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Voorwoord
Wandelen door de tuin, genieten van de zingende vogels, de kippen voeren of de geur van bloeiende
lavendel in je neus: het zijn van die kleine dingen waar een mens gelukkig van wordt. Naar buiten gaan
heeft immers een positieve invloed op het welzijn van mensen. Het zorgt voor ontspanning en geeft rust.
Maar een groene omgeving nodigt óók uit tot bewegen en biedt ruimte om contact te leggen met anderen.
Juist voor oudere mensen is naar buiten gaan niet vanzelfsprekend. Meer dan de helft van de
thuiswonenden ouderen komt maar één keer per week buiten. Een op de vier ouderen in een verpleeghuis
komt zelfs nooit meer buiten. Ondenkbaar en toch voor veel ouderen de dagelijkse realiteit. Dat zijn
zorgwekkende cijfers. Aan deze trend komt voorlopig ook geen einde, want Nederland vergrijst. Tijd om
naar buiten te gaan!
Ouderen met dementie of ouderen die aan een rolstoel gebonden zijn kunnen niet altijd zelf de stap zetten
om naar buiten te gaan. Ze hebben iemand nodig die ze uitnodigt om mee naar buiten te gaan en ze
attendeert op al dat moois in de natuur. We zijn trots op onze wandelvrijwilligers en onze medewerkers die
dit stukje leefplezier samen met onze bewoners dag in dag uit weten te realiseren. Binnen Stichting
Ouderenzorg Noord-Beveland merken we dat een uitdagende en stimulerende omgeving werkt. Zoals
lammetjes in huis om mee te knuffelen, de koeien te zien die voor het eerst de wei in gaan, de kippen die
rondscharrelen, het luisteren naar het gefluit van de vogels in de volière, bloemen plukken in de pluktuin
en in de vaas zetten even een ommetje langs de volière. Het is vooral de kunst om dit onderdeel te laten
zijn van het dagelijkse leven. Het geeft plezier, gezondheid en verbinding voor bewoners, medewerkers en
familie.
In de voortuin van ons Zorgcentrum Cleijenborch zie je dat zich een ware transformatie heeft voltrokken.
De omheining is gereed, de paden zijn opnieuw aangelegd en het gras in de dierenwei is kleurt groen. De
gemeente heeft onze vergunningaanvraag goedgekeurd. Op dit moment loopt de bezwarenprocedure.
De zon schijnt in je gezicht, de wind waait door je haren, de merel zingt volop en de vlinders fladderen van
bloem naar bloem. Je ziet de kippen scharelen in de tuin en de geitjes grazen op de wei. We hopen dat u
straks kunt genieten in onze nieuw aangelegde tuin en dat het u stimuleert om in beweging te komen en
de natuur te beleven en te ontdekken. Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland wil de natuur weer in de
harten van haar bewoners, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en wijkbewoners brengen. We willen
mensen plezier, verwondering en ontspanning laten ervaren in de prachtige natuur. We zijn overtuigd dat
het beleven van groen en van natuur, zowel binnen als buiten, het welzijn van onze bewoners kan
bevorderen. En wat ons betreft draait het daarom: kwaliteit van leven en genieten.
Ga naar buiten voor een frisse neus, het ophalen van herinneringen, het ontmoeten van mensen of
gewoon om te genieten van alle geuren en geluiden om je heen. Laat de natuur weer in uw hart komen
want natuurbeleving geeft plezier, gezondheid en verbinding.

