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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!

10 jaarDe Baronie
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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

Bakkers duo
En jawel hoor, daar waren ze weer, Majella en Antoinette. Bewoners van Hooge 
Platen intramuraal werden op 8 september verwend met zelfgebakken klakkers. 
De cliënten vonden ze heerlijk. 

Arianne Koster, team welzijn
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Optreden van
Jacco Ricardo
We hadden een klein feestje te vieren na 
een interne verbouwing van Emmaus. Met 
een optreden van Jacco Ricardo en een heer-
lijk gebakje voorbij de koffie. Vele liedjes zijn 
deze middag gepasseerd. De handjes gingen 
goed de lucht in! Er waren zelfs bewoners 
die een dansje waagden op de mooie liedjes 
die gezongen werden door Jacco. Het was 
wederom een zeer geslaagde middag.

Team welzijn Emmaus

Avondwandeling
Bewoners van Hooge Platen intramuraal genieten altijd van de avondvierdaagse. Re-
den voor ons om op 28 en 29 juni avondwandelingen te maken. Samen op pad. Elke 
avond 10 bewoners met begeleiding door het dorp en langs de zee bij Breskens. De 
koffie/thee met lekkers mee voor onderweg. En het weer was stralend deze 2 avon-
den. Met dank aan de familie, vrienden en vrijwilligers. Zonder hun was dit niet mo-
gelijk. Chapeau.

Arianne Koster, team welzijn Hooge Platen.
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Mooie 
bloemen!
De bewoners in Emmaus 
waren zeer trots op hun 
bloemstukje.

Team welzijn Emmaus

Beweeg-les en afscheid
Op vrijdag 17 juni, tijdens de Beweegweek, gaf be-
weeg-agoog Marian van Damme een sportieve en gezellige 
beweeg-les in het paviljoen van Hooge Platen. Samen be-
wegen, diverse oefeningen, beweegmaterialen en parachu-
tedoek passeerden die middag de revue. Maar op de 1e 
plaats stond “het plezier hebben in” centraal.
Marian gaf wekelijks op de vrijdagmiddag op de Boulevard 
beweging. Ze nam die middag afscheid. Als dank voor de 
vele, leuke, sportieve uurtjes, overhandigde welzijnsmede-
werkster Natascha haar een mooie bos bloemen. 

Team welzijn, Hooge Platen
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Draaiorgel in de tuin
Vrijwilliger Theo op Hooge Platen houdt van 
orgelmuziek. Het maakt hem niet uit hoe 
groot het orgel is. Zolang er maar muziek uit 
komt en het veel dansplezier en gezelligheid 
biedt. Op 12 juli organiseerde Theo dat het 
orgel van Vic en Willie Lohman speelde in 
de binnentuin van Hooge Platen. Het was 
een hele mooie zonnige dag. De bewoners 
zaten samen onder de parasols luisterend 
en genietend van de bekende orgeldeuntjes. 
Dankjewel Theo. 

Arianne Koster, team welzijn Hooge Platen

Duofiets
Wat zijn we nog altijd blij met de duofiets die 
we op 11 november 2021 kregen. Gesponsord 
door de Rotary Oostburg. Al vele ritjes zijn 
gemaakt, door dorp, polder en langs de kust. 
Maar ook maken bewoners met familie of 
vrienden hele tochten door de streek. Wat een 
uitkomst om samen op die fiets te genieten 
van de natuur en de omgeving; 
“ons mooie landje van Cadzand”. 

Arianne Koster, team welzijn Hooge Platen.

Bakken
en Klakken
Zoals op de foto collages te zien is 
zijn we tijdens de activiteiten van 
bakken en klakken druk
bezig geweest. Er is weer veel lek-
kers gemaakt waar heerlijk van 
gesnoept is.

Team welzijn Emmaus
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Koud Buffet
Op donderdag 23 juni genoten bewoners van Hooge Platen van een koud buffet. 
Het buffet was verzorgd door Bucky’s Catering uit Terneuzen. Een 12-tal verschillen-
de gerechten/salades met vlees en vis en nog veel meer. Wie kon ging zelfstandig 
met rollator langs het buffet. Anderen werden op hun wenken bedient. 
Iedereen vond het heerlijk en een hele gezellig middag.

