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WEGING - BEWEGING -
BEWOGEN

Locaties:

Kapelle    Wemeldinge
Cederhof   kantoor thuiszorg
Cederlaan 9   Pr. Beatrixweg 58
4421 BZ Kapelle  4424 AD Wemeldinge

Tel. 0113 - 342710

www.cederhof.eu
info@cederhof.eu

Openingstijden en adres Buurtteam / Cederhof welzijn

Bruëlisstraat 107 te Kapelle
maandag t/m donderdag van 10.00 - 12.00 uur

Dorpscentrum de Wemel, Dorpsplein 1 te Wemeldinge
vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Telefonisch zijn we de gehele week bereikbaar via het
telefoonnummer van Cederhof welzijn:
0113-343474

Het Cederhof Bulletin wordt digitaal verzonden.
Wilt u een gedrukt exemplaar, dan is deze af te halen
bij de receptie of tijdens openingstijden bij het
Buurtteam Kapelle.

Indien uw email adres nog niet bekend is bij ons, dan
kunt u dit doorgeven aan redactie@cederhof.eu

Mocht u copy willen aanleveren dan kunt u dit sturen
naar: redactie@cederhof.eu

  De redactie behoudt zich het recht voor
  om copy aan te passen of niet te plaatsen.

  redactie@cederhof.eu

Inmiddels schrijven we al bijna 2018. Wat gaat een
jaar toch snel. Ook in 2017 hebben we veelvuldig
weging moeten toepassen bij het nemen van de
‘beste’ beslissing. Vaak gaat dit over financiën. Het
(zorg)-geld is slechts éénmaal uit te geven! Wat
komt onze cliënten ten goede? Welk doel wordt
nagestreefd? Wat is zinvol?
En dat in een zorgomgeving die nog steeds volop in
beweging is. Voor de langdurige zorg is de
beweging naar nog betere zorg en kwaliteit (en
meer budget) in gang gezet. Volgt nu de
wijkverpleging?
Ook was 2017 een bewogen jaar. Ziektes, gemis en
moeten missen overkomt een ieder. Gelukkig
kunnen we elkaar tot steun zijn en laten we
niemand vallen. Ik hoop dat ieder in 2018 op de
ingeslagen weg doorgaat en ‘omziet naar elkaar’.

Eelke de Jong, directeur/bestuurder

  Op de voorpagina:
  foto Petra Slingenberg

www.cederhof.eu
mailto:info@cederhof.eu
mailto:redactie@cederhof.eu
mailto:redactie@cederhof.eu
mailto:redactie@cederhof.eu
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OPROEP VOOR VRIJWILLIGER GASTVROUW/HEER
Taakomschrijving:
De vrijwilliger ondersteunt beroepskrachten in het restaurant bij het serveren of begeleiden van cliënten bij
maaltijden. Het ontvangen van cliënten, het waar nodig serveren van warme maaltijden en het begeleiden van
in- en extern wonende ouderen tijdens de warme maaltijd in het restaurant.

Eisen:
Gemotiveerd zijn cliënten te ondersteunen bij het halen of nuttigen van de maaltijd.
Gastvrij en vriendelijk zijn.
Beschikken over empathisch vermogen en in staat zijn een dienblad te dragen.

Wat heeft de organisatie te bieden:
Ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de taak.
Opname in het vrijwilligersbestand van Cederhof (u bent verzekerd en u ontvangt informatie).
Deskundigheidsbevordering.
Onkosten vergoeding gereden kilometers.
Gastvrouw/heer restaurant: Een gratis maaltijd.

Wat maakt het werk de moeite waard:
U bent een ondersteuning voor onze cliënten.

Werktijden:
11.30 - 13.30 uur aanwezig in het restaurant.

===== BIJ INTERESSE NEEM CONTACT OP MET BETTINY VAN GAAL 0113-342710=====

CONTACTGROEP MANTELZORG
Op donderdag 25 januari om 10.00 uur bent u weer van harte welkom bij de contactgroep mantelzorg. De bij-
eenkomst vindt plaats in de bovenzaal van Cederhof.

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u volop gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit
te wisselen. Allerlei onderwerpen die met de zorg voor een naaste te maken hebben worden besproken.
Uiteraard blijft alles wat besproken wordt  “binnen de muren”.
De contactgroep mantelzorg wordt zes keer per jaar georganiseerd.

Wilt u van tevoren even laten weten dat u komt?
Graag tot ziens!
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7 januari
PKN
Biezelinge M. De Vries

14 januari
VEG
Wemeldinge J. Van den Ende

21 januari
CGK
Biezelinge A.G.M. Weststrate

28 januari
HG
Kapelle P. Moree

4 februari
Herv.Gem.
Kapelle P. Moree

11 februari
PKN
Wemeldinge D.H.J. Steenks

18 februari
PKN
Biezelinge Gastpredikant/lezer

25 februari
Leger des
Heils Gezamenlijke kosters

4  maart
CGK
Biezelinge L. Jobse

11 maart
PKN
Wemeldinge D.H.J. Steenks

18 maart
Herv. Gem.
Kapelle P. Lepoeter

25 maart
PKN
Wemldinge

D.H.J. Steenks/
gastpredikant

KERKDIENSTEN CEDERHOF

 2 februari Grand Culinair diner

16 maart Grand Culinair diner

 20 april Grand Culinair diner

18 mei Thema diner ASPERGES

1 juni Grand Culinair diner

juli/augustus Vakantie

21 september Thema diner MOSSELEN

19 oktober Grand Culinair diner

30 november Grand Culinair diner

GRAND CULINAIR DINER /
THEMADINER

EXPOSITIE
Van 3 januari 2018 tot 27 februari 2018 exposeert Dita van Poelje in expositieruimte ‘de Binnentuin’ in
Cederhof te Kapelle. Dita was als kind altijd al aan het tekenen, maar zoals ze zelf zegt: ‘Dat werd in die tijd
niet als een ‘nuttige bezigheid’ gezien.
Vanaf  2010 kreeg ze privé wat meer ruimte. Ze op les is gegaan bij Frans Pruimboom in Kortgene en
startte toen met olieverf.  Dita omschrijft haar ‘stijl’ als geen stijl. Alles wat ze mooi vindt, dat schildert ze.
Bloemen, vogels, portretten, zeegezichten, mooie wolken, realistisch, tot
abstract en alles wat er tussen zit. Momenteel schildert ze veel de Zeeuwse
klederdracht. Het gaat Dita vooral om het plezier,  “even de tijd vergeten”!

Klepbroek met stukken  –>

In dezelfde periode treft u in de vitrinekasten oude documenten en foto’s
aan van een van de ‘voorlopers’ van het huidige Cederhof, de stichting
Instelling voor bejaardenzorg – Pomona.

De expositieruimte ‘de Binnentuin’  is alle dagen vrij toegankelijk van 8.00
uur tot 21.00 uur. Adres: Cederhof, Cederlaan 9 te Kapelle.
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OUD HOLLANDS SNOEPGOED
Velen van ons zijn er groot mee geworden, al is het voor jongeren onder ons zeker niet minder lekker: Oud-
Hollands snoepgoed. Hoe verder terug in de tijd, hoe schaarser het snoepgoed soms kon zijn. Eén stukje
chocolade op zaterdagavond was destijds heel normaal, terwijl we tegenwoordig nauwelijks meer ontkomen
aan alle diverse kleuren, geuren en smaken. Tijd voor een greep uit de snoeppot uit grootmoeders tijd.