Jolanda Meijer,
directeur/bestuurder
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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.
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Puzzel

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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Van de Cliëntenraad
Nadat we een goedbezochte jaarvergadering hebben beleefd met een bijzonder onderwerp - wat niet
bijzonder zou moeten zijn - namelijk diversiteit in zijn vele verschijningsvormen, praten we daar nog
regelmatig over na in de wandelgangen.
We kregen de roze loper, (sleutel) uitgereikt: een primeur in Zeeland!
Het blijkt dat we dit onderwerp samen met personeel en directie goed voor het voetlicht hebben gebracht
en inderdaad, het proces van in gesprek zijn is niet af.
De cliëntenraad is ondervraagd door het auditteam, dat controleert of alles wel goed gaat in Cleijenborch.
Ik mocht daar zelf aan deelnemen en had daar een goed gevoel over, en achteraf bij de rapportage vond
de auditcommissie ook dat we goed bezig zijn: een opsteker voor ons vrijwilligerswerk.
We proberen in huis regelmatig aanwezig te zijn, ook nu we geen directe familierelatie meer hebben in
huis. De inspectie en het auditteam vinden dit geen probleem en waarderen het juist positief.
De cliëntenraad is aanwezig geweest bij een thema gesprek Zuid-Nederland van het zorgkantoor
en ook bij een regiobijeenkomst van LOC Zeeland, de koepel van cliëntenraden. Dit waren nuttige
bijeenkomsten, waar we ook onze ervaringen hebben kunnen delen met de anderen.
Een van de onderwerpen was de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), die
eindelijk in de eerste kamer is aangenomen.
Veel zaken worden beter geregeld. Ook ontdekken we dat we als klein overlegorgaan een goede relatie
met de directie hebben. We worden tijdig en goed geïnformeerd en dat is niet overal zo.
De ondersteuningsrol van onze secretaresse is zeer goed. We danken Ellen voor de objectiviteit.
Ook de inspectie gaat over onze schouder meekijken of we goed bezig zijn en dat is prima, dat houdt de
cliëntenraad scherp en onafhankelijk.
De belangenbehartiging van bewoners intern maar ook extramuraal huurders en aanleunwoningen,
thuiszorg en huishoudelijke hulp alles hoort erbij.
De vraag komt boven hoe we contact kunnen onderhouden met alle cliënten of hun vertegenwoordigers.
In huis is dat gemakkelijk maar buiten de deur is dat toch lastig. Ook dit onderwerp kwam aan de orde op
de regiobijeenkomst.
De buitentuin is in ontwikkeling, u leest daar ongetwijfeld elders in deze krant over. Een vraag van ons via
een van de bewoners was dat er te weinig parasols zijn bij warm weer, ook dat heeft met de tuin te maken
en zal worden opgelost. Het zijn soms kleine dingen die het leven prettiger maken.
We gaan de zomer weer in, er komt weer een zomerbarbecue: allemaal mooie dingen om naar uit te
kijken. We zijn als cliëntenraad trots dat we deel mogen uitmaken van een deze organisatie!
Dit waren zomaar enkele onderwerpen waar we
aandacht voor hebben.
Hebt u - lezer van deze krant - vragen of een
onderwerp waar we als cliëntenraad mee aan de
slag zouden moeten? Dan komen we graag met u
in contact.
Groet en tot horens namens jullie
vertegenwoordigers: mevr. Siereveld, mevr.
Huige, mevr. Sies, mevr. Hoogerheide, mevr. De
Bourgraaf en:
Gerard Geelhoed, voorzitter
06-22330056 gpgeelhoed@zeelandnet.nl
en Chris Heijnsdijk, secretaris (bereikbaar via het
secretariaat).
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Een stukje geschiedenis: de Slag om de Schelde
De Slag om de Schelde was een belangrijke militaire operatie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De slag vond plaats in 1944, in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland. Met de
verovering van beide oevers van de Westerschelde kwam de Scheldemonding vrij en werd Antwerpen de
aanvoerhaven voor de geallieerde legers. De Slag om de Schelde is minder bekend dan bijvoorbeeld de
slag om Arnhem of de invasie in Normandië, terwijl deze geslaagde slag van cruciale betekenis is geweest
voor de bevrijding van Nederland.
We zijn er trots op dat de start van 75 jaar vrijheid plaatsvindt aan de Schelde. Met een evenement op 31
augustus 2019 willen de Provincie Zeeland, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Terneuzen de
onbekende maar vanuit militair oogpunt ontzettend belangrijke geschiedenis van de bevrijding bij een
breder publiek bekend maken. Ook staan we stil bij onze vrijheid die is bevochten en waarvoor militairen
en burgers grote offers hebben gebracht.
Wat gebeurt op 31 augustus 2019?
Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar belangrijke ingrediënten zijn een vlootparade en een
Vrijheidsboulevard met zeecontainers. Containers langs de Schelde bieden ruimte voor tentoonstellingen,
verhalen en optredens, die samen de geschiedenis laten zien van de bevrijding van Zeeland en ZuidNederland.
Bezoekers worden aan de hand van een tijdlijn van gebeurtenissen door het labyrint geleid. Leuk om te
weten: de NOS zendt op 31 augustus een programma uit over het startmoment, dat deels live vanuit
Terneuzen komt.
De Slag om de Schelde – de geschiedenis
“De toegang tot de Schelde moet koste wat kost geblokkeerd blijven. Daar de val van Antwerpen het
einde van het Duitse Rijk zou betekenen”. Adolf Hitler begreep het belang van de strategische ligging van
Zeeland langs de monding van de Westerschelde en wilde dit gebied met man en macht behouden. Ook
voor de geallieerden was de overwinning op de Westerscheldemonding van cruciaal belang, voor de
bevoorrading van de geallieerde troepen in Antwerpen. Het verloop van de bevrijding aan het Westfront
hing af van hetgeen op de Westerschelde gebeurde. Zodoende vond een van de zwaarste slagen tijdens de
Tweede Wereldoorlog plaats in Zeeland: de Slag om de Schelde.
Kaart waarop de bevrijding
van Zeeland tijdens de Slag
om de Schelde wordt
weergegeven.

