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Voorwoord

We hebben een stormachtige maand achter de rug. Hopelijk gaan we nu richting de lente want iedereen
verlangt naar een beetje zon. En met de lente horen en zien we de vogels weer. Het leek ons dan ook leuk
om een artikel over vogels te plaatsen. Wist u bijvoorbeeld dat een scholekster wel 43 jaar oud kan
worden? Jeannette en Anneke vertellen over onze dieren in de dierenweide. De Cliëntenraad vertelt wat er
de afgelopen tijd allemaal is gepasseerd en uw nieuwe cliëntenvertrouwenspersoon, Adrie van Damme,
stelt zich aan u voor. Veel leesplezier!

Jolanda Meijer,
directeur/bestuurder

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.
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Puzzel
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Verhaal
Dit verhaal is afkomstig van de website van de gemeente Noord-Beveland: www.noord-beveland.nl .

Een hachelijk avontuur!
door J.C. Huiszoon, Wissenkerke.
Het moet ongeveer na de tijd van Napoleon geweest zijn, dat Pieter Huiszoon, mijn, grootvaders
grootvader, tussen de slikken en schorren van Kamperland bij het Verse Gat (nu Veerse Meer) over het ijs
ging, in één van de koude winters uit die Jaren, met de bedoeling om een kijkje te gaan nemen in Veere.
Nu was het in die tijd zo, dat Noord-Beveland geheel rondom in het water lag: aan de Noordzijde lag de
Oosterschelde, aan de Oostkant de Zandkreek, aan de Zuidkant het Veerse Gat, bij Veere, en aan de
Westkant de Noordzee, waar al deze stromen op uitkwamen, dus een open verbinding met een
getijdenstroom van eb en vloed.
De verbinding van het eiland met Walcheren en Zuid-Beveland ging nog heel primitief per boot. Zoals
oudere mensen nog wisten te vertellen: Wilde men over naar Veere, dan moest men een rieten mand aan
een mast omhoogtrekken en als men dan geluk had en men zag het aan de andere kant, kon men per
vissersvaartuig over.
Bij Kortgene naar Zuid-Beveland was het niet veel beter. Daarvan is bekend, dat men in de zomer bij stil
weer paarden en koeien over liet zwemmen, achter een roeiboot aan.
Nu kon het in strenge winters gebeuren, dat men op het ijs over deze vaargeulen kon lopen; in onze tijd is
dit in de winters van 1947,1956 en 1963 ook gebeurt, zelfs per auto ging men over.
Dit nu wilde Pieter Huiszoon ook proberen. Misschien heeft hij al jaren met de gedachte rondgelopen: als
er ijs is, ga ik naar Veere toe. In die tijd waren er heel wat mensen, die geheel hun leven niet van het
eiland af kwamen, en het was een hele belevenis om in Walcheren of Zuid-Beveland te gaan kijken.
Bij vaargeulen, die in verbinding staan met open zee, kan ijs bij wat minder vriezend weer of opkomende
dooi bij eb en vloed spoedig gaan scheuren en drijven (drijfijs). Nu was dit het geval bij Pieter. Hij was
halverwege Kamperland-Veere, toen hij voelde, dat het ijs ging drijven. Bij afgaand water en een
Oostenwind ging hij regelrecht richting Vrouwenpolder de Noordzee op. Toen hij daar zo midden op deze
ijsvlakte en watervlakte stond en de kust van Noord-Beveland en de duinenrij van Walcheren steeds verder
van zich af zag gaan, moet hij deze woorden gezegd hebben: "Ik dochte mien lief vaoderlandje nooit meer
terug zou zieë".
Gelukkig heeft hij dit nog na kunnen vertellen. Wat was nu het geval? Bij afnemend vriezend weer krijgt
men ook andere windrichtingen. Bij hem was de wind van de Zuidoosthoek naar het Zuidwesten gedraaid
en hij had ook het geluk nog, dat het water weer opkwam. Waarschijnlijk, volgens de vertellingen van
oudere mensen, is hij weer aangekomen aan het strand van Noord-Beveland, "an de dunen” zeggen ze
dan hier.
Zo ziet men, dat onze voorouders ook rare reizen konden maken.
An de dunen angekommen
Op een vlot, toch niet zo groots
Wel gedreven, maar niet gezwommen
Met een ijsschots, dus geen boot.
Als men in deze tijd
De kranten na doet lezen,
Dat uit Urk en Arnemuiden
Vissers vissen wereldwijd
De zee met kuren ook nog kunnen vrezen.
Mag het dan een wonder heten,
Dat onze Pieter uit deze grote zee,
Zodat de oudere mensen dat hier nog weten,
Goed is aangekomen, had die alles mee!
Nu ik als achter-achterkleinzoon
Dit neer mag schrijven met plezier
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Met een schuilnaam, dus Geen Huiszoon,
maar Hubeler, een andere naam, op dit papier.
Hubeler, Wissenkerke.