Het ontstaan van snoepgoed

Heel vroeger moesten de zoetekauwen onder ons genoegen nemen met zoete vruchten.
Vanaf de 16e eeuw kwam in Nederland de eerste snoep productie op gang. Destijds
stonden de versnaperingen nog bekend als suikerwerk en was het eigenlijk alleen weg
gelegd voor de elite. Met gesmolten rietsuiker werd het suikerwerk gemaakt, waarna er
een smaakje aan toe werd gevoegd. Iets wat lagere klassen zich helemaal niet konden
veroorloven. Dit veranderde toen het rietsuiker werd vervangen door de goedkopere
suikerbiet.

Oud-Hollandsch snoepgoed

Zeeuwse babbelaars, kaneelkussentjes, boterwafeltjes of zoethoutstokjes: allemaal
snoepgoed van het oud-hollandse vroeger. Desondanks zijn ze allemaal nog op veel
plekken te koop. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zuurstokjes, framboosjes, trekdrop en
Haagse hopjes. Stuk voor stuk snoepgoed met een nostalgisch karakter.

Koninklijke pepermuntjes

Toch blijft er één versnapering die letterlijk en figuurlijk op vele niveaus de
kroon spant. Toen koningin Wilhelmina 12 werd, besloot firma Fortuin een
ode aan de vorstin te leveren. Het bedrijf beeldde Wilhelmina af op de
pepermuntjes, waarna het eerste kistje ‘Wilhelmina pepermunt’ persoonlijk
naar de koninklijke familie werd gebracht. Dit viel daar zo in de smaak, dat
Fortuin in 1896 het predicaat van Hofleverancier kreeg. Sinds jaar en dag is
hier niks aan veranderd. Het snoepje is nog steeds zowel bij het koningshuis
als het Nederlandse volk erg geliefd.

Verdwenen snoep

Toch zijn er ook een hele hoop van de verwennerijen vrijwel
verdwenen. Denk maar aan de knetterkauwgum of de doosjes
met salmiak. Ook wijn- of toverballen zijn zo goed als
verdwenen, samen met de stroopsoldaatjes, PK kauwgum of
Top drop. Wie vroeger traditiegetrouw chocolade sigaretten
snoepte met sinterklaas, moest hier een paar jaar terug ook
mee stoppen. De snoepsigaretten werden door de Europese
Unie verboden, omdat ze kinderen tot roken zouden
aanzetten. Uit Amerikaans onderzoek bleek zelfs dat de jonge
sigaretten-snoepers twee keer zoveel kans hadden om later
zelf te gaan roken, in verhouding tot kinderen die de snoepjes
niet aten.
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VOORSTELLEN RAAD VAN TOEZICHT
Beste Mensen,
Mijn naam is Hans van Stel en zal op 1 januari a.s., samen met Judith en Joost, toetreden tot de Raad van Toezicht
van Cederhof. Om jullie enig inzicht te geven wie ik ben zal ik dit kort aangeven.
Ik ben geboren in Wemeldinge en heb daar mijn jeugd doorgebracht op de ‘sluus’, waar mijn vader lange tijd
werkzaam was. Na de lagere school bij meester Phernambuck en de middelbare school in Goes (Goese Lyceum), heb
ik rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na de studie ben ik in de randstad
achtereenvolgens als jurist gaan werken bij het ministerie van defensie, de provincie Zuid-Holland en het Provinciale
Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland. Samen met mijn vrouw Sonja en onze dochters Kim en Iris heb ik lange tijd
gewoond in Waddinxveen. In Waddinxveen ben ik ook gemeenteraadslid geweest namens de PvdA.
Omdat het afvalverwijderingsbedrijf in 2003 is gekocht door DELTA kwam ik, na een korte tussenstop in Terneuzen,
te werken op het hoofdkantoor in Middelburg als arbeidsjurist. Zoals u bekend is een groot deel van DELTA
inmiddels verkocht en ben ik kortgeleden dan ook vertrokken bij het bedrijf. Thans heb ik, samen met mijn broer,
een eigen juridisch adviesbureau op de boulevard in Vlissingen.
Ik woon tegenwoordig aan de Veerhaven in Kruiningen. In 2015 is het ergste gebeurd wat
een mens kan overkomen en is mijn vrouw Sonja overleden.
Omdat het werk van toezichthouder mij boeit heb ik de opleiding voor governance bij de
Wagner Group gevolgd. Naast Cederhof ben ik vice voorzitter van de Raad van Toezicht van
GORS, een gehandicaptenstichting in Goes. Ik hoop in de toekomst als toezichthouder mijn
steentje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Cederhof. Mijn kennis ligt
voornamelijk op juridisch- en HR gebied, maar heb ondertussen ook het nodige opgestoken
van het ‘zorglandschap’.
Mijn belangrijkste hobby, buiten mijn werk, is sport. In het bijzonder voetbal, tennis, fitness
en Zeeland door crossen op mijn racefiets. Ik hoop u in de toekomst te ontmoeten.
Hans van Stel

           - - - - - - - - - -

Ik ben Judith Kuiper-Schiebaan, 48 jaar, getrouwd met Wilko en moeder van 2 dochters.
Ik begon mijn loopbaan in de gezondheidszorg in 1988 bij Stichting Streekziekenhuis
Walcheren als leerling-verpleegkundige. Vanaf 1996 ben ik me gaan specialiseren in de
oncologie en sinds 2007 als verpleegkundig specialist oncologie, waar ik naast
verpleegkundige taken medische taken overneem van de arts en casemanager ben voor
patiënten. Sinds begin van dit jaar heb ik een opdracht van de Raad van Bestuur van het
ADRZ om de oncologie ziekenhuisbreed uniform te organiseren met als doel snelle,
efficiënte en kwalitatief hoogwaardige zorg. In het kader hiervan ben ik bezig met een
Academische Leergang Zorg en Management aan de Erasmus Universiteit. Vanuit een
toenemende interesse naar het besturen in de zorg werd mijn interesse gewekt voor de

vacature van de Raad van Toezicht van Cederhof, een organisatie in mijn eigen woonplaats. Ik hoop dat mijn
ervaring en expertise een waardevolle toevoeging is binnen de Raad en heb het vertrouwen dat dit, samen met de
andere leden van de Raad, goed gaat lukken.

