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Voorwoord

Zodra ik naar buiten kijk in de tuin van Cleijenborch, zie ik de blauwe druifjes, rode tulpen en gele
viooltjes staan. Het is opnieuw heerlijk buiten. In de zon, in het hoekje naast de deur zit je net uit
de wind. Wanneer je daar je ogen sluit hoor je, behalve het vrolijke gefluit van de vogels, niets.
Helemaal niets. De lucht verandert van grijs naar blauw en de bomen verkleuren van bruin naar
groen. Het is weer tijd voor een wandeling in de tuin en te luisteren naar de vogels die fluiten.
Meer licht, iedereen wordt vrolijker en de lente is in het vooruitzicht. De vogels in de volière zijn
druk, druk bezig in de broeikastjes, druk in de weer met hun eitjes. Het wachten is op het nieuwe
leven.
De lente komt stapsgewijs, ze duwt steeds de winter een beetje meer opzij. Langzaam beginnen
we ons anders te voelen, het licht, de kleuren en geuren maken dat we last krijgen van
lentekriebels. We snakken naar anders, naar fris. Dikke dekens, warme jassen, we zijn het zat en
willen met het hoofd uit de wind, in de eerste lentezon. We willen naar buiten!
De winter is achter de rug, we zitten in de vastentijd en zijn we op weg richting Pasen, misschien
wel het belangrijkste hoogtijfeest. Ook binnen Ouderenzorg Noord-Beveland zullen we traditioneel
weer volop aandacht besteden aan het paasfeest en zal het zeker niet ongemerkt aan ons voorbij
gaan. Het is ook de periode van het afscheid nemen van de winter en het verwelkomen van de
lente. Iets waar we met z’n allen naar uitkijken. Het wordt buiten vroeger licht. Een mooie tijd
breekt eraan, waarin de natuur in groei en bloei komt en het wel lijkt of dit een positieve invloed
heeft op het humeur van velen. Echt iets om naar uit te kijken dus. Waar we ook naar uitkijken is
de start van de bouw van ons gezondheidscentrum en de dierenwei in de voortuin.
Genoeg dus om naar uit te kijken, maar vooralsnog geniet u hopelijk van de eerste mooie
lentedagen die op ons afkomen en die ons dat typische lentegevoel gaan brengen. Iedereen lijkt
er klaar voor. We kunnen ultiem gaan genieten. Pietje Paulusma, kunnen we dit weer alsjeblieft zo
houden?

Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop
de natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op
Jolanda Meijer,
directeur/bestuurder

De lente in glas
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Brandveiligheid

Weet u nog wat u moet doen bij brand? Leest u alstublieft regelmatig de calamiteitenkaart die op uw
brievenbus bevestigd is, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Ook dit jaar zal er weer een
ontruimingsoefening in samenwerking met de brandweer worden gepland.

Lente

Wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat begint bij ons de lente. De astronomische lente begint
op het noordelijk halfrond meestal op 20 maart. De meteorologische lente begint op 1 maart.
Dag en nacht
Dag en nacht duren op de eerste lentedag overal ter wereld even lang. In ons land duurt de dag waarop
de lente begint ongeveer 10 minuten langer dan de nacht. Deze verschillen zijn het gevolg van de
tijdstippen van opkomst en ondergang van de zon. Deze tijdstippen hebben betrekking op de bovenrand
van de zon. Bovendien is de zon door breking van stralen in de atmosfeer nog kort zichtbaar terwijl zij in
werkelijkheid al onder is.
Oplopende temperatuur
Als de luchttemperatuur direct en alleen op de zon zou reageren, zou 21 juni (de langste dag) de warmste
moeten zijn. Die dag zou dan midden in de zomer moeten vallen. In werkelijkheid loopt de temperatuur
langzamer op. Dat komt door de invloed van oceanen en zeeën. De opwarming van zeewater door de zon
gaat langzamer dan de opwarming van land. Een deel van de warmte wordt meteen teruggegeven aan de
lucht. Een ander deel van de warmte komt in diepere aard- en oceaanlagen terecht. Die diepere lagen in
de oceaan geven hun opgeslagen warmte langzaam af aan de lucht.

Aan de kust begint het warmere seizoen later dan in het binnenland. Dit komt door de invloed van
het nog koude water van de Noordzee en overheersende aanvoer van lucht vanaf zee. Als de
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seizoensindeling alleen zou afhangen van de temperatuur, dan blijkt dat de lente in Zuid-Limburg
gemiddeld al op 9 maart begint en op Terschelling pas op 23 maart.
Klimatologische lente
Volgens de klimatologische indeling is de lente begonnen op 1 maart en duurt dit seizoen tot en met 31
mei. Zo kunnen seizoenen beter met elkaar vergeleken worden.