Recept
KLETSKOPPEN MAKEN
Dit heb je nodig








60 gram ongezouten boter
150 gram licht bruine basterdsuiker
3 eetlepels water
60 gram bloem
60 gram amandelen
Snuf zout
Halve theelepel kaneel

En zo doe je het
1. Neem een kommetje en meng hier het bloem, zout en kaneel in door elkaar. Zet even opzij. Hak
vervolgens de amandelen in kleine stukjes en zet ook opzij.
2. Beleg een bakplaat met bakpapier en verwarm de oven voor op 180 graden.
3. Neem een steelpannetje en smelt de boter op medium vuur. Als de boter gesmolten is draai je het
vuur uit en voeg je de basterdsuiker toe. Roer dit er goed doorheen tot het helemaal is vermengd en
voeg dan ook het water toe.
4. Meng nu het bloemmengsel er in delen doorheen en blijf goed roeren zodat er geen klontjes ontstaan.
Tot slot voeg je amandelen toe. Het mengsel is waarschijnlijk nog vrij dun, maar het moet dik genoeg
zijn om platte hoopjes van te maken op de bakplaat. Als het nog te dun is laat je het een paar
minuten staan, het wordt dan vanzelf dikker.
5. Maak nu met een grote theelepel hoopjes op de bakplaat, ongeveer ter grootte van een 2 euromunt
(niet kleiner). Hou voldoende afstand, omdat de kletskoppen nog erg uit zullen lopen tijdens het
bakken. Er passen ongeveer 9 hoopjes op de bakplaat. Bak vervolgens af in 6-8 minuten. Hou ze goed
in de gaten, want ze worden snel te donker. Zie je ze kletsen?
6. Haal uit de oven en laat afkoelen tot ze uitgehard zijn. Herhaal tot je beslag op is!

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
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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.

De Roze Loper

Vorig jaar hebben we als eerste zorginstelling in Zeeland de Roze Loper
gehaald: het kwaliteitscertificaat waarmee aangetoond wordt dat we
diversiteit in de breedste zin van het woord omarmen, dus dat iedereen
welkom is en gerespecteerd wordt. Op 4 maart vond de verlengingsaudit
plaats door DEKRA en we zijn blij om te melden dat we ons certificaat weer
voor een jaar kunnen verlengen.

HKZ kwaliteitscertificaat

Op 3 maart vond de verlengingsaudit plaats voor ons HKZ-certificaat. Het keurmerk van
HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering
in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laten wij als organisatie
zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan
gesteld worden door klanten, professionals en relevante betrokkenen. Een organisatie met het HKZkeurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het
verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Een auditor van bureau DEKRA heeft de audit uitgevoerd
en we zijn blij te kunnen melden dat ons certificaat weer voor een jaar is verlengd.

