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Op maandag 3 oktober 2022 bezocht 
Het Danspaleis Hooge Platen. Het 
danspaleis is een dansfeest waar de 
krakers van toen worden gedraaid. Met 
een bevlogen platendraaier, een rijdend 
discomeubel, glimmende dansvloer, 
vrolijk decor en gezellige gastvrouwen 
en -heren. De platendraaier trekt klas-
siekers uit de koffer van rock & roll, 
smartlap, Engelse wals tot disco. Een 
feest van herkenning voor ouderen en 
een feest voor iedereen die van swin-
gen houdt. 

Het danspaleis is een rondreizend
theatraal mini-evenement en wordt
ingehuurd door zorgcentra, bedrijven, 
buurtlocaties en festivals om samen met
ouderen een feest te vieren.

“Alle ouderen kwiek
Mentaal en fysiek
Met dansen en muziek”

Dit was mede mogelijk gemaakt door 
JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie, 
uit Oostburg. 

Team welzijn Hooge Platen
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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

Een dolle boel
In de Zeeschelp in Coensdike is het op 
dinsdagmiddag een dolle boel. Marjan 
komt dan altijd op bezoek om met de 
bewoners te bewegen. We hebben veel 
plezier met allerlei oefeningen met ver-
schillende materialen. Ballen overgooi-
en, ringenspel, ballonnen-volleybal en 
natuurlijk ‘de parachute’. Het enthousi-
asme en fanatisme van de bewoners is 
erg aanstekelijk. 

Robert Neeleman, welzijn Coensdike.
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Boerenmaaltijd in 
Emmaus
Op dinsdag 22 november kregen de intramu-
rale en extramurale bewoners van Emmaus 
een heerlijke Boerenmaaltijd. Deze werd 
verzorgt door Het Klinket uit Schoondijke. Er 
waren stoofpeertjes, kaantjes, bloedworst, 
ovenspek en hoofdvlakke. Daarnaast ser-
veerden we nog zachte broodjes, rozijnen-
brood en suikerbrood met beleg en bijge-
rechtjes. Er was voor ieder wat wills!
De bewoners aten deze maaltijd met smaak 
op en gaven aan dat het een lekkere maaltijd 
was geweest.
Wij bedanken Het Klinket voor deze heerlijke 
Boerenmaaltijd.

Het team welzijn Emmaus

Gymnastiek in Emmaus
Elke vrijdag ochtend is het voor alle bewoners gymnastiek! We beginnen met het 
gezamenlijk drinken van koffie of thee in de welzijnsruimte. Daarna verplaatsen we 
ons naar de omgetoverde gymzaal waar we met zijn allen in een grote kring zitten. 
De gymnastiek begint met oefeningen voor de armen en benen. We sluiten af met 
beweging in de vorm van een spel, zoals een soort hockey, kegelen of het parachu-
tedoek.
“Beweging is goed voor ons, maar het samen zijn met elkaar maakt de activiteit nog 
leuker” vinden de bewoners.

Team welzijn Emmaus
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BBQ
Om de zomer af te sluiten organiseerden we op Hooge Platen 
op 22 september een BBQ. Bucky’s Catering uit Terneuzen ver-
zorgden de bbq. het vlees, heerlijke salades en vers stokbrood. 
Het ontbrak ons aan niets. Men genoot van al dat lekkers.

Arianne Koster, welzijn, Hooge Platen

Bingo
Op donderdag 29 september organiseerden we, 
na 2 jaar corona perikelen, weer een bingo voor 
het hele huis van Hooge Platen. Gezellig zo sa-
men, bakje koffie erbij, goed opletten, rijtje hier, 
rijtje zus, rijtje zo......BINGO. En natuurlijk een 
mooi cadeau als beloning.

Arianne Koster, welzijn, Hooge Platen
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Heerlijk stamppot
Wat eet jij vanavond? Stamppot! En mor-
gen? Stamppot! U kent de reclame van tv 
vast nog wel. Hutspot, peekluts, andijvies-
tamppot, zuurkoolstamppot, boerenkoolstamp, preiprol, pik in 
t’potje en ga zo maar door. Stamppot geserveerd met verse worst of rookworst. Van 
alles is mogelijk. Op 20 oktober werden de bewoners van Hooge Platen verwend 
met een 4-tal stamppotten. Met als afsluiter heerlijke ouderwetse warme rijstepap. 
Het was er weer voor, buiten regen en wind. Binnen; lekker eten, knus en gezellig.