           - - - - - - - - - -

Waar moet je beginnen als je gevraagd wordt je voor te stellen? De verhuizing in 2002
met vrouw en twee kinderen naar het mooie Zeeland? Of toch maar wat standaard,
aan het begin? Voor het volledige beeld toch maar aan het begin; wel zo gemakkelijk.
Geboren en getogen in Amsterdam, waar ik aan de Vrije Universiteit Sociale
Wetenschappen studeerde. Daarna naar Twente vertrokken om de nieuwe, eerste
opleiding Bestuurskunde in Nederland te helpen opzetten. Een mooie periode waarin
ik heel veel studenten heb mogen begeleiden.
Maar na verloop van jaren begon het leidinggevende bloed te kriebelen en werden
het diverse functies als hoofd, directeur en bestuurder (o.a. bij het CBS, GGD Utrecht
en het onderzoeksbureau van de zorgverzekeraars).
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Toen men in Zeeland een directeur zocht voor het toenmalige Zorgnet Zeeland was de beslissing snel genomen. Een
vereniging die al spoedig is omgezet naar de huidige Stichting ViaZorg en ViaZorg BV.
Inmiddels kwamen er ook meer toezichthoudende rollen bij, zoals vicevoorzitter van de Rekenkamer West Brabant,
werkzaam voor 7 gemeenten in Noord-Brabant.
En dan nog (vrije) tijd voor andere leuke dingen? Ja zeker, muziek, wat sport (hard lopen) en reizen zijn favoriet.
In 1982 schreef ik het boek ‘Leven in tehuizen: een leven waard?’ Sinds die tijd heeft het onderwerp ‘wonen en zorg
voor ouderen’ me niet meer los gelaten. Er volgde een proefschrift (Integratie van ouderen) en onderzoek naar de
toekomst van de verzorgingshuizen en de zorgbehoefte van de Zeeuwse ouderen. In het boek ‘Met zorg wonen’ heb
ik benadrukt dat het bij de tehuizen (hoezeer ook de laatste jaren veranderd!) altijd moet blijven gaan om een op
maat gesneden en kwalitatief goed woon- en leefklimaat. Ik hoop in ieder geval de komende tijd mijn ervaring en
expertise in de ouderenzorg nuttig te kunnen maken voor een goed reilen en zeilen van Cederhof. Een prachtige
uitdaging waar ik veel zin in heb!
Dr. Joost Naafs

GEZOCHT: SPULLETJES UIT GROOTMOEDERSTIJD
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IK BLIJF TOCH DAT GEVOELIGE VENTJE
Cliënten van Cederhof kennen hem allemaal, hij verschijnt aan bed, verzorgt, praat met iedereen en laat
waarschijnlijk een onuitwisbare indruk achter. Toekomstige bewoners kennen hem: hij komt bij de mensen thuis
om kennis te maken en te inventariseren wat er nodig is. Medewerkers kennen hem: hij is één van de
coördinatoren van de verzorging en de huishouding. Okay, hij komt niet bij de mensen poetsen maar zorgt er wel
voor dat er gepoetst wordt. En als hij nog tijd over heeft tussen al het papierwerk door dan komt 'ie de mensen
ook nog verzorgen. Iedereen kent hem van gezicht. Want hij is er, hoe dan ook. Zijn naam: Marijn Mol.

Door Frank Salomé
Coördinerend verpleegkundige thuiszorg en huishouding
Marijns functieomschrijving is dus een hele mond vol. Verdeeld over de week is
hij actief op deze verschillende gebieden. Maandag en dinsdag zijn 'zorgdagen'.
Tussen zeven uur en half acht liggen de planning, ziekmeldingen en de
administratie te wachten op kantoor. Het werk wordt overgedragen,
bijzonderheden gedeeld en dan volgt de werkinstructie voor de dag. En als
iedereen weer weet wat ze moeten doen dan gaat de boel van start. Marijn gaat
daarna zelf  aan de slag in de extramurale zorg.

Woensdagochtend ook in de zorg, 's middags huishouding, donderdag de hele
dag huishouding en vrijdag weer 's ochtends zorg en de middag is weer voor het
huishouden en om de week is hij die dag vrij.
Zoals gezegd gaat Marijn zelf niet poetsen bij de mensen, maar alle
administratieve en andere  handelingen komen bij hem terecht; van vervanging
regelen bij ziekte tot thuis kennis maken met nieuwe cliënten, inventariseren van
behoeften en adviseren over indicatiestellingen. De gemeente beslist uiteindelijk
of het huishoudelijke zorg wordt of alfa-hulp.
Alfahulpen zijn niet in loondienst maar in dienst van de cliënt. Cederhof
bemiddelt daarin. Vanaf 2018 verandert er veel voor de alfahulpen. In de periode
2018 t/m 2020 wordt de alfahulp constructie afgebouwd en gestopt. Dit betekent
veel werk voor Marijn, veel gesprekken met cliënten en alfahulpen.

In de huishoudelijke zorg zijn veel mensen werkzaam die een goede kennis hebben van en omgaan met mensen die
vergeetachtig worden en de regie over hun leven een beetje kwijtraken.  Het vereist veel empatisch vermogen en
veel huishoudelijke zorg medewerkers groeien mee met de veranderende zorgvraag van de cliënten. Een gezond
iemand ontwikkelt bijvoorbeeld in de loop van de tijd dementie en de huishoudelijke zorgmedewerker doet dan
vanzelf veel ervaring op in het omgaan met de nieuwe omstandigheden. Je groeit er in mee. Ik ben ontzettend trots
op het team. Ze gaan ervoor en houden van uitdagingen.
Marijn kun je ook aantreffen aan het bed. Hij wast mensen, helpt bij aankleden en het verzorgen van wonden. De
coördinatie van de zorg is een onderdeel van dit pakket. Telefoontjes tussendoor, collega's die vragen hebben over
andere cliënten, het regelen van extra zorg, aanpassen van behandelingen. Dus ook heel veel papierwerk. Marijn:
'Toen ik begon had je dat nog niet veel, maar nu is er heel veel papierwerk. Maar ja, het hoort er gewoon bij.

In zijn werk wordt Marijn regelmatig geconfronteerd met cliënten die in de terminale levensfase zijn. Uiteraard gaat
ieder mens daar anders mee om. Het “er zijn” is vaak al heel belangrijk. Begrip meeleven voor de stervende en de
naasten zijn waardevol.
Over het algemeen vind ik een afscheid thuis erg waardevol, maar soms ga ik nog naar een afscheidsdienst. Dit doe
ik met name als de betrokkenheid bij de cliënt heel intensief is geweest. Het is altijd verdrietig maar soms is er ook
opluchting dat het lijden voorbij is.
Als professional moet je gebeurtenissen kunnen loslaten. Dat vindt Marijn soms lastig: “Je groeit erin, maakt veel
mee met iemand en als je dan niet meer kunt helpen, is dat niet fijn. Dan blijf ik toch dat gevoelige ventje”.



10

Omschakeling zorg
Twee jaar geleden veranderde de huishouding ingrijpend toen veel zorgtaken van de overheid bij de gemeenten
terecht kwamen. De tijd van de bekende 'keukentafelgesprekken'. Er werd bezuinigd en er werd minder
huishoudelijke hulp geboden. Marijn deed alle gesprekken en moest toen wel op eieren lopen. 'Er was achterdocht
want ik kwam geen goed nieuws brengen. Ik moest het de cliënten wel vertellen en dan op zo'n manier dat het ook
echt ging gebeuren. De media stonden er bovenop. Veel cliënten hadden zich er op voorbereid en reageerden
gelaten maar ik heb ook hele heftige gesprekken gehad. Mensen keken mij er op aan.
Wat helpt in deze moeilijke periodes is dat Cederhof een hele goede werkgever is. 'Ik ben trots  op deze werkgever.
Cederhof biedt kansen op scholing, is meegaand als er problemen zijn en de verhoudingen op de werkvloer zijn
gelijkwaardig. De belangen van de cliënt staan altijd voorop. De mensen hier kennen elkaar en weten elkaar te
vinden.
Heel fijn, iets om trots op te zijn en dat vooral ook uit te dragen naar elkaar.
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KOKEN MET ADRIE
Een kookcursus voor beginners!

Data : dinsdag 6, 13,20, 27 februari en 6 en 13 maart
Docent : Adrie van Eekelen, hoofd voedingsdienst Cederhof
Kosten  : € 50,00 per persoon

Meer informatie en aanmelden:

vóór 14 januari 2018 bij
Cederhof Welzijn
0113-343474

DIGITAAL LOKAAL
Al bijna 20 jaar staan onze vrijwilligers voor u klaar met raad en daad voor al uw computer problemen. U kunt
iedere woensdagmorgen tussen 9.00 - 11.30 uur terecht in het digitaal lokaal in de Wemel.