Lente me (Toon Hermans)
Ik zing je, ik refrein je
Ik sherry en ik wijn je
Ik cello en ik vleugel je
Ik Rembrandt en ik Breugel je
Ik koffie en ik thee je
Ik strand je en ik zee je
Ik spel je en ik blader je
Ik moeder en ik vader je
Maar zou ik jou iets mogen vragen
Het gaat verder dan een zoen
Zou ik jou wat mogen vragen
Zou je voor mij wat willen doen?
Lente me, zomer me,
september me en winter me
Want ik heb je onophoudelijk lief
Morgen me, middag me,
avond me en nacht me
Met andere woorden; blijf bij me alsjeblieft
Ik zie in je ogen weer de bloesem van de appelboom
En je zomers kan ik voelen op mijn wang
Ik zie de bladeren weer vallen op onze lieve droom en de lichtjes van de kerstmis zie ik weer
bewegen op het behang
Lente me, zomer me,
september me en winter me
Want ik heb je onophoudelijk lief
Morgen me, middag me,
avond me en nacht me
Met andere woorden; blijf bij me alsjeblieft
Lente me, zomer me,
september me en winter me.
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Puzzel
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Prijslijst aanvullende diensten 2019
PRIJSLIJST FACULTATIEVE DIENSTEN
PER 1 JANUARI 2019
(buiten het standaard zorgarrangement)
(Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld)
Warme maaltijd
Tafeltje Dekje Noord-Beveland

€

Eenmalige inschrijfkosten Tafeltje Dekje Noord-Beveland/Zierikzee

€

8,10
15,00

Open tafel Amaliahof

€

8,10

Warme maaltijd gasten bewoners

€

9,85

Warme maaltijd Euroleden

€

8,10

Gastmaaltijd verjaardag
Soep van de dag

Menuprijs
€

1,75

Incidenteel per keer/broodmaaltijd

€

3,80

Twee keer per dag

€

5,40

Per maand (7 dagen per week en 2 keer per dag)

€

108,00

Koffie, thee of chocolademelk

€

1,10

Koffie per kan

€

8,00

Thee per kan

€

8,00

Frisdrank

€

1,35

Bier, Wijn of Advocaat

€

1,75

Speciaalbier

€

2,00

Jonge Jenever

€

2,00

Port, Cognac of Whisky

€

4,00

Broodbuffet in het restaurant van Cleijenborch

In het restaurant van Cleijenborch of in Amaliahof

Traktaties
Cake, petit fours, gebak, taart, vlaai, cupcakes

Op aanvraag

Hartige snacks, bittergarnituur, kaas/worst

Op aanvraag

Borrelkar: ronde in Cleijenborch met diverse dranken

Op aanvraag

Catering (evt. inclusief ruimte en bediening)
Buffet, feestjes, partijen

Op aanvraag

Zaalhuur Cleijenborch/Amaliahof
Vogelgezang*

€

35,00

Restaurant Cleijenborch en Amaliahof*

€

35,00

Bediening per uur per medewerker

Op aanvraag
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*Bewoners en huurders van Cleijenborch betalen geen zaalhuur wanneer de
zaal wordt besproken inclusief bediening.
Amaliahof logeerkamer
Logies per nacht

€

32,50

Enkelzijdig - prijs per kopie A 4

€

0,25

Dubbelzijdig - prijs per kopie A 4

€

0,40

A3

€

0,40

€

17,90

€

9,20

Vaste waskosten per maand intramuraal

€

45,40

Vaste waskosten per maand voor huurders Cleijenborch

€

66,50

Wasmerkjes per 50 stuks

€

13,25

Administratiekosten per bestelling wasmerkjes

€

8,00

Aansluitkosten

€

95,00

Maandelijkse abonnementskosten (mantel/professioneel)

€

8,50

€

44,75

Kopiëren (kleur)

Telefoon
Vaste abonnementskosten inclusief BTW per maand
INCLUSIEF GESPREKSKOSTEN BINNENLAND
Gesprekskosten buitenland op basis van verbruik
Kabelkosten
Kabelkosten per maand (radio/tv)
Verzorging van de was