Coördinerend Verpleegkundigen

Sinds een aantal maanden zijn er in Cleijenborch coördinerend verpleegkundigen werkzaam. Dit zijn
Josephine Zoeteweij, Naomi van den Berge, Charelysse Curial en Maritza Proos. De functie coördinerend
verpleegkundige is ingevoerd omdat de zorg voor onze cliënten steeds complexer wordt. De coördinerend
verpleegkundigen verlenen verpleegkundige zorg, voeren intakegesprekken, coördineren en bewaken de
verpleegkundige zorg binnen hun team en zorgen ervoor dat de zorg(leef)plannen compleet en actueel
zijn. Zij bewaken de kwaliteit van zorg, geven informatie en adviezen over de dagelijkse zorgaanpak en de
omgang met de zorg voor cliënten. Wanneer u vragen heeft over uw zorg, kunt u altijd bij een van hen
terecht.

Van de Cliëntenraad

Beste bewoners en familie
Afgelopen oktober 2019 schreef ik over de toenemende regeldruk ondanks de beloften van een betrokken
minister Hugo de Jonge die graag minder regels wil en meer tijd voor de mens.
Op het congres 4 december heb ik geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over dit probleem want we
willen gewoon goede zorg en geen zorgmedewerker die uren achter de computer zit om verslagen te
maken.
Hoe reageert de inspectie op al deze vragen, en kunnen we echt regels gaan wegstrepen?
Nee dus, men wil gewoon inzicht in wie wat doet en waarom.
Is er genoeg aandacht en zelfredzaamheid, doen we niet te veel zoals vroeger, zorgen in plaats van te
stimuleren iets nog zelf te proberen.
Een mooi uitgangspunt, maar een bewoner beklaagt zich naar een collega dat ze haar brood niet meer wil
smeren en ze moet zelf om haar drinken wat denken ze wel.
Lastig om de zelfredzaamheid te stimuleren als het gewoon niet meer zo goed gaat om het zelf te doen
met alle geknoei van dien.
De nieuwe Wet Zorg en Dwang is ingegaan op 1 januari met de mededeling dat het een overgangsjaar is,
toch is de wet leidend voor de organisatie.
Wat moet er allemaal worden geregistreerd als je de rolstoel op de rem wil zetten.
Is er een alternatief bedacht en een tweede alternatief, al deze overleggen moeten in een MDO Multi
Disciplinair Overleg worden besproken met verpleegkundige, huisarts en specialist ouderengeneeskunde.
Een snelle actie in overleg met familie of betrokkene is er niet meer bij.
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En alles registreren wie wat en waarom heeft gedaan en dat alles om vrijheidsbeperkende maatregels tot
een minimum te beperken.
Een goed uitgangspunt want individuele vrijheid is een groot goed maar waar houdt het op met de regels
als we dingen gewoon met elkaar kunnen afspreken en in het zorgplan schrijven
De inspectie heeft ons behoorlijk bezig gehouden met een verscherpt toezicht maatregel, we zijn van
mening dat er goede zorg wordt geleverd. Dat is te zien als je onverwacht en regelmatig binnenstapt. Het
tussengesprek met de inspectie was hoopvol hoewel luisteren niet de beste kant van de inspectie is, we
houden moed
Waardigheid en Trots op Locatie is eraan te pas gekomen om eens naar de organisatie te kijken en wat
eraan zorgstijl kan worden verbeterd.
De eerst indruk van het tevredenheidsonderzoek is positief, opvallend is dat medewerkers naar elkaar
kritisch zijn over waar we staan en wat nog beter kan, ik zie dit als hoopvol.
Binnenkort is de uitslag daarvan beschikbaar met dank aan allen die hebben meegewerkt.
Tot slot er is veel werkt verzet ook met dank aan de collega´s en er is nog veel te doen.
Dank aan de directie voor het meenemen in de dagelijkse gang van zaken Geerard Vader voor de
beleidsstukken en Ellen voor de ondersteuning.
Gerard Geelhoed voorzitter