Heeft u vragen over:
● uw computer, laptop, tablet of telefoon
● gebruik van internet
● vragen over Social media zoals Facebook of Skype
● elke andere vraag op digitaal gebied

Stap eens bij ze binnen. Onze vrijwilligers zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk te helpen.

MA, NAAR HET BOEK VAN HUGO BORST
Op dinsdag 24 april 2018 speelt de voorstelling Ma, naar het boek van Hugo Borst in de Mythe te Goes.

Ma stond altijd klaar voor haar zoon. Nu draait 'meneer Alzheimer' de rollen om. Maar hoe zorgt een zoon voor
zijn moeder? De tragikomische solovoorstelling Ma is gebaseerd op het boek dat Hugo Borst schreef over de
aftakelende geest van zijn moeder. Een liefdevol portret van een moeder in de woorden van haar zoon. Zijn
dilemma’s, angsten én moederliefde worden vertolkt door Eric Corton.
Lijkt het u fijn om samen met anderen naar de voorstelling te gaan dan kunt u kaartjes reserveren via Cederhof
Welzijn.
Er is busvervoer geregeld. Er zijn opstapplaatsen in Kapelle, Wemeldinge en Schore
De kosten van de voorstelling inclusief busvervoer zijn €29,50 p.p.
U kunt zich opgeven voor de voorstelling via Cederhof Welzijn 0113-343474
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RECEPT VAN: REBEKKA
KARELSE
COTTAGE PIE (voor 4 pers.)
Ingrediënten

• 500 gr. rundergehakt
• 1 ui, gesnipperd
• 2 winterwortels, in blokjes
• 2 preien in ringen
• 2 teentjes knoflook fijngehakt
• 2 eetlepels tomatenpuree
• 2 eetlepels bloem
• 2 eetlepels olijfolie
• 350 gr. vlees of kippenbouillon
• 1 eetlepel worcestersaus
• 1 eetlepel tijmblaadjes of ½ eetlepel

  gehakte rozemarijn
• 750 gr. Kruimige aardappel in stukken
• 50 gr. Boter
• 3 eetlepels hete melk
• 3 eetlepels geraspte parmezaanse of

  belegen kaas
• 2 eidooiers
• paneermeel of kaas om te bestrooien
• grote ovenschaal, ingevet

Bereiden
Verhit de olie en bak het gehakt rul. Schep uit de
pan en laat uitlekken.
Fruit de ui, wortel, prei en knoflook in het bakvet
Voeg de tomatenpuree en bloem toe en bak even
mee. Blus af met de rode wijn en schenk de bouillon
erbij.
Voeg het gehakt toe en breng op smaak met de
worcestersaus tijm, zout en peper.
Laat zonder deksel circa 20 minuten zachtjes stoven
zodat de saus iets dikker wordt.
Verwarm de oven voor op 200  ̊C.
Kook de aardappelen met zout gaar.
Giet ze af, stoom ze droog en stamp de aardappelen
fijn met de boter, melk, kaas en eierdooiers.
Schep de gehaktsaus in de ovenschaal en dek af met
de aardappelen puree.
Bestrooi met extra paneermeel/kaas en zet de pie
20-25 minuten in de oven tot de saus langs de ran-
den borrelt. Neem nu uit de oven en laat voor het
serveren even rusten.

Tips:
- Voeg aan de gehakt saus 1 eetlepel grove

mosterd toe.
- Vervang de prei door blokjes pastinaak of

koolrabi

STERKE MANNEN /
VROUWEN GEZOCHT
Voor velen een vreugd, maar voor net zovelen een
ramp. SNEEUW!

Enkele weken terug lag er ineens weer een fors
pak sneeuw!

Cederhof zoekt sterke mannen en vrouwen die
bereid zijn om - indien aanwezig - op de
vrijdagen/zaterdagen en zon- en feestdagen
sneeuw te ruimen bij de entrees van Cederhof en
de complexen seniorenwoningen aan de
Bruëlisstraat en CD Vereekestraat. Bent u
diegene? Of kent u iemand die hiertoe bereid is?
Wil die zich dan aanmelden via info@cederhof.eu?
De bewoners zullen u dankbaar zijn!
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WINTER
Winter. 

“Welke herinneringen heeft u aan de winters in uw jeugd?” 
 Deze vraag levert verschillende verhalen op, maar ook 
overeenkomsten: de kolenkachel, de schaarste aan brandstof, de 
kou, het zelf geslachte varken in het begin van de winter, en 
schaatsen op de Zwarte Weel. 
Ik sprak met een aantal ouderen; dhr. Kees Kloosterman (geb. 

25.5.1930), dhr. Daan Schrier (geb. 23.2.1931) en mevr. Annie Veneklaas Slots- Wieldraaijer 
(geb. 27.8.1928). Kees woonde in zijn jonge jaren buitenaf en Daan op het dorp. Beiden 
wonen nu zelfstandig in de Bruëlisstraat. Zij eten enkele keren per week de warme maaltijd 
in het restaurant van Cederhof.  Annie woont  sinds enkele maanden in Cederhof, zij bracht 
haar jeugd door in Nijverdal, ver buiten de provincie, maar met soortgelijke “koude” verhalen.  
 
Door Fennie Lindenbergh-Lepoeter 
 
“Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way,  
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh”. 
 
Dit is toch wel een van de bekendste winterversjes, een 
nostalgisch vrolijk wijsje over een arrenslee en het 
plezier om daar een ritje mee te maken. Of het werkelijk 
zo plezierig was om bij een bijtende koude oostenwind 
en soms vliegende sneeuw in een open slee te zitten 
vermeldt het liedje niet. 
Die arrenslee…….die reed hier in de dertiger jaren van de vorige eeuw door de polders om 
bij flinke sneeuwval toch de post te kunnen bezorgen!  
De Kapelse postbode Huissoon reed mee en zat naast de koetsier, een van de gebroeders 
Lepoeter van Biezelinge, om tot in de Eversdijkse Bredeweg bij de familie Kloosterman de 
post te bestellen.  Postbode Huissoon wist “alles”. In ieder geval wist hij veel van wat 
achterop de ansichtkaarten geschreven werd. In de tijd dat nog niet iedereen thuis de 
beschikking had over een telefoon, werd gebruik gemaakt van briefkaarten om berichten 
door te geven. Postbode Huissoon meldde dan dikwijls genoeg al de boodschap voordat je 
zelf de kaart had kunnen lezen!  
 

Voordat de winter echt begon kwam, bij alle 
mensen die ik gesproken heb, de kolenboer aan 
huis om een voorraad kolen te brengen. Eerst 
gebeurde dat met paard en wagen, later werd de 
voorraad per vrachtwagen afgeleverd. De kolen 
gingen in het kolenhok, meestal stond dat achter 
het huis en iedere dag werd de dagvoorraad in de 
kolenkit in huis gezet naast de kachel.  
Toen er andere verwarming 
kwam, was de kolenkit 
overbodig. Bij Annie heeft 
die nog jarenlang dienst 

gedaan als paraplubak, maar eenmaal in Cederhof wonend, doet ook 
de paraplubak geen dienst meer.  
Kolen, cokes, sloffen, briketten, antraciet, eierkolen; er was een keur 
aan mogelijkheden. Er zat verschil in prijs, maar ook in 
gebruiksgemak en brandduur. Vaak werd een combinatie gebruikt.  
Een briket werd ’s avonds in de kachel gedaan om zo het vuur 
brandend te houden. Naast kolen was hier in de omgeving van 
Kapelle ook wel hout te vinden, de boomgaarden leverden snoeihout, 
en dat was  goedkope brandstof.  
  