Arianne Koster, team welzijn Hooge Platen

Dankjewel
Bewoonster Gusta van de Velde van 
Hooge Platen maakte 3 grote vissen van 
stof. Dit als dank voor de gekregen ka-
beljauw. De ontvanger Peter Meeusen 
van Visbedrijf Meeusen was er blij mee. 
Zomaar een mooi gebaar.

Bewoners en team welzijn Hooge Platen
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Onder de bomen
Vrienden zijn het, bomen
die gesprekken met je voeren
je gedachten laten gaan
als hun bladeren
het licht laten schommelen.

Het zijn vrienden, bomen.
Hun schaduw leggen ze
als een arm om je heen
als je alleen wilt zijn
en niet alleen wilt zijn.

Bron: Fetze Pijlman

Orgelweekend
“Het is genoeg geweest”

15 jaar lang organiseerde vrijwilliger Theo Pijcke 
van de Hooge Platen het orgelweekend. Het orgel 
kon niet groot genoeg zijn voor Theo. De laatste 
jaren kwam zijn orgelvriend Leo uit het Brabantse 
land met een Cap orgel “de Forum”. Dit orgel, da-
terend uit 1936, is gerenoveerd en aangepast aan 
deze tijd. Jarenlang ging Theo de sponsoren af om 
het elk jaar weer voor elkaar te krijgen dat het or-
gel kon komen. Vele jaren lang hebben heel veel 
bewoners van binnen, maar ook van buiten, Hooge 
Platen muziek en dansplezier beleefd.

Arianne Koster, team welzijn
Th
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Pizzadag
L’arte della pizza kwam op donderdag 21 juli pizza’s bak-
ken voor de bewoners van Hooge Platen. Al  die verschil-
lende soorten pizza’s smaakten heerlijk. Aan het eind 
van de middag kwam men terug om voor alle mede-
werkers en vrijwilligers pizza’s te bakken. Zij kregen een 
lekkere sangria en tapas vooraf. Wat een gezelligheid. IJs 
van Bas, een ijstruck, trakteerde ons op verrukkelijk vers 
schepijs.
Deze geslaagde dag was als dank voor alle drukte van de 
afgelopen tijd. Dat hadden we wel verdient! 
Dankjewel aan Nancy, Natascha, Maarten en Arianne 
voor de organisatie en alle hulp op deze dag. Ook dank 
aan Jumbo Breskens voor de sponsering.

Arianne Koster, team welzijn

Xing
Twee jaar was het geleden dat popkoor Xing had opgetreden 
in Hooge Platen. Dit kwam door de corona maatregelen. Ge-
lukkig mocht het weer op donderdag 7 juli.
Popkoor Xing, onder leiding van Marjolijn Polfliet, zong 16 
popnummers. Ze zongen vooral Engelstalig maar ook enkele 
liedjes in het Nederlands. Bewoners, maar zeer zeker ook de 
koorleden, genoten van deze muzikale avond.

Arianne Koster,  team welzijn
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Herfstgedicht
De zomer is alweer voorbij
een natte tijd breekt aan.
Het warme weer maakt de weg vrij
het najaar komt er aan.
De herfst met al zijn kleurenpracht
maar ook met storm en regen.
De zon neemt heel snel af in kracht
en komt de wolken tegen.
De tijd zo somber, vol gemis
maar laat ons niet vergeten.
Dat deze tijd heel prachtig is
dat moet ieder weten.
Ga er op uit en ja, geniet
van de hoeveelheid van kleuren.
En nee sluit nu je ogen niet
snuif op die herfstige geuren.

Tuinfeest in Caribische stijl
Door sponsoring van “Zwinstedenloop Sluis” konden we een gezellig tuinfeest hou-
den op donderdag 14 juli. We hadden prachtig weer en mochten een tent gebruiken 
van de gemeente. DJ Paul zorgde voor de muzikale aankleding. 
Het personeel was uitgedost in kleurige kleding, de tafels en tuin versierd in Cari-
bische sfeer: de BBQ kon beginnen. Het was weer een feestje voor iedereen, zowel 
voor de cliënten als voor het personeel. 

