschappen heeft die bacteriën in je mond kunnen doden. 
Het eten van deze groente zorgt tevens voor een frisse mond. Voor een frisse adem 
kun je ook op venkelzaadjes kauwen Of op een bloem van de venkelplant.

Zo beste mensen, dat was het dan weer voor deze keer. Dat we weer veel plezier 
mogen beleven aan de tips van oma.

Marleen Lenders,
vrijwilligster Bachten Dieke
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Antonius pakt
groots uit
Na jaren geen BBQ te hebben kunnen houden, was 
het eindelijk zover dat het wel kon. Op woensdag 
17 augustus werd dit op Antonius groots gevierd.
We pakten groot uit: vlees van slager Ivens en heer-
lijke salades en sausjes gemaakt door onze vrijwilli-
gers. Wat hebben we allemaal heerlijk gegeten.
Allen hartelijk dank voor jullie inzet!

Wilma Morcus, team welzijn

Feestelijke opening broodservice in Antonius
Op maandag 5 september is de broodservice in Antonius gestart met een feestelijke 
opening. De bewoners werden verwelkomd met koffie en gebak onder het genot 
van live muziek. Daarna kwamen de bewoners, die meedoen aan de broodservice, 
hun boodschapjes doen, zoals brood, beleg, melk, koffie thee en dergelijke. Als ex-
traatje kregen ze voor de opening een doosje bonbons mee, wat ze natuurlijk heel 
leuk vonden. Wij kregen dan ook een dankbaar gebaar.

Ook de reacties zijn heel positief. Ze zijn blij dat ze een praatje kunnen maken en ze 
bedankten ons ook voor de goede service.

Bewoners die zorg krijgen 
en die nog niet deelnemen 
aan de broodservice zijn 
van harte welkom om eens 
een kijkje te komen nemen 
bij onze broodservice op de 
1e verdieping nummer 111. 
Nieuwe deelnemers aan de 
broodservice worden dan 
ook nog verwend met een 
traktatie.  

Het team van de broodser-
vice Nancy van Acker en Mia 
de Brouwer zijn aanwezig 
op: Maandag, woensdag 
en vrijdag van 8.30 uur tot 
11.30.

Nancy van Acker,  team 
broodservice Antonius
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Kapelmeester Herman neemt afscheid
De dienst Geestelijke Zorg van De Blaauwe Hoeve, Antonius en De Lange Akkers is 
erg blij met de vrijwilligers die helpen om de diensten goed te laten verlopen. Onze 
diaken Kees van Geloof is daar dan ook erg blij mee. Soms nemen er echter ook vrij-
willigers afscheid. Zo zijn er in Hulst een drietal vrijwilligers die hun taken neerleg-
gen. 

Alex Beaurain neemt afscheid vanwege drukke werkzaamheden op zondag en Mar-
griet Hermans moet stoppen vanwege haar gezondheid. Beiden zijn we zeer erken-
telijk en dankbaar voor hun inzet voor de kapel.

De derde die afscheid moet nemen is Herman Lossie. Zijn gezondheid laat het niet 
toe om zijn geliefde taken in de kapel uit te blijven voeren. Herman was eigenlijk al-
tijd paraat om te zorgen dat er plaats was voor iedereen. Bewoners in een rolstoel 
kregen ook een mooi plekje. Hij 
regelde dat en deed dat vol ver-
ve. Als hij dacht dat het druk zou 
worden, dan stonden er al extra 
stoelen klaar. Herman gaf aan-
wijzingen aan de bezoekers en 
week je daarvan af, dan deed je 
dat maar één keer, want dan riep 
hij je wel tot de orde. Dat leidde 
soms tot komische taferelen. Ik 
durf wel te zeggen dat echt nie-
mand zoveel mensen in de kapel 
kreeg als Herman. Daarom  kreeg 
hij van Kees van Geloof de eretitel 
“Kapelmeester”. En terecht, want 
Herman deed zijn taken al ruim 
27 jaar. We bedanken je Herman 
voor de vele, vele jaren van trou-
we inzet!!

Jan Knibbeler, redactie huiskrant
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Burendag met zelfgebakken 
taarten en muziek 
Op 24 september hebben we bij Antonius een heerlijke burendag gevierd met zelf-
gebakken taarten van de vrijwilligers en een geweldig optreden van Memories.