De kolenboer. 

Postbezorging per arrenslee 

 

 

Snoeihout voor de kachel 
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De schaarste aan brandstof, zeker in oorlogstijd, staat 
bij alle geïnterviewden nog in het geheugen gegrift.   
Op verschillende manieren werd, om kosten te 
besparen, de voorraad brandstof aangevuld.  
Kees Kloosterman woonde met zijn ouders en broers 
en zussen een eindje buiten het buurtschap 
Eversdijk, midden in de polder. Zijn vader werkte o.a. 
als dijkwerker aan de Westerscheldedijk als 
steenzetter. Zo was vader dikwijls aan de dijk aan het 
werk. Koud, zwaar werk, maar groot voordeel van 
deze werklocatie was dat hij vaak als eerste in de 
buurt was als er wat te jutten viel. In die tijd voeren 

schepen met slachtvee richting Antwerpen. Aan boord waren houten schotten gemaakt om 
de koeien en varkens op d’r plaats te houden. Als het vee 
gelost was in de haven van Antwerpen, ging het schip leeg 
terug richting Noordzee. Het ging dan voor anker bij de 
Biezelingse Ham en het hout wat niet meer gebruikt werd 
voor de hokken, ging overboord. Bij gunstige wind spoelde 
dat aan bij Biezelinge en dan werd Kees door vader 
gesommeerd om te helpen dit goede gratis brandhout naar 
huis te brengen. Dat ging veelal op de fiets, de lange 
planken werden aan de stang bevestigd en zo werd het hout 
naar huis versleept. Het hout werd gedroogd en verdween in 
de kachel.  
 
Bij het gezin van Daan Schrier was er een andere mogelijkheid om extra brandstof te pakken 
te krijgen. De familie Schrier woonde in een dubbel woonhuis in de Biezelingsestraat. In het 

ene huis was de Boerenleenbank 
gehuisvest, vader Schrier runde daar het 
kantoor en  de andere woning was voor 
het gezin. In oorlogstijd waren de kolen op 
de bon, en voor de verwarming van de 
bank werden extra bonnen uitgegeven. De 
bonnen voor de bank leverden zo extra 
kolen op. Dat scheelde heel wat in de 
kosten.  
Vader pachtte tevens een grote 
kersenboomgaard van het burgerlijk 
armbestuur in Goes. Dit bestuur oefende 
niet veel toezicht uit, en zo kon het in 
wintertijd gebeuren dat de 
hoogstambomen die wat minder vrucht 
droegen snel gerooid werden. Kersenhout 
is een goede brandstof.  
 

Het gebrek aan brandstof was ook een bron van zorg voor de ouders van Annie Veneklaas 
Slots. Het gezin woonde in Nijverdal, een bosrijke omgeving. In oorlogstijd ging de moeder 
van Annie stiekem op zoek naar hout in het bos, ze nam dan een ladder mee van huis. De 
gevonden takken werden op de ladder gebonden en zo werd “de buit” voorzichtig, om niet 
gezien te worden, naar huis versleept.  Annie heeft ook een fijne jeugdherinnering aan de 
warme kachel. De kolenkachel had glazen mica ruitjes en ter beveiliging zat daar een ijzeren 
stang voor met een soort pennen op. Op die pennen kon precies 
een appel gespietst worden en door de warmte van de kachel werd 
die heerlijk gepoft. Annie ruikt de geur van zo’n warm appeltje nog! 
Dat was een traktatie om blij van te worden en lekker te genieten.  
Alleen in de kamer en keuken was er een kachel, de kou in de rest 
van het huis komt tot uiting in de uitspraak die Annie deed tegen 
haar broer als het bedtijd was: “we gaan de ijskelder in”… 

Vader werkte als steenzetter. 

Hoogstamboomgaard.  Foto:  vanaf kerktoren 

richting station. Met zicht op de veiling en eerste 

huizen in Oude Bossstraat. 

 

Het ouderlijk huis van Kees 
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Ook Kees en Daan herinneren zich lekkernijen, met name van 
het zelf geslachte varken. In november werd zelf geslacht, of 
kwam de slachter aan huis. Poskop onder vet, gedroogde 
worsten, ham ingezouten in Keulse potten, spek gezouten en 
gedroogd en niet te vergeten de “zwirtjes”, het uitgebakken 
spek, daar kon je pas lekker van kluiven!  Kees vertelt dat -ie 
stiekem wel eens een eindje worst afsneed. De worsten hingen 
nadat ze buiten gedroogd waren binnen aan de houten balken 
in de kamer. Dat is wel heel aanlokkelijk om daar af en toe 
eens wat van te snoepen… 
 
Zowel Daan als Kees weten nog dat voor de verwarming van 
de school in ieder klaslokaal een grote ronde kachel middenin 
het lokaal stond. De schoolkinderen moesten ieder van thuis 

hout of bv een briket meebrengen om het schoollokaal te verwarmen.  
Kees herinnert zich de barre koude tochten door de polder om op school te komen. Zijn 
ouders kozen voor hun kinderen de Christelijke School in de Biezelingsestraat en dat was 
een tocht van 3,5 kilometer heen en ’s middags ook weer terug. Als 6 jarige een hele 
onderneming om lopend op klompen op tijd in de schoolbanken te zitten.  Zeker als het 
gesneeuwd had, en de sneeuw onder je klompen tot grote kluiten 
vastgeplakt ijs ging zitten was het een hele toer! Omdat het lopen 
tussen de middag naar huis te lang zou duren om weer op tijd 
terug te zijn, bleef hij met zijn broers en zussen tussen de middag 
over. Het was geen vetpot in het gezin in zijn vroege schooljaren. 
Kees kreeg voor bij het overblijven soms koude friet mee in 
plaats van boterhammen. Moeder bakte dan ’s morgens friet, 
aardappels van het eigen lapje, gebakken in vet van het zelf 
geslachte varken. Met een glimlach vertelt hij, nu 80 jaar later, 
dat het hem soms lukte om die koude friet te ruilen voor een 
boterham van een ander kind dat ook overbleef.  
Ook Daan heeft herinneringen aan de winterse ongemakken op school. Je klompen mocht je 
niet aanhouden in het klaslokaal, die moest je in de lange gang laten staan. Maar met al die 
sneeuwklompen was het natuurlijk een ontzettend natte boel op de tegelvloer en zodoende 
kwam het voor dat je een hele ochtend of middag met koude natte sokken aanzat!   
 
Plezier was er als het zo hard gevroren had dat er geschaatst kon worden in de polder, zoals 
Kees zei “op hrôte blaojen” in een ondergelopen weiland bij Stoffel Rottier, of op de “dulleve” 
voor het huis. Eerst met een keukenstoel en dan voor het echte werk: “buiten over” zwieren 
met een meisje in Walcherse dracht op de Zwarte Weel in Biezelinge.   
 