Dierenweide
De Beestenboel
Eindelijk was het dan zover dat de beestjes half december eindelijk in de wei mochten!!!
Het was nog een hele toer om de kippen en de fazant Trump te vangen en de geiten Truus en Martha te
pakken.
Ze hadden zoiets van…. wat gaan we nu allemaal beleven.
Ja meiden en jongens, (Trump is een mannetje en André ons haantje), jullie mogen naar onze nieuwe
prachtige wei.
Dus wij Anneke en Jeannette de kippen en fazant in een korf gedaan en de geiten aan een halstertouw. De
geiten blèrden er op los want ze vonden het maar niets aan een touwtje lopen. De kippen hadden er niet
zo’n probleem mee.
Hoewel…. het vangen vonden ze niet echt een succes.
Daar aangekomen in de wei hebben we de geiten een week in de stal gedaan en de kippen een week in de
ren zodat ze even konden wennen aan de nieuwe omgeving.
De beestjes keken allemaal hun oogjes uit want nu waren ze toch wel in een héél mooi paradijs
aangekomen.
In deze week hebben we gelijk alle beestjes goed bekeken of deze geen mankementen hadden en de
kipjes en Trump gekortwiekt zodat ze niet de kuierlatten nemen want dat willen we natuurlijk niet.
MAAR…. Wat schetst onze verbazing? Al in de eerste week dat ze op de wei mochten was Trump er al
vandoor. Een kipje had een gaatje gegraven onder het hek zodat ze eens even met hun tweetjes konden
kijken hoe het er buiten Cleijenborch allemaal uitziet.
Gelukkig heeft een lieve buurman onze Trump gevangen en een nachtje binnengehouden in zijn
kippenhok.
Het gat is inmiddels dicht door er een dorpel te
plaatsen zodat ze er niet meer onderdoor kunnen.
En zo gaat het leventje van onze dieren door. Ze
hebben het allemaal prima naar hun zin waardoor het
tijd is geworden voor wat uitbreiding van onze dieren.
De dochter van mevr. Leendertse wilde ons wel een
paar eenden schenken en zodoende hebben we er
inmiddels twee prachtige Kaapse eenden bij, genaamd
Lenie en Rian. Ook deze eenden vinden het geweldig hier, lekker badderen in de vijver en keurig op tijd
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eten. Af en toe komt er wel een poesje even smullen uit het bakje van Rian en Lenie maar gelukkig vinden
de eenden dat geen probleem.
Op dit moment is het nog wat nattig en fris buiten waardoor de beestjes ook veel binnen zitten maar zodra
het zonnetje schijnt zijn ze heerlijk buiten.
Dan hebben we ook nog onze prachtige volière waar allerhande mooie vogels in vliegen zoals: kanaries in
allerlei soorten, baardsijsjes, verschillende soorten roodmusjes en 2 kwarteltjes.
Ook de in de volière hebben we er twee nieuwe gasten bij, namelijk 2 diamantduifjes, dit zijn echt schatjes
en deze dragen de namen Kobus en Cora.
De duifjes zitten nu nog een paar dagen in een kooitje maar eerdaags mogen ze los in de volière.
Dit was een berichtje van Anneke en Jeannette (Afd. Groen) zodat u weet wat er zoal in en om de wei van
Cleijenborch omgaat.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Wij hebben sinds de invoering van de Wet Zorg en Dwang een cliëntenvertrouwenspersoon die aan onze
organisatie verbonden is. Hieronder leest u een interview met hem.
Mijn naam is Adrie van Damme, 61 jaar. Mijn naam verraadt ook
mijn afkomst, ik ben in het Zeeuwse opgegroeid en gebleven in
deze mooie provincie.
Vanaf mijn 17e ben ik werkzaam in de zorg, waarvan de meeste
jaren in de gehandicaptenzorg. En dat met veel plezier, en steeds
op zoek naar uitdagingen om een steentje bij te dragen aan het
leven van kwetsbare medemensen.
Sinds een aantal jaren werk ik als Cliëntenvertouwenspersoon.
Met de komst van de nieuwe Wet Zorg en Dwang was er vraag
naar Cliëntenvertouwenspersonen die de cliënt/ bewoner en/of