Alarmering extramuraal

Huur parkeerplaats
Huurprijs per kwartaal

Gezondheidscentrum in Zorgcentrum Cleijenborch

Binnenkort zullen de verbouwingswerkzaamheden starten, ter plaatse van onze voormalige keuken, ten
behoeve van het nieuw te realiseren gezondheidscentrum. In dit gezondheidscentrum zullen onder andere
de huisarts, de fysiotherapeuten, onze thuiszorg, de prikpost van het huisartsenlaboratorium en de
trombosedienst gevestigd worden.
De werkzaamheden vangen aan in april en de verwachting is dat deze in september zullen worden
afgerond. Dit betekent dat er in deze periode door de week sprake zal zijn van bouwverkeer en mogelijke
geluidsoverlast overdag. De weg achter ons zorgcentrum blijft begaanbaar.
Tevens hebben wij een vergunning aangevraagd bij de gemeente Noord-Beveland voor het aanleggen van
een dierenweide voor ons zorgcentrum, waarin o.a. dwerggeitjes, enkele kippen en een goudfazant zullen
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komen. De dierenweide en de tuin zullen voor iedereen toegankelijk zijn en daarmee, ons inziens, een
verrijking voor het dorp betekenen.

Memoriam

Op vrijdag 12 april om 19.30 uur houden we de jaarlijkse
Memoriam-bijeenkomst, waarin we de bewoners
herdenken die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Harpiste Renske Breeman verleent muzikale medewerking
aan deze avond. Er zal een korte overdenking zijn en er
worden gedichten voorgedragen. De namen van de
overledenen worden genoemd en familie kan een kaarsje
komen aansteken. Ook is er gelegenheid om zelf een
kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan hebt. U
bent van harte welkom om deze avond bij te wonen, die
plaatsvindt in het restaurant.

Dieren

Dierenverblijven bij zorginstellingen zijn populair. De bewoners komen meer samen en kunnen genieten van
de vogels, konijnen of zelfs kippen.
Therapeutische werking van dieren op mensen
De diertjes hebben een positieve werking op de gezondheid van de bewoners. Dieren zijn namelijk niet alleen
gezellig, maar hebben een therapeutische werking op de mentale- en fysieke gezondheid. Onderzoek laat
zien dat dieren eenzaamheid vermindert en mensen een zekerder gevoel geeft. Voor de fysieke gezondheid
is het goed omdat het verzorgen van de dieren mensen in beweging brengt.
Veel frisse buitenlucht
Mensen met dieren zijn over het algemeen veel buiten: Zo heeft een Deense studie aangetoond dat geregeld
in een groene omgeving zijn goed is voor je gezondheid en levenskwaliteit.
Oxytocine en vermindering van stress
De wetenschap is geïnteresseerd in de manier waarop mensen een band opbouwen met hun dieren. Het
wonderlijke hieraan is dat het in grote lijnen met dezelfde stofjes te maken heeft als met het opbouwen van
een band met een kind. Het hormoon oxytocine speelt hierin een dominante rol. Dit hormoon maken mens
én dier aan wanneer je je dier aanhaalt en als je elkaar op een vriendelijke manier in de ogen kijkt.
Oxytocine wordt ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd en zorgt voor gevoelens van affectie en vermindering
van stressgevoelens.
Goed voor hart en bloedvaten
We zijn in dit artikel al wat gezondheidsvoordelen tegen gekomen, maar er zijn ook een paar interessante
onderzoeken gedaan naar de relatie tussen het hebben van een huisdier en de gezondheid van hart en
bloedvaten. In een van die studies is gekeken naar het herstel na een hartaanval bij 421 personen. Uit dit
onderzoek bleek dat hondeneigenaren een grotere kans hebben om een jaar na de hartaanval nog in leven
te
zijn.
In een ander onderzoek moesten 240 getrouwde stellen een serie stressvolle testjes doen. Degenen met een
huisdier bleken een aanzienlijk lagere hartfrequentie en bloeddruk te hebben dan degenen zonder huisdier.
Ook lijkt er een gunstig effect te zijn op de waarden van cholesterol en triglyceriden in de bloedbaan. Dit
hangt weer samen met gezonde bloedvaten.
Sociale contacten
Voor ouderen en voor mensen die lastig sociale contacten aangaan, kan een dier een groot voordeel zijn.
Met een buiten dieren moet je er natuurlijk op uit waardoor je mensen tegenkomt. En als dierenmensen iets
gemeen hebben, is het wel dat ze dezelfde passie delen: dieren. En daar praten ze graag en veel over..
Met welk resultaat?
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Het effect van dieren op de mentale gezondheid:






vermindering van eenzaamheid
vermindering van depressie
vermindering van aandacht voor eigen kwalen
een opener voor contact met anderen
een gevoel van zekerheid












meer beweging
meer ontspanning en dat werkt ook voor het voorkomen van stress
daling van de bloeddruk
stressverlaging
regulering van de hartslag
verhoging van het endorfine gehalte
hogere overlevingskans bij patiënten na een hartinfarct
verbetering mentale prestaties (bij ouderen)
verlaging van astma en allergieën (hoe vreemd dit misschien ook klinkt)
bevordert revalidatie