In de loop van de tijd is er veel veranderd. Door de komst 
van telefoon en internet heeft de postbode nagenoeg geen 
berichten meer te lezen achterop ansichtkaarten. 
Kolenkachels hebben plaats gemaakt voor centrale 
verwarming en afval overboord zetten op de Schelde is 
een ernstig milieudelict.  Er worden thuis geen varkens 
meer geslacht en de 
kinderen houden 
allemaal hun schoenen 
aan op school.  
Wat blijft is het plezier 

als het kwik lang genoeg onder het vriespunt is en de 
schaatsen uit het vet gehaald kunnen worden.  
IJsclub “de Zwarte Weel” is wel van locatie veranderd, 
maar is voor de Kapelse jeugd nog steeds een attractie 
van formaat!  
 
 

   Het varken is geslacht 

…. en nu 

 

IJspret vroeger….. 
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Educatieve en creatieve activiteiten met een sociaal tintje.

PROGRAMMA WINTER 2018

SOCIAAL CAFÉ WEMELDINGE

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand kunt u terecht in de Wemel voor een educatieve of creatieve
activiteit. De ochtend start om half 10 en duurt tot half 12.  U wordt deze ochtenden gastvrij ontvangen
door onze vrijwilligers.  De ene ochtend wordt er voorlichting of informatie gegeven over de meest
uiteenlopende onderwerpen. U kunt hierbij denken aan medicatiegebruik, erfrecht, voorlichting over
dementie, de zorgboerderij of aangepaste vakanties. De andere ochtend is er een creatieve of recreatieve
activiteit.  De ochtenden waarop voorlichting gegeven wordt zijn gratis toegankelijk. Voor de creatieve
activiteiten wordt een kleine bijdrage gerekend voor het gebruik van materiaal. De consumpties zijn voor
eigen rekening.

12 januari  Kennismaking Mindfulness

26 februari  Oud Hollandse liedjes zingen onder begeleiding van accordeon

9 februari  Voorlichting alcoholgebruik

23 februari  Voorlichting gebruik verse kruiden

9 maart   Voorlichting WMO

23 maart   Paaspotje knutselen (€ 1,00)

Sociaal Café Wemeldinge:

Iedere 2e en 4e vrijdag van de
maand in dorpshuis de Wemel.

U bent van harte welkom

Voor meer informatie of vragen
kunt u contact opnemen met
Cederhof Welzijn
0113-343474
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VRIJWILLIGERSKAPELLE
Vrijwilligers zijn hard nodig om verenigingen,
medewerkers in de zorg en andere sectoren te
ondersteunen. VrijwilligersKapelle is er voor
iedereen die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk;
vrijwilligersorganisaties, mensen die
vrijwilligerswerk doen of hier belangstelling voor
hebben. VrijwilligersKapelle is een samenwerking
tussen Cederhof welzijn en de gemeente Kapelle.
Met de vacaturebank, praktische hulp en het
cursusaanbod willen wij vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties ondersteunen.

Vacaturebank
Het doel van de digitale vrijwilligersvacaturebank is
om non-profit en vrijwilligersorganisaties in de
gemeente Kapelle, die op zoek zijn naar vrijwilligers,
in de gelegenheid te stellen vacatures aan te
bieden. Tevens kunnen vrijwilligers die op zoek zijn
naar vrijwilligerswerk in de gemeente Kapelle zelf
zoeken in het aanbod van de organisaties en hierop
reageren. Cederhof welzijn biedt zo nodig uitleg en
ondersteuning bij de inschrijving op de
vacaturebank. Er staan op dit moment zo’n 70
vacatures op de site, staat er iets voor u tussen?

VACATURES UITGELICHT
ZOEK JIJ NOG EEN MAATSCHAPPELIJKE STAGE?
Denk dan eens aan: JOUW ZEELAND
Jouw Zeeland is de jongeren denktank van de
Provincie Zeeland. Ongeveer 300 jongeren in de
leeftijd van 12 tot 23 jaar adviseren en denken mee
over allerlei onderwerpen. En geluisterd wordt er;
de Provincie neemt de inbreng van jongeren mee in
haar plannen.

Jouw Zeeland is altijd op zoek naar jongeren die
hun mening en ideeën willen delen. Je kiest zelf de
activiteiten en bijeenkomsten waar je actief over
wilt meedenken en meepraten. De thema's
verschillen per bijeenkomst. Je denkt bijvoorbeeld
mee over een verkeersveiligheidcampagne gericht
op jongeren of over hoe Zeeland bijvoorbeeld over
gaat op duurzame energie.

Wat levert het je op?
Het staat goed op je CV. Je spijkert je competenties
en vaardigheden bij. Bovendien ontmoet je andere
jongeren. Je leert meer over je omgeving. En niet te
vergeten, het is leuk!

Eigenschappen
Ben je enthousiast en betrokken? Deel je graag je
mening? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Mocht je je maatschappelijke stage bij JouwZeeland
willen volgen: je houdt zelf je logboek goed bij en
per avond tekenen we de uren af. Je reiskosten krijg
je vergoed.

Aantal uur per week

Meestal op een maandag, dinsdag of
woensdagavond van 16.00 tot 19.00 uur in
Middelburg, inclusief maaltijd. Via je mail en
de website www.jouwzeeland.nl blijf je op de
hoogte van de geplande bijeenkomsten.
Minimum leeftijd: 12

MEDEWERKER TRACING TEAM
Wat ga je doen?
• Je houdt spreekuur op het kantoor van het Rode
Kruis of op het asielzoekerscentrum
• Je ontvangt de hulpvragers en neemt hun
hulpvraag samen door
• Je vult opsporingsformulieren in, verwijst door en
houdt dossiers en administratie bij
• Je onderhoudt contacten met het
verenigingskantoor en diverse lokale instanties
zoals Vluchtelingenwerk, Nidos en de gemeente

Wie ben jij?
• Je bent gedurende langere tijd minimaal 4-6 uur
per week beschikbaar
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in
woord en schrift
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken
• Je hebt goede gespreksvaardigheden
• Beheersing van andere talen zoals Frans of
Arabisch is een pré net zoals enige kennis over de
landen van herkomst van asielzoekers en
vluchtelingen

Wat biedt de organisatie?
Dit vrijwilligerswerk is erg interessant en
afwisselend. Je komt in contact met andere
culturen en leert politieke situaties (beter) kennen
en begrijpen. Je kunt deelnemen aan diverse
landelijke en regionale trainingen. De coördinator
van het Tracingteam stuurt je direct aan.