zijn vertegenwoordiger kunnen ondersteunen bij vragen rondom
de ( onvrijwillige) zorg. LSR is een landelijke stichting die in
Zuidwest Nederland onder andere het
Cliëntenvertrouwenswerk verzorgt.
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Dat leek mij een prachtige uitdaging om vanuit die rol bij te dragen aan goede zorg.
De Cliëntenvertouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft indien gewenst advies en ondersteuning
aan mensen met vragen of klachten over de ( gedwongen) opname en toepassing van (on)vrijwillige zorg.
Dat is een mond vol. Ik probeer dat kort uit te leggen.
Als je aangewezen bent op zorg, ben je afhankelijk van een zorgaanbieder. Die zal over het algemeen zijn
uiterste inspanning leveren om goede zorg te leveren. Vaak gaat dat ook goed. Maar het kan zijn dat dit
helemaal niet aansluit bij de behoefte en wensen van de cliënt/bewoner. Dan is er een
Cliëntenvertrouwenspersoon die de cliënt/bewoner kan bijstaan. Hij kan advies geven over de rechten die
de cliënt/bewoner heeft. Als er sprake is van onvrijwillige zorg, dus zorg die je eigenlijk niet wil, kan het
belangrijk zijn dat een onafhankelijk iemand de cliënt of vertegenwoordiger daarin kan bijstaan. De
Cliëntenvertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de zorgaanbieder. Hij is ook partijdig aan de
cliënt/bewoner. In het geval er klachten zijn over (onvrijwillige) zorg, kan de Cliëntenvertrouwenspersoon
ondersteuning geven zodat de cliënt/bewoner beschermd wordt in zijn /haar rechtspositie. Overigens, alles
wat u vertelt is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met anderen tenzij u daarvoor nadrukkelijk
toestemming geeft. Als er redenen zijn om daar van af te wijken, dan wordt dat eerst met u besproken.
Bij mij kunnen cliënten/bewoners maar ook hun
familieleden of vertegenwoordigers terecht. Alle vragen
kunnen gesteld worden en samen gaan we op zoek naar
antwoorden of ik verwijs u door naar de mensen die u de
antwoorden kunnen geven. Daarin zal de
Cliëntenvertouwenspersoon ondersteunen als dat gewenst
is.
Ook medewerkers kunnen vragen stellen, bijvoorbeeld over
mijn rol of vragen die te maken hebben met zorg of hoe ze
bijvoorbeeld cliënten kunnen doorverwijzen naar de
Cliëntenvertrouwenspersoon.
Voor mij bestaan er geen domme vragen, dus u kunt mij
gerust benaderen.
Er is op het Ministerie erg lang gewerkt aan de nieuwe wet, de Wet Zorg en Dwang, die op 1 januari jl. van
kracht is geworden. De bedoeling van de wet is om mensen zoveel als mogelijk vrijwillige, goede zorg aan
te bieden. Onvrijwillige zorg mag alleen worden ingezet om ernstig nadeel voor de persoon of zijn
omgeving te voorkomen en alleen onder strikte voorwaarden. ‘Nee, tenzij’ is het uitgangspunt. Daarmee
beoogt de wetgever een betere rechtsbescherming van mensen in de verstandelijk gehandicaptenzorg of
de psychogeriatrische zorg. Van medewerkers vraagt dit steeds bewustzijn in de manier van werken,
namelijk: kan het ernstig nadeel voorkomen worden op een manier waar de cliënt/bewoner mee instemt.
Als toch onvrijwillige zorg nodig is om het ernstig nadeel af te wenden, dan zijn er verschillende
zorgvuldigheidseisen waar aan voldaan moet worden. Daarin kan de Cliëntenvertouwenspersoon de
cliënt/bewoner bijstaan.
Telefonisch ben ik tijdens kantooruren van maandag tot en met donderdag bereikbaar via 06-21620722.
Als ik de telefoon niet kan opnemen, dan bel ik daarna zelf terug. Als het heel dringend is kan er altijd
gebeld worden met een collega via het nummer 088- 2015920.
Via e-mail: a.vandamme@hetlsr.nl
Verder zal ik ook regelmatig aanwezig zijn in Cleijenborch, daarover volgen nog nadere mededelingen.
Adrie van Damme, cliëntenvertrouwenspersoon