(www.stichtingslagomdeschelde.nl, Kees Lammers)
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De Slag om de Schelde in getallen
De Slag om de Schelde begon op 4 september 1944 met de val van Antwerpen en eindigde op 6 november
1944 met de capitulatie door de Duitse commandant Wilhelm Daser in Middelburg. De strijd kostte 2.283
burgers en 7.481 militairen het leven. Het verloop van de Slag om de Schelde kende vier episodes:
–
–
–
–

Opmars naar Zeeuws-Vlaanderen,
Operatie Switchback in West-Zeeuws-Vlaanderen,
Operatie Vitality Zuid-Beveland,
Inundaties en bevrijding: Operatie Infatuate Walcheren.

Opmars naar Zeeuws-Vlaanderen
Antwerpen viel op 4 september 1944 in geallieerde handen. Daarmee werd het 15eDuitse leger ingesloten
en men verwachtte een snelle opmars van de geallieerden. Onder de bezetter ontstond paniek en het
Duitse opperbevel gaf opdracht om via de Zeeuwse eilanden aan de geallieerde omsingeling te
ontsnappen. Op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, trokken Duitse troepen zich vanuit Noord-Frankrijk,
België en Zeeuws-Vlaanderen massaal terug en gebruikten daarbij alles wat reed. Er werden zelfs
kinderwagens gevorderd. Niettemin kreeg de bezetter na enkele uren weer grip op de situatie en Duitse
soldaten werden op hun stelling teruggeplaatst of elders ingekwartierd, in afwachting van hun oversteek
naar Walcheren en de Bevelanden.