Het effect van dieren op de lichamelijke gezondheid:

Het effect van dieren op de maatschappij:





significant minder medicijngebruik
verminderd bezoek aan de huisarts
en dat zorgt voor verlaging kosten in van de gezondheidszorg
bevordering sociale interactie

Kerkdiensten

De kerkdiensten van de Noord-Bevelandse kerken zijn voor bewoners van zorgcentrum Cleijenborch ook
via de kerkradio te beluisteren via de volgende frequenties:
Kerk Kamperland
88.1
Kerk Wissenkerke
91.5
Kerk Colijnsplaat
95.0
Kerk Kortgene
92.4
Ook is het mogelijk om de kerkdienst terug te luisteren via internet, via www.kerkdienstgemist.nl .

Kerkauto

Voor bewoners van Cleijenborch die ’s zondags de dienst in de
Dorpskerk willen meemaken maar niet meer zelfstandig naar de
kerk kunnen gaan, is er de kerkauto. Als u gebruik wilt maken van
de kerkauto, kunt u dit melden bij Tannie Siereveld. Zij zorgt voor
verdere contacten met degene die autodienst heeft. Wel is het
verzoek om op zondagmorgen vóór half tien te bellen naar de
dienstdoende chauffeur van wie u de naam en het
telefoonnummer kunt vinden in het kerkenblad.
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Foto impressie

Toneelvoorstelling zaterdag 26-1-2019

Dhr. Heijstek heeft een legbak gemaakt voor onze kippen.
Hartelijk dank daarvoor!
De legbak is al in gebruik!

Uitreiking van de Roze Loper
The Gaggling Ganders Gang, die optrad tijdens de uitreiking van de
Roze Loper
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Zeeuws Weerzien

Onlangs heeft u het lentenummer ontvangen van Zeeuws Weerzien,
een gratis krant vol anekdotes en verhalen over ‘het leven van toen’,
bedoeld voor oudere inwoners van Zeeland. De krant verschijnt
viermaal per jaar en wordt gratis verspreid in de gehele provincie
Zeeland.

Zomerbarbecue

Op donderdag 4 juli houden we
weer onze zomerbarbecue. Het
thema dit jaar is: ‘een dagje aan
het strand’. De barbecue is van
16.00 – 19.00 uur. Het wordt
weer een vrolijke boel met lekker
eten, muziek, een fotohoek en
veel gezelligheid. Komt u ook?

Oproep

Wilt u zelf eens iets schrijven voor de Cleijenborchse Courant, bijvoorbeeld een gedicht, een verhaal, iets
wat u heeft beleefd of een lekker recept? Dat kan! U kunt uw artikel inleveren bij het secretariaat. Het mag
handgeschreven zijn, de redactie typt het dan over.
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Algemene informatie

Gymnastiek:
Gymnastiek o.l.v. de fysiotherapeut – ’s morgens ná de koffie
Elke maandagmorgen Bewoners Begane Grond
Elke dinsdagmorgen Bewoners 1ste Verdieping
Elke woensdagmorgen Bewoners 2de Verdieping en Euroleden
Frequenties kerkradio
Kerk Kamperland
Kerk Wissenkerke
Kerk Colijnsplaat
Kerk Kortgene

88.1
91.5
95.0
92.4

Biblioservicebus
De biblioservicebus bezoekt op donderdag Colijnsplaat en staat dan voor Cleijenborch geparkeerd van
14.15 tot 15.30 uur. Hier kunt u o.a. terecht voor postzegels en natuurlijk voor boeken.
Winkeltje
De winkel is geopend op maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur.
Duofiets
U kunt als bewoner gebruik maken van onze duofiets. Als u een ritje wilt maken met familie of een
vrijwilliger, noteert u dit dan even in de map op het secretariaat?
Kapsalon
Afspraken voor de kapsalon kunt u maken via de verzorging.
Pedicure
Behandeling op afspraak. Dit kunt u aanvragen via de verzorging.
Schoonheidsspecialiste
Behandeling op afspraak. Voor het maken van een afspraak of het ontvangen van een prijslijst: 0113700242 | info@lifem.nl | www.lifem.nl
Opticien/Audicien
Aafjes Optiek komt op afspraak bij u langs: 0113-373744.
Eurobus
Op vrijdagmiddag rijdt de Eurobus regelmatig vanuit Cleijenborch. Voor meer informatie kunt u terecht bij
de medewerkers huiskamer BG, telefoonnummer: 0113-240932.
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