Arianne Koster, welzijn, Hooge Platen

Herfst bloemschikken
Op 27 oktober kwamen bewoners van Hooge 
Platen intramuraal naar het herfst bloem-
schikken. Creatief bezig zijn met diverse 
soorten groen, zoals  groene en gele conifeer 
en klimop. Rode malusappeltjes flink oppoet-
sen en op een cocktailprikkertje zetten. Kas-
tanjes, okkernoten en oranje lampionnetjes 
erin verwerken. Iedereen had zo zijn eigen 
stijl om er iets moois van te maken. Men was 
supertrots op het resultaat.

Arianne Koster, welzijn, Hooge Platen
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High tea 
Het was donderdag 1 december, Hooge Platen intramuraal, tijd 
voor een heerlijk high tea. Verschillende hartige en zoete hapjes en 
een hele uitzoek aan thee werden aangeboden. Het oude servies 
was uit de kast gehaald want dit presenteerde zo leuk tijdens deze 
middag. Bewoners die niet konden komen kregen een bordje met 
hapjes op het appartement geserveerd. Dit werd zeer op prijs ge-
steld. De avondboterham bleef bij sommigen in de broodtrom-
mel. Met zoveel lekkers op kon een boterham er niet meer bij. 
Een aantal bewoners hielp mee opruimen en kwamen zelfs de 
andere dag terug naar de kajuit om mee te helpen met de af-
was. Het was een hele geslaagde middag met dank aan Lydia 
en Denis voor het verzorgen van de hapjes.

Arianne Koster, Welzijn, Hooge Platen

Mosselmaaltijd
Zeg ken jij de mosselman,
De mosselman, de mosselman.
Zeg ken jij de mosselman,
Die woont in Scheveningen.

Of toch de mosselman uit Bresjes,........
Op donderdag 17 november hadden de medewerkers van de 
keuken het er maar druk mee. 90 kilo mosselen geleverd door vishandel Mike de 
Houck uit Breskens. Anita uit de keuken had van 25 kilo aardappelen verse frieten 
gesneden, met het schilletje er nog aan. De pannen op tafel en smullen maar.

Arianne Koster, welzijn, Hooge Platen
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Het Danspaleis
Wat een feest. Wat een ambiance.
Maandag 3 oktober werden we weer verblijd met Het Danspaleis. In 2019 was Het 
Danspaleis ook bij ons te gast op Hooge Platen. 

Er werd veel gedanst. Zelfs met bewoners in de rolstoel. Allerlei muziek passeerde 
de revue. We gingen in polonaise door het paviljoen. Enkele personen werden in het 
zonnetje gezet.

Deze dansmiddag werd mede mogelijk gemaakt door Jota uit Oostburg. Ook dank 
aan Jumbo Breskens voor sponsering van de appeltaarten.

Iedereen heeft zo genoten. Er werd nog lang over nagepraat. Weer een mooie herin-
nering erbij.

Arianne Koster, Welzijn, Hooge Platen

9
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Muzikale gezelligheid
Al heel wat jaren komt accordeoniste Willy Kamphuis uit Sluis om de 2 maanden bij 
ons op bezoek. Ze laat ons genieten van vrolijke deuntjes en meezingers uit vervlo-
gen tijden. Op 31 oktober maakte ze er weer een feestje van. Bekende klassiekers 
kwamen voorbij en men zong mee uit volle borst. Kleine café aan de haven, lichtjes 
van de Schelde, bij ons in de Jordaan. Maar ook my Bonny is over the ocean, Andre 
Rieu medley, Lili Marleen, Spanisch eis en nog heel veel meer. Meestal sluit ze af 
met het Zeeuwse of het Zeeuws Vlaamse volkslied. Het was weer genieten met een 
grote G.

Arianne Koster, Welzijn, Hooge Platen

Optreden Jurgen Dilano
Op donderdag 24 november zat iedereen al vroeg in de middag gereed voor het 
muzikale optreden van onze zuiderbuur uit Zelzate; Jurgen Dilano. Jurgen is eigenaar 
van een danscafé in Zelzate. Hier treed regelmatig plaatselijk talent op. Jurgen 
Dilano neemt er soms zelf de microfoon ter hand. Vrijwilliger Theo is een trouwe 
bezoeker van het danscafé. Hij had er voor gezorgd dat zanger Jurgen Dilano kwam 
optreden in Hooge Platen. Er werd veel gedanst en ieder genoot van deze middag.

Arianne Koster, welzijn, Hooge Platen.
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Pannenkoekbakmiddag Rozenoord 6 oktober.

Team Welzijn Rozenoord

Serieuze zaken
Maandag 5 december hielden we een Sinterklaas bingo op Hooge Platen. Dit was 
een serieuze aangelegenheid. Iedereen zat vol spanning en geconcentreerd op de 
bingokaart te kijken. Wachtend op het verlossende woord BINGO. Omdat het Sinter-
klaas was ging iedereen met een prijs naar huis. Enkele geluksvogels met wel 3 prij-
zen. De koffie met banketstaaf maakten de middag compleet. Men liet zich dat goed 
smaken.