Duitse troepen trekken zich terug in Oostburg op 5 september 1944 (ZB, Beeldbank, collectie foto’s, foto O.
de Milliano).
Toch ging de aftocht van het 15e Duitse leger daarna onverminderd door. De manschappen werden
namelijk ingezet ter versterking van de troepen in Noord-Brabant en ter verdediging van de monding van
de Westerschelde. De geallieerden probeerden de aftocht van de Duitse soldaten te verhinderen door
bombardementen uit te voeren op veerhavens in Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland,
waarbij het Zeeuws-Vlaamse dorp Breskens op 11 september 1944 het hardst werd getroffen. Het
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bombardement op Breskens miste doel: de veerhaven was nog intact en een paar uur later werd de
oversteek van Duitse soldaten op de Westerschelde hervat. Uiteindelijk konden ruim 80.000 manschappen
van het Duitse 15e leger wegkomen via Walcheren en Zuid-Beveland naar Brabant.
Operatie Switchback in West-Zeeuws-Vlaanderen
Op 16 september passeerden de eerste geallieerde troepen vanuit België in Oost-Zeeuws-Vlaanderen de
grens. Al snel bleek de Duitse weerstand in dit gebied gebroken. Oost-Zeeuws-Vlaanderen werd in 5 dagen
bevrijd. Na de snelle opmars in Oost-Zeeuws-Vlaanderen trokken de geallieerden westwaarts, waar ze op
felle tegenstand van de Duitsers stuitten tijdens operatie Switchback. West-Zeeuws-Vlaanderen werd dorp
voor dorp bevrijd, te beginnen met Eede op 6 oktober en ten laatste Sluis op 1 november. De bevrijding
van Breskens was voor de geallieerden van strategisch belang, de haven moest worden klaargemaakt voor
de landing in Vlissingen. Op 21 oktober werd Breskens bevrijd, waarna op 25 oktober een groep soldaten
van de geallieerde marine aankwam in de haven. Daarmee was Walcheren eind oktober aan alle kanten
omsingeld.
Operatie Vitality in Zuid-Beveland
Tegelijkertijd werd ook in andere delen van Zeeland fel gestreden. Operatie Vitality werd door de
geallieerden tussen 24 en 30 oktober in werking gesteld voor de bevrijding van Zuid-Beveland. Vanaf 2
oktober werd fel gestreden in het gebied tussen Antwerpen en Woensdrecht, om de oostelijke toegang tot
de Westerschelde-oevers veilig te stellen. Vooral tijdens de gevechten om Woensdrecht op 13 oktober, ook
wel Black Friday genoemd, leed het Canadese leger zware verliezen. Operatie Vitality bestond uit twee
fasen: de Canadese legers rukten vanuit Brabant op over de Kreekrakdam en de Britten voerden over de
Westerschelde landingen uit met amfibie-voertuigen bij Baarland en Hoedekenskerke. Door de
gecombineerde aanval verbrokkelde de sterke Duitse tegenstand op Zuid-Beveland. Het gebied werd op 30
oktober bevrijd, waarna de geallieerden konden oprukken naar de Sloedam, die Walcheren met ZuidBeveland verbond. Vanuit Brabant werd gelijktijdig gevochten om Tholen en Sint Philipsland, die
respectievelijk op 30 oktober en 4 november werden bevrijd.

Walcheren onder water. Middelburg 1945. (ZB, Beeldbank Zeeland, collectie foto’s, foto C. Blazer).
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Operatie Infatuate op Walcheren: inundaties en bevrijding
Walcheren was aan alle kanten omsingeld en werd vanuit het westen, het zuiden en het oosten
aangevallen. De strijd om Walcheren werd echter niet zonder slag of stoot gewonnen, de Duitsers boden
felle tegenstand. Vanuit het oosten vielen Britse en Canadese legers de Sloedam aan. De Slag om de
Sloedam begon op 31 oktober en het duurde vijf dagen vooraleer er een geallieerd bruggenhoofd was.
Walcheren werd vanuit het zuiden aangevallen over de Westerschelde, in Vlissingen. Hier landden
geallieerde troepen op 1 november. De strijd in de binnenstad duurde drie dagen en op 3 november werd
Vlissingen bevrijd. De schade was enorm, één huis bleef onbeschadigd.
Over zee, ten westen van het eiland, werden vanuit de lucht en over het water aanvallen uitgevoerd bij
Westkapelle. Ter voorbereiding op de invasie van Walcheren verrichtten de geallieerden zware
bombardementen op de dijk bij Westkapelle, waarbij 180 burgers om het leven kwamen. Uiteindelijk brak
de dijk door en Walcheren werd geïnundeerd. Hiermee poogden de geallieerden de verdediging van de
Duitse troepen te beslechten. Op 1 november landden dertig geallieerde vaartuigen bij Westkapelle. De
opmars van de geallieerde troepen kon hierna vanuit drie richtingen spoedig worden voortgezet en op 6
november capituleerde de Duitse commandant Wilhelm Daser in Middelburg. Daarmee kwam de Slag om
de Schelde ten einde en was een groot deel van Zeeland bevrijd.
Voor Schouwen-Duiveland zou de bevrijding pas in mei 1945 komen. Het eiland kreeg gedurende het
laatste jaar van de oorlog zwaar te lijden onder inundaties, precisiebombardementen en de evacuatie van
vrijwel de gehele bevolking.