Weetjes over vogels

Hoe oud worden vogels?
Dankzij ringonderzoek weten we hoe oud vogels kunnen worden. Nu worden de meeste vogels niet zo oud,
doordat ze worden gepakt door roofvogels, katten of dood worden gereden door auto’s. Een koolmees
bijvoorbeeld wordt gemiddeld maar een jaar oud. In extreme gevallen kunnen ze veel ouder worden.
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Hieronder is een lijst opgenomen met maximale leeftijden van vogels. Het is best mogelijk dat een vogel
nog ouder kan worden dan in deze lijst is aangegeven.
Turkse tortel
Groene specht
Kramsvogel
Staartmees
Winterkoning
Zwarte mees
Huiszwaluw
Zwartkop
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Goudhaantje
Goudvink
Grauwe vliegenvanger
Holenduif
Putter
Witte kwikstaart
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Grote bonte specht
Heggenmus
Matkop
Glanskop
Groenling
Grote lijster
Pimpelmees
Ringmus
Vink
Waterhoen
Koolmees

4 jr
5 jr
5 jr
5 jr
5 jr
5 jr
6 jr
6 jr
7 jr
7 jr
7 jr
8 jr
8 jr
8 jr
8 jr
8 jr
9 jr
9 jr
9 jr
9 jr
9 jr
10 jr
10 jr
10 jr
10 jr
10 jr
10 jr
11 jr
12 jr

Huismus
Roodborst
Houtduif
Kauw
Zanglijster
Ekster
Kerkuil
Boerenzwaluw
Steenuil
Torenvalk
Gaai
Knobbelzwaan
Koperwiek
Merel
Roek
Spreeuw
Bosuil
Gierzwaluw
Wilde eend
Kokmeeuw
Blauwe reiger
Nrdse pijlstormvogel
Jan van Gent
Eidereend
Kleine rietgans
Ooievaar
Scholekster
Nrdse stormvogel

13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
18
19
19
20
20
20
21
21
29
33
35
37
37
37
39
39
43
43

jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr
jr

Hoe weten vogels de weg naar Afrika?
In welke richting en hoe lang een vogel trekt is aangeboren. Jonge vogels volgen dus instinctief een
bepaalde richting en afstand. Volwassen vogels die al een keer in het overwinteringsgebied zijn geweest,
kunnen hun oriëntatie aanpassen indien nodig.
Vogels gebruiken verschillende navigatiemethoden.




Vogels oriënteren zich op landschapskenmerken zoals bergen, kustlijnen en rivieren en zetten zo hun koers
uit.
Vogels zijn gevoelig voor het aardmagnetisch veld. Met behulp van hun interne 'kompas' (zintuig) kunnen
ze koers bepalen.
Vogels navigeren ook met behulp van de zon en de sterren. Een bewolkte hemel is hierbij nadelig.
De hele reis niet eten, hoe is dat mogelijk?
Voor de trek ruien vogels, oefenen ze de vliegspieren en leggen ze vetreserves aan, ‘opvetten’. Dat vet
levert de benodigde energie om grote afstanden te vliegen en onherbergzame gebieden – zoals
woestijnen– over te steken. Ze hoeven onderweg lange tijd niet te eten.
Onafgebroken vliegen
Om onafgebroken duizenden kilometers te vliegen is veel vet nodig. Soms eten trekvogels zoveel voor de
tocht, dat hun gewicht verdubbelt. Dit opvetten wordt aangestuurd door hormonen, die het gedrag
veranderen. Ook het inwendige lichaam van een vogel kan veranderen om de opslag van zoveel vet
mogelijk te maken.
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Voorbeeld:
In de periode van het opvetten is de maag van de kanoet extra groot, om snel veel te kunnen eten.
Tijdens de trek wordt de maag juist verkleind tot een minimum aan ruimte en gewicht. Gedurende de
lange vlucht eet hij toch niet en wordt het vet dat is opgeslagen in zijn lijf via het bloed direct naar de
spieren gevoerd.
Tussendoor bijtanken
Er zijn ook vogels die stapsgewijs naar het zuiden trekken en tussendoor steeds even bijtanken.
Voorbeeld:
De lepelaar trekt van moeras naar moeras en legt per keer steeds ‘slechts’ een paar honderd kilometer af.
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Verslag Hongarije