Team welzijn Rozenoord
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High Tea
Een paar keer per jaar houden we in Rozenoord een “High Tea mid-
dag”. Er zijn dan verschillende smaken thee en natuurlijk allerlei 
lekkernijen erbij. We spelen ook altijd een kleine quiz met vragen 
over thee. Op 24 juni was het een gezellige, drukbezochte High Tea 
middag.

Team welzijn Rozenoord

Boerenbroodmaaltijd
Dinsdag 21 juni hadden we een boerenbroodmaaltijd in Rozenoord. De zaal was in 
boeren stijl aangekleed en de tafels met boerenplacemats. De maaltijd bestond uit 
groentesoep, boerenbrood met Zeeuws spek, boerenworst, gekookte ribbetjes en 
gebakken bloedworst. Kaantjes mochten natuurlijk niet ontbreken. De maaltijd werd 
afgesloten met een koffiekoek bij de koffie.

Team welzijn Rozenoord
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Visserij 
museum
Het bezoek aan het “Visserijmuseum” 
in Breskens was weer geslaagd. De 
vriendelijke vrijwilligers van het muse-
um stonden gereed voor de liftbedie-
ning en met koffie. De koeken hadden 
we zelf meegebracht. We konden er 
op ons gemak zelf rondlopen en een 
film bekijken. Een leuke interessante 
middag.

Team welzijn Rozenoord

Wandel- 
middagen
We hebben met het mooie weer ver-
schillende wandelmiddagen gehad 
met de cliënten van Rozenoord. We 
bezochten Breskens, Retranchement, 
Cadzand Bad en meerdere keren Sluis. 
De wandelroute in Oostburg en IJzen-
dijke laat nog even op zich wachten. 
Deze konden niet doorgaan vanwege 
slecht weer.
Met koffie, thee en koek gingen we op 
pad om te genieten van de natuur, het 
weer en heerlijke buitenlucht.

Team welzijn Rozenoord
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Avondvierdaagse Oostburg
Van maandag 13 tot en met donderdag 16 juni was het weer avondvierdaagse in 
Oostburg. Van woonzorgcentrum de Stelle gingen een 25 tal bewoners met familie, 
vrijwilligers, leerlingen en personeel mee op pad. We hadden die week schitterend 
weer, dus dat was een goed begin. De routes waren prachtig. Er kwamen veel be-
kende plekken voorbij en onderweg werd er gezellig gekletst. 
Iedere avond was er bij terugkomst in de Stelle een lekkere traktatie. IJs, koeken, 
wafels, kaas en worst, klaargemaakt door een fantastisch team vrijwilligers van de 
catering. 
Op de laatste dag werden de bewoners opgewacht met een bos bloemen en werden 
de medailles uitgereikt. Het was een heerlijke week waar nog lang over nagepraat 
werd.

Sabine en Kim, medewerkers welzijn de Stelle

Rit met de golfkarretjes van 
Jumbo Breskens

Van maandag 1 augustus t/m woens-
dag 3 augustus zijn we met de cliënten 
van Rozenoord gaan rijden met de golf-
karretjes van “De Jumbo” uit Breskens. 
We reden van Breskens naar Sluis langs 
de kust en door de duinen. De meesten 
waren hier al lang niet meer geweest. 
We hadden prima weer. Van zo dichtbij 
het strand en de duinen te zien en de 
heerlijke zeelucht op te snuiven was 
voor iedereen een geweldige ervaring. 
Dankzij sponsoring van de Jumbo Bres-
kens en “Sluis Zwinstedenloop” konden 
we alles bekostigen. Hartelijk dank 
daarvoor. Het waren heerlijke dagen en 
voor allemaal een bijzondere ervaring. 
Hopelijk kunnen we dit ieder jaar doen.

Team welzijn Rozenoord
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Prijsuitreiking
Mevrouw Risseeuw, van afdeling Klaverblad de Stelle, 
had deze keer de puzzel van Huiskrant West gewon-
nen. Zij werd verrast met een pakket. Daarin zat een 
prachtige kaart met bloemen om haar te feliciteren 
en een doos Merci chocolade. ‘Dat komt goed van 
pas‘, zei Mevrouw Risseeuw die dol is op chocolade. 