Met zijn allen naar de dierentuin

Met Antonius naar dierentuin Planckendael op donderdag 29 september.
Dat was weer een heel avontuur!
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M’n eerste (Het meisje van de zangvereniging)
Toen ‘k een jongen was van amper achttien jaar
Was ‘k natuurlijk altijd voor een pretje klaar
En het spreekt vanzelf, ik ging
Ook naar de zangvereniging
Want daar was je heel gezellig bij elkaar

En ik zong daar met het meeste vuur tenor
Of, laat ‘k liever zeggen daarvoor ging het door
Maar de hoofdzaak was dat niet
Want zelfs onder ‘t schoonste lied
Keek ik altijd naar een meisje uit het koor

En ik kwam toen in haar gunst
Als een broeder in de kunst
Maar toen m’n stem het niet meer dee
Kreeg ik heel gauw m’n congé

Refrein
Toch denk ik altijd nog met liefde aan m’n eerste
M’n eerste meisje van de zangvereniging
M’n allerliefste klein sopraantje
Waar ‘k mee wandelde in ‘t maantje
Maar die niet meer aan me denkt nu ‘k
niet meer zing

Toen m’n stem versleten was en ‘k niet meer zong
En een and’re zanger m’ uit haar gunst verdrong
Moest ik aan m’n smart gewennen
‘k Leerde and’re meisjes kennen
Naar wier gunst ik met vernieuwde woede dong

Maar hoe mooi, hoe lief ze soms ook zijn geweest
Een herinn’ring zweefde altijd voor m’n geest
En ik hoorde in m’n oor
Het sopraantje uit het koor
Dat m’n eerste grote liefde is geweest

Als ‘k een avontuurtje had
En een meisje hield omvat
Als ik blikte in haar oog
En m’n ziel ten hemel vloog

Refrein
Toch denk ik altijd nog met liefde aan m’n eerste
M’n eerste meisje van de zangvereniging
M’n allerliefste klein sopraantje
Waar ‘k mee wandelde in ‘t maantje
Maar die niet meer aan me denkt nu ‘k niet meer zing

Als ik straks nu toch nog met een ander trouw
En dan deftig ondertrouwreceptie hou
Met zwarte jassen, lang en kort
Ooms en tantes, witte port
Zie ik toch met lichte weemoed naar m’n vrouw

Als ik in de kerk dan voor het altaar sta
En gearmd de lange loper overga
En de mensen kijken uit
Naar de bruigom en bruid
En de vrienden en vriendinnen zien ons na

En ze zingen ongezien
‘t Bruidskoor uit de Lohengrin
En ik sta daar en ik hoor
Het sopraantje uit het koor

Refrein
Dan denk ik nog met weemoed aan m’n eerste
M’n eerste meisje van de zangvereniging
M’n allerliefste klein sopraantje
Waar ‘k mee wandelde in ‘t maantje
Maar die niet meer aan me denkt nu ‘k niet meer zing

Ingezonden door Agnes Kindt, De Blaauwe Hoeve

Lied van Max van Praag 

(één van de beste zangers van na de 2de wereldoorlog)
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Project Châpeau op de Bosdreef
Bepakt met een mooi decor en dozen vol attributen kwam Alice van Châpeau langs 
op de Bosdreef. Op een persoonlijke manier werden de bewoners en hun familiele-
den versierd en op de foto gezet, wat hebben we gelachen die middag. 
 
Cyriana Messens, team welzijn
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Iedereen welkom bij
“Tussen zang en dans”
“Tussen Zang en Dans” is een wekelijkse happening waar tal van bewoners van de 
kleinschalige woningen en de somatische afdelingen naar uitkijken. Wat is er beter 
dan de dag starten met livemuziek, gezellig samen zingen én dansen! 

Elke dinsdag van 10 tot 11.30 uur brengen er artiesten bekende meezingers van 
vroeger. Verhalen over “De dans” in Kloosterzande, Clinge, Kieldrecht en vaak ook 
verder in België komen vanzelf boven. 

Of je nu kan zingen als een lijster of een verkouden fazant: vanaf nu is iedereen 
van De Blaauwe Hoeve welkom in ons restaurant! Koffie of thee is aan welzijnsprijs 
verkrijgbaar voor slechts € 1,-. Dit geldt voor extramuraal en mensen van buiten De 
Blaauwe Hoeve.

Cyriana Messens, team welzijn
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Kleurplaat
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Woordzoeker - Keuken
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 januari 2023 
alleen inleveren bij Team 
Welzijn. 

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

De winnaars van de
woordzoeker ‘Kleding’ zijn:

Prijswinnaar OOST: 
De heer W. Dobbelaar
uit Hulst

Prijswinnaar MIDDEN:
Mevrouw Scheele - Rottier 
K314 Bachten Dieke

Prijswinnaar WEST:
Mevrouw Pamela 
Sartain-Casey, de Stelle 
Klaproos

Oplossing puzzel keuken

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr. 

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

Adres:

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

Postcode / Plaats: 

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

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

✂
Oplossing:



Om

vrolijk van 

te worden

Colofon
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Druk en lay-out: Drukkerij DRUWA

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