Arianne Koster, Welzijn, Hooge Platen
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Wafelbakmiddag
Op donderdag 3 november werd er een wafelbak middag op Hooge Platen georga-
niseerd. Vrijwilligers Majella en Antoinette bakten de wafels voor iedereen die boven 
bleef. Vrijwilligers Nell, Tannie, Corry, Jo, Suus en Lia zorgden ervoor dat de gasten in 
het Paviljoen van wafels werden voorzien. De liefhebbers om wafels mee te nemen 
gingen met een volle zak vers gebakken wafels naar huis. Denis, Lydia en ondergete-
kende waren van de bediening en zorgden voor een lekker bakje koffie.
16 kilo wafelbeslag ging er doorheen met als eindresultaat een mooie opbrengst van 
die middag. Een opbrengst die weer ten goede komt om evenementen te organise-
ren voor de bewoners van Hooge Platen.
Allen heel hartelijk bedankt.

Arianne Koster, Welzijn, Hooge Platen

Wollig bezoek
Op dinsdag 4 oktober (dierendag) kregen we leuk bezoek in Rozenoord. Evelien en 
Debby kwamen langs met een groepje Alpaca’s. De bewoners mochten deze aaien, 
knuffelen en zelfs het kleintje op schoot nemen. Eerst maakten ze een rondje door 
de grote zaal waar de bewoners van intramuraal aanwezig waren. Daarna gingen ze 
naar de bewoners van Kolfweide en Kanonnestraat. Zowel bewoners als medewer-
kers waren onder de indruk van het bezoek. Er werd volop geknuffeld en geaaid. 
Nogmaals bedankt Evelien en Debby!

Esmee Zijlstra en Mona Mollet, Welzijn Rozenoord
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Herinneringen aan
Sinterklaas
Op woensdag 16 november kwam bij de bewoners 
van Kolfweide en Kanonnestraat de Sinterklaas koffer 
op bezoek. Marijke, vrijwilligster in Rozenoord, is ook 
vrijwilligster bij het “Feest van herkenning”. Zij bezoekt 
verschillende huizen met themakoffers. Marijke schreef 
voor ons een leuk stukje. 
‘Met drie heren en zes dames gezellig praten over Sint 
en Piet. Koffie met een pepernoot, dat smaakt altijd. 
Pietenmutsen op en een heer werd Sint. Wat komt er 
allemaal bij kijken? Esmee deed een Pietenpak aan. Een 
mini Pietenpak op tafel met daarbij een roe, de zak, de 
staf en het dikke boek. We hebben ook een stoomboot, 
daar kun je over zingen, terwijl de stoomboot “rond-
vaart” op de tafel. Je zette je schoen met een wortel 
erin. En dan worden de cadeautjes bewonderd. De pop, 
auto, blokkendoos, de schaatsjes, muts en sjaal. De 
boeken worden uitgebreid bekeken. Rijmen kunnen ze 
ook als de beste. En dan de lekkernijen rond deze tijd: 
pepernoten, borstplaat, schuimpjes en gevulde specu-
laas. Ruiken aan de speculaaskruiden en bewonderen 
van de speculaasplankjes. Wat valt er veel te herken-
nen. Het traditionele Zeeuws-Vlaamse deegventje is ook 
aanwezig. Lekker met boter en bruine suiker! Met veel 
liedjes die we tussendoor gezongen hebben over de 
dingen die op tafel liggen gaat de middag snel voorbij.’

Esmee Zijlstra, Welzijn Rozenoord
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Mosselmaaltijd Kolfweide en
Kanonnestraat
In Oktober mochten de bewoners van Kolfweide en Kanonnestraat genieten van een 
mosselmaaltijd. Extra lekker met frietjes en voor de liefhebbers een glaasje wijn er-
bij. De maaltijd leek dan ook goed te smaken!

Esmee Zijlstra, Welzijn Rozenoord

Pepernoten bakken
Bij de Sinterklaastijd horen natuurlijk pepernoten. Op de Kolfweide en Kanonne-
straat werden deze zelf gebakken. Dat smaakte goed bij de koffie! 

Esmee Zijlstra, Welzijn Rozenoord
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Er op uit
In oktober maakten de bewoners van Kolfweide 
en Kanonnestraat een uitstapje. De polders van 
Aardenburg en omstreken werden doorkruist. 
Er volgde een stop bij collega verzorgende Ver-
onique op de boerderij net buiten Sluis. Vero-
nique had de schuur gezellig gemaakt en we 
kregen daar koffie/thee met lekkers. Dit was erg 
leuk zitten zo tussen de ‘trekkers’. 