Kim Visser, medewerker welzijn de Stelle

Creatief
Een aantal bewoners van Klaverblad de Stelle zijn erg creatief. Ze zijn graag met 
kleuren bezig. Dit kan op verschillende manieren. Sommigen kleuren in een boek, 
anderen maken een tekening met wasco. Weer anderen zijn liever bezig met verf en 
kwast. Hoe en wat iedereen ook doet, het zijn altijd gezellige ochtenden met deze 
dames. 

Kim Visser, medewerker welzijn de Stelle

Herinneringskoffer Speelgoed
Donderdag 2 juni werden de bewoners van Klaverblad verrast door vrijwilligers van 
Feest van Herkenning. Ze brachten de koffer met Speelgoed mee. Er was heel veel 

speelgoed waar vroeger nog mee gespeeld 
was. Er kwamen veel gesprekken op gang. 
Twee bewoonsters gaven een demonstratie 
hoe het speelgoed werkt. Mikado, een ze-
nuwslopend spel. En twee houtjes, tja, wat 
moest je daarmee? Een andere bewoonster 
liet dit zien door ze tussen haar vingers te 
laten klepperen.

Kim Visser, medewerker welzijn de Stelle
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Mosselmaaltijd
Dinsdag 23 Augustus werd er een heerlijke mosselmaaltijd georganiseerd door Jara 
en Marja van Klaverblad, de Stelle. Alle medewerkers die aan het werk waren hiel-
pen mee. Ook de leidinggevende en medewerker welzijn. Een vrijwilliger werd speci-
aal gevraagd om de mosselen te koken.
De tafels werden mooi gedekt met servetten in de vorm van zeilbootjes en place-
mats in het zee thema. Er stond een fles wijn op tafel die heerlijk smaakte bij de 
mosselen. 
Het werd een heerlijke mosselmaaltijd samen met het brood, de frietjes en de zelf-
gemaakte mosselsaus. De bewoners gingen voldaan van tafel.

Jara, Marja, Dave, Lajos en Kim, Klaverblad de Stelle
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Herfst in het bos

Plof, daar valt een eikeltje
op het zachte mos
Honderdduizend blaadjes
Dwarrelen door het bos
Honderdduizend paddestoelen
groeien in het mos
Kinderen dat betekent
Het is herfst in het bos.

Egeltje prikkebol,
kruip maar in je warme hol.

Holletje van gras en mos,
tussen stad en tussen bos.

Nog een geeuw en nog een 
gaap,

nog een geeuw……..
nog een gaap…….

Egeltje, egeltje Prikkebol,
in zijn warme winterhol,

slaapt zijn warme winterslaap.

Kijk, ik ben een paddestoel
zie je me goed?
twintig stippen heb ik op mijn 
hoed
op mijn dunne steeltje
sta ik op het mos
ben ik niet de mooiste
van het hele bos?

Goeiemorgen, zei de spin
ik heb vandaag zo’n zin, zo’n zin

om een webje te gaan weven
nou, dat doe ik dan maar even
rond en rond en draaien maar

ziezo, mijn webje is al klaar.
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Een gezellige dag
Woensdag 7 september hadden we een gezellige dag op dagbesteding Zonnewende! 
Eerst aten we friet met mosselen en we sloten de middag af met Feest van Muziek 
met Jeets en Jolanda. De cliënten hebben genoten. 

Suzanne Smit, dagbesteding Zonnewende

Zomerfeest Zonnewende
Op vrijdag 2 september hadden we zomerfeest op dagbesteding 
Zonnewende. We hebben samen met de cliënten een koud buffet 
gemaakt. Iedereen heeft met smaak ervan gegeten!
Als afsluiter kwam Willy Kamphuis spelen op de accordeon.
Er werd volop genoten!