Wilt u zien wat voor vrijwilligerswerk er nog meer
mogelijk is? Neem eens een kijkje op onze
website:www.vrijwilligerskapelle.nl
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Datum Activiteit Locatie Tijd

woensdag
3 januari

Luisteren en meezingen met Accordeonmuziek
Bijbelkring begeleidt door dhr. Morée

Cederhof
Cederhof

10.00 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur

vrijdag
5 januari

Bingo Cederhof 14.00 - 15.30 uur

woensdag
10 januari

Zingen Christelijke liederen Cederhof 14.00 - 15.30 uur

vrijdag
12 januari

Optreden “Verhalenvertellers van Mooi
Zeeland”

Cederhof 14.00 - 15.30 uur

woensdag
17 januari

Luisteren meezingen met Accordeonmuziek Cederhof 10.00 - 11.30 uur

vrijdag
19 januari

Bingo Cederhof 14.00 - 15.30 uur

dinsdag
23 januari

Stampottenbuffet (na opgave) Cederhof 14.00 - 15.30 uur

woensdag
24 januari

Zingen Christelijke liederen Cederhof
Cederhof

10.00 - 11.30 uur
14.00 - 15.30 uur

vrijdag
26 januari

Optreden “Ron Moerman” Cederhof 14.00 - 15.30 uur

woensdag
31 januari

Luisteren en meezingen met Accordeonmuziek Cederhof 10.00 - 11.30 uur

ACTIVITEITEN CEDERHOF JANUARI

  Voor meer informatie over deze en andere activiteiten, check onze website: www.cederhof.eu
  Kosten om een optreden te bezoeken zijn € 2,50 (excl. koffie/thee). U kunt zich opgeven bij de receptie en
  er wordt gekeken of U kan deelnemen. Betalen bij de receptie en koffie en thee betalen in het restaurant.
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Datum Activiteit Locatie Tijd

vrijdag
2 februari

Bingo Cederhof 14.00 - 15.30 uur

dinsdag
6 februari

Markt (bloemen, planten en kaartenverkoop) Cederhof 10.00 - 12.00 uur

woensdag
7 februari

Zingen Christelijke liederen Cederhof 14.00 - 15.30 uur

vrijdag
9 februari

Optreden “de Beekzangers” Cederhof 14.00 - 15.30 uur

woensdag
14 februari

Luisteren en meezingen met Accordeonmuziek Cederhof 10.00 - 11.30 uur

vrijdag
16 februari

Bingo Cederhof 14.00 - 15.30 uur

woensdag
21 februari

Zingen Christelijke liederen Cederhof 1400 - 15.30 uur

vrijdag
23 februari

Presentatie Koek en Snoepie Cederhof 14.00 - 15.30 uur

zondag
25 februari

Kerkdienst verzorgd door Leger des Heils Cederhof 19.00 - 20.00 uur

dinsdag
27 februari

Verwendag (alleen voor bewoners van Cederhof) Cederhof Hele dag

woensdag
28 februari

Luisteren en meezingen met Accordeonmuziek
Bijbelkring begeleidt door dhr. Morée
Verwenparade

Cederhof
Cederhof
Cederhof

10.00 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur
14.00 - 15.30 uur

ACTIVITEITEN CEDERHOF FEBRUARI
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ACTIVITEITEN CEDERHOF MAART

Datum Activiteit Locatie Tijd

vrijdag
2 maart

Bingo Cederhof 14.00 - 15.30 uur

dinsdag
6 maart

Markt bloemen, planten en kaartenverkoop Cederhof 10.00 - 12.00 uur

woensdag
7 maart

Zingen Christelijke liederen Cederhof 14.00 - 15.30 uur

vrijdag
9 maart

Dansdemonstratie door Arno & Anne Cederhof 14.00 - 15.30 uur

zondag
11 maart

Dienst van gedenken Cederhof 19.00 - 20.00 uur

woensdag
14 maart

Modeshow Brugmode en verkoop Cederhof 10.00 - 15.00 uur

vrijdag
16 maart

Bingo Cederhof 14.00 - 15.30 uur

woensdag
21 maart

Zingen Christelijke liederen Cederhof 14.00 - 15.30 uur

donderdag
22 maart

Optreden “Ons Genoegen” Cederhof 18.30 - 19.30 uur

vrijdag
23 maart

Optreden “show door Evert van Asselt”
mogelijk gemaakt door de opbrengst vd
Cedermarkt

Cederhof 14.00 - 15.30 uur

woensdag
28 maart

Luisteren en meezingen met Accordeonmuziek
Bijbelkring begeleidt door dhr. Morée

Cederhof
Cederhof

10.00 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur

vrijdag
30 maart

Bingo Cederhof 14.00 - 15.30 uur

  Voor meer informatie over deze en andere activiteiten, check onze website: www.cederhof.eu
  Kosten om een optreden te bezoeken zijn € 2,50 (excl. koffie/thee). U kunt zich opgeven bij de receptie en
  er wordt gekeken of U kan deelnemen. Betalen bij de receptie en koffie en thee betalen in het restaurant.
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Op de tweede verdieping naast de lift
▪ De salon is open voor dames en heren;
▪ Wij hanteren voor zowel haar- als schoonheidsbehandelingen een

speciaal 65+ tarief;
▪ U ontvangt extra korting bij de aankoop van een knipkaart;
▪ Wij gebruiken uitsluitend plantaardige producten die geen huidirritatie

veroorzaken en het haar in perfecte conditie houden;
▪ Wij verzorgen bij onverhoopte haaruitval ook uw haarwerk en zorgen

tevens voor uw declaratie bij de zorgverzekeraar;
▪ Wij zijn geopend op dinsdag-, en vrijdagmorgen tussen 09.00 en

12.00 uur, voor een afspraak kunt u ons bellen op ons
telefoonnummer 0113-330100;

▪ Afspraken op een ander tijdstip zijn in overleg mogelijk.
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PROGRAMMA CULTUURBUS
Met de “Cultuurbus” biedt Cederhof welzijn u met medewerking van PCOB, Vrouwen
van Nu en de cultuurraad een avond “uit en thuis”. Geen gedoe met parkeren, rijden
door het donker of alleen er op uit. U stapt samen met anderen uit uw dorp gezellig in
de “Cultuurbus”. Er zijn opstapplaatsen in Schore, Wemeldinge en Kapelle.

BELLA ITALIA

Theaterconcert
Donderdag 12 april 2018

De Maagd te Bergen op Zoom, 20.00 uur

Gelijk als je de foyer binnenstapt word je ondergedompeld in
Italiaanse sferen. De zon schijnt je tegemoet en ál je zintuigen
worden met extra beleving voorbereid op de voorstelling Bella
Italia.

De smaken en ingrediënten van het Italiaanse lied zijn net zo
rijk als die van de geliefde Italiaanse keuken. Hoogste tijd dus
voor een verrassingsmenu met de lekkerste en mooiste Itali-
aanse songs van Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Paolo Conte, Andrea Bocelli, Raffaella Carrà, Il Divo, Riccardo Cocci-
ante, Milva en niet te vergeten grote hits die we kennen door versies van Marco Borsato, André Hazes en Willy
Alberti. Met Leonie
 Meijer (‘The Voice’), Marijn Brouwers (‘Aznavour’), Merijn
Oerlemans en fantastische musici. Benvenuto nella Bella Italia!

 aanmelden voor 15 maart 2018 € 37,50
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ALZHEIMERCAFÉ GEHEUGENSTEUN

Geheugensteun is een ontmoetingsplaats in de gemeenten Kapelle, Borsele en Reimerswaal voor mensen met ge-
heugenproblemen, dementie, alzheimer, hun partners, familieleden en vrienden. Zij kunnen hier mensen ontmoe-
ten die in dezelfde situatie verkeren en daar steun uit putten. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn
van harte welkom.
Bij iedere bijeenkomst van Geheugensteun zijn deskundigen aanwezig aan wie u vragen kunt stellen over geheugen-
problemen en het omgaan hiermee.
Geheugensteun doet verschillende locaties en dorpen aan.

Maandag 15 januari 2018 Thema: de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Spreker    : Marianne de Kok, beleidsmedewerker zorg bij GR de Beveland
Locatie    : Dorpshuis de Vroone
       C.D. Vereekestraat 74 te Kapelle
Ontvangst vanaf : 19.00 uur
Aanvang   : 19.30 uur

Tijdens de bijeenkomsten is er volop gelegenheid om in ontspannen sfeer met elkaar te praten. Er is ook een
informatietafel beschikbaar met folders en boeken. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. De toegang is gratis.