Mijn naam is Naomi van den Berge, ik ben werkzaam op de tweede verdieping als verzorgende IG.
Binnenkort hoop ik mijn diploma voor verpleegkundige in ontvangst te nemen. Graag wil ik wat vertellen
over mijn reis naar Hongarije die ik gemaakt heb samen met twee van mijn zussen Jacqueline en Daphne.
Toen wij verhalen hoorden van de twee mensen die de stichting ‘Hart voor Hongarije’ waren wij hier zo
door geraakt dat we besloten om mee te gaan om daar hulp te bieden.
Ons doel daar was voedselpakketten en kleding uit delen, en daarnaast om het evangelie te delen. De
maanden vooraf hebben we geld ingezameld, we hebben
rookworsten, macaroni en vis verkocht. Ook hebben veel
vrienden en familie ons financieel gesteund zodat wij de
voedselpakketten konden financieren. Van te voren denk
je ongeveer te weten wat je daar zult aantreffen. Niets van
dat is waar. De eerste
dag dat we daar waren,
zijn we met de
aanhangwagen naar de
winkel gegaan.
Daar hebben we karren
vol met boodschappen
geladen. De producten die in het voedselpakket zaten waren melk,
bloem, suiker, meel, olie, worst, wortelen, aardappelen, uien, pasta en
rijst. Hierna hebben we 80 tassen gevuld. We mochten dit allemaal doen
in de tuin van de voorganger van de gemeente waar de stichting al jaren
komt. Tijdens dit werk, kwam er een buurvrouw om een luier vragen
aan de vrouw van de voorganger. Al snel begrepen we dat dit
regelmatig voorkomt, deze zijn namelijk erg duur, en hier is geen geld
voor. Diezelfde middag hebben we luiers gekocht voor dit gezin, en zijn
dit gaan brengen. Toen we bij dit gezin aan kwamen bleek al gauw hoe
arm ze daadwerkelijk waren. We raakten met elkaar in gesprek, er
woonden drie jonge vrouwen met zes kleine kinderen in dit huis; of zeg
maar gerust krot. Één van de vrouwen
vertelde dat ze ernstig ziek was en binnenkort zou sterven. Dit omdat er
geen geld is voor een behandeling of medicijnen. Ze vroegen of we met
hen wilden bidden, daar stonden we dan aan het hek met deze
bijzondere vrouwen en kleine peutertjes die in hun blote kontjes rond
liepen. We hebben huilend staan bidden. Dit maakte enorm veel indruk
op ons, wat een armoede!
De eerste dagen hebben we ons vooral bezig gehouden, met het uitdelen
van voedselpakketten en kleding. Per huis bekeken we wat er nodig was
aan kleding. Ook hebben we speelgoed uitgedeeld aan de kinderen.
Tijdens deze bezoeken stond het evangelie centraal, we vroegen aan de
mensen of ze Jezus kenden. Vaak was dit wel het geval, we zongen een
lied of lazen een stukje voor uit de kinderbijbel die we vervolgens aan
hen gaven. We eindigden altijd met een kringgebed. Dit alles heeft
enorm veel indruk op ons gemaakt. We kwamen in huizen - krotten, waar
de ene situatie nog schrijnender was dan de andere. Mensen die
werkelijk bijna niets hebben om te overleven, die op een paar vierkante
meter met een groot gezin leven. En daar sta je dan, twee uurtjes
vliegen vanaf Nederland naar Hongarije. Het besef dat wij het zo enorm
goed hebben, en dat hun situatie zo uitzichtloos is. En al die lieve kleine
kindjes, die eigenlijk geen toekomst hebben. Dit raakte ons heel diep..
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Ook hebben we het kindertehuis bezocht. Als een kindje gehandicapt is wordt het in Hongarije na de
geboorte meteen afgestaan en gaat het naar een kindertehuis, er wordt nooit meer naar omgekeken door
de ouders. We werden ontvangen met een feest. We hebben de kinderen vermaakt met schmink,
ballonnen en stoepkrijt. Ze genoten enorm van onze aandacht. We kregen een rondleiding door het
tehuis, dit was echt schrijnend, we zullen de details besparen. We spraken met de medewerkers, het
personeel heeft het hart op de juiste plaats maar zijn met zo weinig dat ze gewoonweg handen te kort
hebben om goede zorg te kunnen verlenen, laat staan aandacht te geven. Dit bezoek was voor ons heel
heftig. Al die mensen, van baby´s tot aan volwassenen zonder ouders, daar letterlijk
gedumpt. Het besef hoe groot het contrast is met de
gezondheidszorg in Nederland is werkelijk niet te bevatten.
De gastvrijheid overal was enorm groot, ondanks dat deze
mensen bijna niets hebben, deden ze er alles aan om ons in
de watten te leggen. Het was een hele bijzondere gezegende
reis. We hebben veel respect voor de mensen van de
stichting waar we mee gingen, die zich met hart en ziel
inzetten met alle liefde die ze in zich hebben. We hopen in
de toekomst, nog een keer terug te keren, om opnieuw ons
steentje bij te dragen. Vanuit Nederland verzamelen we
kleding en andere spullen, dit brengen we als er weer een
nieuwe lading vertrekt.
Vanuit Cleijenborch gaat al het verbandmateriaal mee wat
hier overbodig is, bijvoorbeeld als het over de datum is. Dit
kunnen ze daar erg goed gebruiken!
De volgende keer hopen we daar het ouderen tehuis te
bezoeken. Hier hebben we ruim 500 knuffels naartoe
gebracht en gedeeld, maar helaas was er te weinig tijd om
langer te blijven en een activiteit te verzorgen. Wij zijn erg
dankbaar dat we de kans kregen om dit samen te beleven
en zullen deze reis nooit vergeten. Hierdoor besef ik
dagelijks hoe goed ik het heb, en dat mag ik koesteren!
Meer over de stichting weten? Ga naar
www.hartvoorhongarije.nl
Naomi van den Berge
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Fotohoek