Suzanne Smit, dagbesteding Zonnewende

Tour de Stelle
In de periode dat de wielrenners de Tour de France reden, van 
1 tot en met 24 juli, hadden wij in de Stelle de Tour de Stelle.
Alle kilometers die door de bewoners werden afgelegd, wande-
len, fietsen op de duofiets en op de Silver Mile, werden nauw-
gezet bijgehouden. Na afloop werden alle kilometers bij elkaar 
opgeteld. En jawel hoor, samen zijn we bijna net zo ver geko-
men als de renners van de Tour de France.
Reden voor een feestje. Voor alle bewoners was er lekker 
schepijs met slagroom en een wafeltje. De bewoners die heb-
ben meegedaan met de Tour de Stelle kregen een certificaat 
van deelname namens Silver Mile.

Team Fysio en Team Welzijn
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Zon, Zee en Strand
Veelal bestaat een strand uit voornamelijk zand (zandstrand), soms uit voornamelijk 
kiezelstenen (kiezelstrand) of schelpen (schelpenstrand). Sommige stranden bestaan 
uit vulkanisch zand en zijn zwart van kleur. Een strand is weinig of niet begroeid. 
Hoewel op rustige stranden, zoals op het eiland Schiermonnikoog en bij Nieuwvliet 
in Zeeuws-Vlaanderen, er lokaal wel wat zoutminnende planten groeien en wat 
helmgras. Soms worden ook eventueel aanwezige duinen tot het strand gerekend. 
Een kuststrook die uit vaster materiaal bestaat, zoals rotsen, of begroeid is, wordt 
vaak oever genoemd.
Een strand langs een zee of oceaan loopt (deels) onder water als het vloed is. Meest-
al blijft een groot deel van het strand droog, maar bij uitzonderlijke omstandigheden 
(springvloed, aanlandige wind) kan het hele strand onderlopen. De bovengrens van 
het strand (waar de begroeiing begint) geeft dus tevens aan hoe ver het water kan 
komen.
Op een strand langs een zee of oceaan treft men in het algemeen zeewier, schel-
pen en kwallen aan. Ook spoelen veel dingen aan, zoals wrakhout, afval, dingen die 
van schepen afgevallen zijn. Strandjutters zijn op zoek naar waardevolle spullen die 
op het strand te vinden zijn. Vroeger (Middeleeuwen) bestond het strandrecht: het 
recht van de landsheer of de lokale bevolking op alles wat op het strand aanspoelde. 
Tegenwoordig blijft in de meeste westerse landen dat wat aanspoelt van de recht-
hebbende (veelal de eigenaar).
Een strand wordt veelal als een gebied om te recreëren gebruikt, vooral in de zo-
mer. Recreatie mogelijkheden op het strand zijn zonnebaden, zwemmen in de zee, 
maken van zandkastelen, etc. Zeilwagen rijden en strandvolleybal zijn sporten die 
veel beoefend worden op het strand. In de herfst kan men uitwaaien. In Nederland 
en Europa zijn veel badplaatsen. Kinderen spelen graag op het strand met schepjes 
en emmertjes, ze graven kanalen, spelen strandvoetbal, of graven elkaar of hun ou-
ders in. De zorgeloosheid op het strand maakt dat ouders er graag met hun kinde-
ren naar toe gaan. Voor de veiligheid stellen strandgemeenten vaak vrijwillige red-
dingsbrigades of betaalde strandwachten in om toezicht te houden. Deze brigades 
houden zich niet uitsluitend bezig met toezicht en/of EHBO. Ze zijn ook altijd aan te 
spreken voor informatie en helpen 
bij het zoeken naar zoek geraakte 
familieleden of vrienden. Een strand 
dat voldoet aan bepaalde criteria 
betreffende het milieu en veiligheid 
kan een Blauwe Vlag hebben. Omdat 
er ‘s zomers vaak verkeersopstop-
pingen op de routes naar het strand 
zijn leggen sommige grote steden 
als Parijs, Brussel en Amsterdam 
sinds een paar jaar tijdelijke stads-
stranden aan. Een strand met een 
azuurblauwe zee, wit zand en palm-
bomen wordt ook wel een Bountys-
trand genoemd.

(bron onbekend)

18



19

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
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 december 2022 mailen naar:
Editie Midden: huiskrantmidden@zzv.nl
Editie West: huiskrantwest@zzv.nl
Editie Oost: huiskrant@zzv.nl

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