=============================================================================

Organisatie: VrijwilligersHuis, Cederhof, gemeente Reimerswaal, Alzheimer Zeeland.
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DE KUSTMARATHON 2017, EEN VAN UITERSTEN
Het was weer zo ver, het tweede weekend van oktober. Voor mij een weekend waarin op zondag standaard de
kustmarathon gewandeld wordt. Voor mij een weekend waarin op zondag standaard de kustmarathon gewandeld
wordt. Een weekend wat ik vanaf 1 januari 0.00 uur, na de inschrijving, gelijk blok in mijn agenda. Als ervaren
kustmarathonwandelaar (2x niet meegelopen) en de nodige kilometers in de benen was ik klaar voor de 13e
editie.

Om 8:00 werd het startsein gegeven en gingen wij van start. Ik liep met 3 wandelmaatjes, een
dochter van één van hen en ook een vriendin van haar. Een gezellig groepje da-
mes wat lekker kon kletsen.  Het eerste stuk heerlijk weer gehad, mooi gewan-
deld door het natuurgebied in Westerschouwen en ook alvast het eerste stukje
strand mee gepakt. En daar was hij dan, de Pijlerdam. De pijlerdam is 9km lang
met weinig beschutting en altijd een lang stuk wandelen. Op de pijlerdam be-
gon het te hozen, snel de regenpakken aan en door. De schoentjes waren van

te voren goed ingespoten en moesten de regen echt tegen houden. Helaas liep het er via de zij-
kanten alsnog in met als gevolg soppende schoenen. Hierdoor werd de kustmarathon een nog
grotere uitdaging dan dat hij al was. Wel goed om te vermelden, de sfeer zat er nog steeds goed
in en we hadden nog steeds plezier, ondanks de vele regen.

Na de pijlerdam door de duinen hop richting het strand, voor mijzelf altijd een pittig stuk. Dit omdat er veel wind
staat, je ongelijk loopt en het strand niet de comfortabelste ondergrond is om op te lopen. Ook op het strand nog
wat regen gehad, maar daarnaast ook een zonnetje en best wat wind. Kortom, op het stuk strand 3 seizoenen voor-
bij zien komen. Na het stuk strand heerlijk wat gedronken bij De Piraat, ons enige rustmoment op deze dag. Vaste
prik, vaste traditie en altijd even fijn. Het fijne is dat je op dit moment ook al de 26km bent gepasseerd dus weet dat
je het gaat halen, het zwaarste stuk zit er tenslotte alweer op.

Nu volgt er een stukje door de bossen richting Domburg, zo over de lange weg
richting Westkapelle. Het leuke van dit gehele stuk is dat er veel publiek staat. En
iedereen die klapt, je aanmoedigt, met een snoepje langs de kant staat of muziek
maakt, het geeft je allemaal zo veel support om door te gaan. Bijzonder wat het
met een mens kan doen. Bij Domburg stond ook mijn collega te wachten met een
lekker chipje en wat cola. Het zijn altijd mijn lekkerste chipjes van het hele jaar,
echt waar!

Daarna door de duinen, trapje op, trapje af de laatste kilometers richting Zoute-
lande. Nog een klein stukje strand, de dijk op bij Zoutelande en Jaa daar is het moment. In polonaise met mijn gezel-
lige wandelgezelschap over de finish, we hebben het weer gehaald!
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O P D R A C H T G E V E R R V U R I G
P G E W M A R T A E L E E O O R N E L
E N V A A R S L O O D D R S T E E N O
E I E P A T A T R E R R O M V G K E S
N D R U I P S T E E N O A R O G A D S
S D W S M N N I E U L E E G N E I N Y
T E E I A O C H T E N D M I S T D E S
A B Z V C T E C D P N E R I Y C L E I
P R E D H B H A O E A E N O N C O M N
E E N R I T R E R R T B N I O G A D N
L I L A N G Z A M E R H A N D G S T E
E V IJ A E I V E W A I U O K E R L E M
N I K W E R V A C U U M P O M P A IJ E
N R E Z E X P E R I M E N T E E L S N
A A N G E P A S T A D S V E R K E E R

AANGEPAST   IMPALA     SARDINE
BAPTIST    INNEMEN    STADSVERKEER
BEHEERDER    LANGZAMERHAND  STEUNEN
CORRUPT    MAAIMACHINE   SYNODE
DERVEN    MONOCLE    THEMA
DIAKEN     NATRIUM    TOENEMING
DROOGLIJN    OCHTENDMIST   TRAMWEG
DRUIPSTEEN   OPDRACHTGEVER  VAARS
EENDENEI    OPEENSTAPELEN  VACUUMPOMP
EINDCONTROLE   PATAT     VERMOEDEN
ERVAREN    PENNEN    VERWEZENLIJKEN
EXPERIMENTEEL  POEZIE     VREES
GEDRAGSCODE   RADELOOS    VURIG
GLOSSY     RIVIERBEDDING   WETERING
IMAGE     ROTGANS    ZWAARDVIS

PRIJSPUZZEL

De oplossing van de vorige prijspuzzel was: TOEZENDEN

De winnaar is: mw. Flipse-Roeleven, Bruelisstraat 98. U kunt uw prijs ophalen aan de receptie van
het Cederhof.

De oplossing van de prijspuzzel kan worden ingeleverd bij de receptie van Cederhof of via het
emailadres redactie@cederhof.eu tot en met 23 februari 2018. Graag uw naam en adres
vermelden bij de oplossing.

mailto:redactie@cederhof.eu
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REPAIRCAFÉ

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Of met een vest waarvan de rits kapot is?
Weggooien? Mooi niet! Cederhof welzijn organiseert het Repair Café.

Op 16 maart in Dorpshuis de Wemel, Wemeldinge tussen 9.30 en 11.30 uur draait het allemaal om repareren.
Onze vrijwilligers staan voor u klaar: Er is een naaister aanwezig met een naaimachine voor reparaties aan
kledingstukken of textiel. Onze klussers kunnen u helpen met allerhande kapotte spullen; een broodrooster,
lampjes, föhns of speelgoed. Alles wat kapot is en kans maakt op een geslaagde reparatie is welkom. Onze
aanwezige computervrijwilligers staan klaar om u te helpen met problemen aan u computer of tablet. Zij
verzorgen kleine reparaties maar u kunt ook terecht met vragen.
De reparaties worden gratis voor u verzorgd.

Door repareren te promoten, willen onze vrijwilligers bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Dat is hard
nodig. In Nederland gooien we ontzettend veel weg, ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een
eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het
systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen.

Stichting Repair Café
Het concept repair café is ontstaan in Amsterdam, waar de Stichting Repair Café (zie www.repaircafe.nl) sinds
2010 op regelmatige basis reparatiebijeenkomsten organiseert. Sinds januari 2011 biedt de stichting daarnaast
ondersteuning aan lokale groepen in heel Nederland die zelf hun eigen repair café willen beginnen. Het repair
café van Cederhof welzijn wordt afwisselend georganiseerd in Kapelle, Wemeldinge en Schore.

Het volgende repair café staat gepland op:

Vrijdag 16 maart 2018
9.30 - 11.30 uur
Dorpshuis de Wemel, Wemeldinge

Meer informatie via Cederhof welzijn, 0113-343474, www.cederhof.eu
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DE KERSTBOMEN IN CEDERHOF