Esmee Zijlstra, Welzijn Rozenoord

Bijzondere maaltijden
In Rozenoord hebben we de afgelopen periode verschillende speciale maaltijden 
gehad. Er was een Italiaanse maaltijd, een Mosselmaaltijd, een Stampotten carrousel 
en een Palingmaaltijd. Dit laatste werd, net als vorig jaar, weer prima verzorgd door 
“Restaurant De Tol” uit Middelburg in Vlaanderen. 

Team Welzijn Rozenoord
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Presentatie Cadzandse dracht
De groep “Stichting tot behoud van de Cadzandse dracht” heeft een presentatie ver-
zorgd in Rozenoord. Met verschillende drachten voor doordeweekse dagen en voor 
de zondag. Maar ook voor mensen die in de rouw waren of van betere komaf. Er 
werden heel wat oude herinneringen opgehaald van opa’s en oma’s die dit hebben 
gedragen.

Team Welzijn Rozenoord

Sjoelcompetitie in Rozenoord
Team Welzijn Rozenoord

16
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Daar bij die molen…
Donderdag 3 november vertrokken we om 13.30u vanaf Rozenoord voor een rond-
rit. Om half 3 werden we in de molen van Schoondijke verwacht voor koffie met 
gebak en uitleg van de molenaar. Voor 1 van onze cliënten een thuiswedstrijd. Dhr 
Malcorps was hier molenaar geweest. De molen is nu eigendom van zijn zoon en 
kleinkinderen. 
Een perfecte plaats om koffie te drinken met een prachtig wijds zicht over de Kreek 
van Schoondijke. Er was heerlijk vers gebakken appelgebak gemaakt van het meel 
wat in de molen wordt gemalen. Familie Malcorps had gezorgd dat de molenaar nog 
wat kwam vertellen over het wel en wee van de molen. Erg interessant en leuk waar-
voor onze hartelijke dank.

Team Welzijn Rozenoord

Struisvogel boerderij
Donderdag 22 september hadden we een uitstap naar de Struisvogelboerderij in 
Aardenburg. Om 14.30u werden we daar verwelkomt met wat uitleg door de gids 
op het terras. We hadden prima weer dus goed toeven in de zon of schaduw. De 
gids vertelde op leuke wijze over deze dieren en hun gewoontes. We mochten gaan 
kijken in de stallen waar de allerkleinsten zaten. Geweldig om te zien en er werden 
grappige verhalen bij verteld. Koffie met pannenkoeken volgden. Er was nog tijd om 
even te snuffelen in de winkel waar het nodige te zien en te koop was. Het was een 
leuke middag.

Team Welzijn Rozenoord
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100 Jaar
Zaterdag 17 September werd Mevrouw Risseeuw van afdeling Klaverblad, Stelle, 100 
jaar! Dit werd gevierd op de afdeling met koffie en een lekker stuk gebak. Later op 
de dag kwam de familie om samen met Mevrouw Risseeuw het feest voort te zetten 
in de Babbelaar. Die was, net als de afdeling, feestelijk versierd was. Ze genoten met 
volle teugen om zo bij elkaar te zijn. Mevrouw Risseeuw zei dat ze het bijna niet kon 
geloven dat ze al 100 jaar was, wat een tijd! Zo veel meegemaakt in al die jaren en 
zoveel zien veranderen, goede en minder goede dingen. Zo is het leven.

Kim Visser, medewerker welzijn
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Woordzoeker - typisch Nederlands
Onder alle goede inzenders 
wordt voor iedere regio, 
West-Midden-en Oost een 
mooie prijs verloot. 

U kunt uw oplossing vóór 
1 april 2023 inleveren bij
Team Welzijn. 

De oplossing van de woord-
zoeker van de Huiskrant van 
okt/nov is: keukenprinses

De winnaars van de
woordzoeker ‘keuken’ zijn:
Prijswinnaar OOST: 
Mevr. W. van Driessche uit 
Nieuw Namen
Prijswinnaar MIDDEN:
Dhr Jansen, Kamer 121
Bachten Dieke 
Prijswinnaar WEST:
Mevr Janneke Verstraaten - 
Bouwens, Hooge Platen

Oplossing puzzel typisch Nederlands

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr. 

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

Adres:

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

Postcode / Plaats: 

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

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

nieuwjaar!

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 maart 2023 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

Ik wens je warmte,

liefde, licht

Een lach op je gezicht

Ik wens je rust en energie

en een klein snufje magie

Dat wonderen bestaan

en dat nare dingen overgaan