Bronnen: www.zeeland.nl en www.zeeuwseankers.nl

Zomermarkt
Op 12 juni vond de zomermarkt plaats. Het was
een hele gezellige middag. De groenmedewerkers
hadden een kraampje met leuke bloemen en
planten en mooie gefiguurzaagde katten. Er was
een kraam met rommelmarktspulletjes en er
werden wafels, kokosmakronen en ijs verkocht.
De winnares van de prijsvraag (raden hoeveel
walnoten er in de pot zaten) is mevr. Van LiereClement van kamer 223. Zij heeft een fruitmand
gewonnen. Hartelijk gefeliciteerd mevr. Van Liere!
De opbrengst van de zomermarkt bedraagt rond
de € 332,75,-. Dit geld zullen we gebruiken voor
het organiseren van een leuke activiteit.

Dierenweide
Zoals u wel heeft gezien, is de dierenweide al grotendeels aangelegd. De omheining staat, het gras is al
goed aan het groeien en er is een plateau aangelegd waar de stal op zal komen te staan. Die stal laat
echter nog even op zich wachten omdat een drietal dorpsbewoners een bezwaarschrift heeft ingediend bij
de gemeente Noord-Beveland tegen aanleg van de dierenweide. Op 3 juli vindt de hoorzitting plaats en we
hopen daarna de stal spoedig te kunnen laten plaatsen.
Op ons eigen terrein zullen overigens nog 6 parkeerplaatsen worden gerealiseerd en er vindt overleg met
de gemeente plaats over de parkeergelegenheid rondom ons gebouw.

Gezondheidscentrum
Op 12 juni heeft de bijeenkomst plaatsgevonden voor de start van de verbouwwerkzaamheden van het
gezondheidscentrum. Bij deze bijeenkomst waren dr. Mateeva, fysiotherapeuten Deusing, een afvaardiging
van Cleijenborch en projectontwikkelaar Built by De Wildt aanwezig. In de centrale hal van Cleijenborch
komen posters te hangen met daarop een QR-code. Wanneer de camera van de smartphone daarvoor
wordt gehouden, verschijnt er een 3D-impressie van het gezondheidscentrum. We houden u op de hoogte
van de vorderingen.
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Zomerfeest
Na het succes van vorig jaar organiseren we weer een zomerbarbecue op donderdag 4 juli 2019. Dit jaar
wordt het thema: ’een dagje strand’. Het feest is voor cliënten, mantelzorger(s), vrijwilligers en personeel.
Wij zouden het heel leuk vinden om deze barbecue met u te vieren, zoals wij ook samen met u zorgen voor
uw naaste.
Door middel van het opgavestrookje bij de brief die u onlangs heeft ontvangen, kunt u zich opgeven voor
de barbecue. Opgeven kan tot donderdag 27 juni. Het strookje kunt u inleveren bij het secretariaat of via
de mail: secretariaat@cleijenborch.nl
U mag 2 mantelzorgers meenemen naar de barbecue.
Voor u wordt deze avond bekostigd door Cleijenborch, de kosten voor
mantelzorgers bedraagt €17,50 p.p., incl. drankjes. Dit bedrag kunt u op de avond
zelf afrekenen.
Wij hopen op een gezellige middag/avond met elkaar in Cleijenborch.
Wanneer :
Waar :
Tijd :

Donderdag 4 juli 2019
Zorgcentrum Cleijenborch
Van 16:00 uur tot 19:00 uur

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 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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