Dit boeket ontving Tannie van de kerk in Wissenkerke/Geersdijk
vanwege haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor onze organisatie.

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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PRIJSLIJST FACULTATIEVE DIENSTEN PER 1 JANUARI 2020
(buiten het standaard zorgarrangement)

(Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld)
Warme maaltijd
Tafeltje Dekje NoordBeveland (factuur van
Cederhof): kop soep
Tafeltje Dekje NoordBeveland (factuur van
Cederhof): warme maaltijd
Tafeltje Dekje NoordBeveland (factuur van
Cederhof): toetje
Open tafel Amaliahof:
compleet menu
Warme maaltijd gasten
bewoners
Warme maaltijd Euroleden:
compleet menu
Gastmaaltijd verjaardag
Soep van de dag

€

1,50

€

5,80

€

1,25

€

8,55

€

9,85

€

8,55

Menuprijs
€

1,75

Broodbuffet in het restaurant van Cleijenborch
Incidenteel per
€
keer/broodmaaltijd
Twee keer per dag
€
Per maand (7 dagen per
€
week en 2 keer per dag)
n het restaurant van Cleijenborch of in Amaliahof
Koffie, thee of chocolademelk €
Koffie per kan
€
Thee per kan
€
Frisdrank
€
Bier, Wijn of Advocaat
€
Speciaalbier
€
Jonge Jenever
€
Port, Cognac of Whisky
€
Traktaties
Cake, petit fours, gebak, taart, vlaai,
cupcakes
Hartige snacks, bittergarnituur, kaas/worst
Borrelkar: ronde in Cleijenborch met diverse
dranken

3,80
5,40
108,00

1,10
8,00
8,00
1,35
1,75
2,00
2,00
4,00

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Catering (evt. inclusief ruimte en bediening)
Buffet, feestjes, partijen
Op aanvraag
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Algemene informatie

Gymnastiek:
Gymnastiek o.l.v. de fysiotherapeut – ’s morgens ná de koffie
Elke maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen voor alle cliënten 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 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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