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D

e natuur

OP EEN ZOMERAVOND KUN JE OP HET BANKJE BIJ DE JEU DE
BOULES BAAN DE MEEST SPECTACULAIRE ZONSONDERGANGEN
ZIEN. MET DE RODE GLOED OVER DE VIJVER, DE POLDER MET HET
ENORME UITZICHT EN AAN DE HORIZON EEN HEEL OUD
ELEKTRICITEITSHUISJE, WAT INMIDDELS EEN MONUMENT IS.

Ook in de winter is het genieten
van de rijp en witte contouren
van de bomen. De herfst biedt de
fantastische verkleuring van het
bosje en de lente overwelmt je met
het uitbundige groen dat overal
verschijnt. Er zijn meer dan vijftig
tinten groen.
Het Landgoed is historisch een
krekengebied. Bij de verschillende
overstromingen is Noord-Beveland
in tweeën gedeeld. Op deze
scheidslijn ligt het Natuurgebied
“Landgoed Rijckholt” dat voorkomt
op de Landgoederen lijst volgens

de NSW (Natuurschoonwet 1928).
Er is een natuurbeheerplan, dat
spreekt over:
Rietkragen voor de broed van vogels;
Poelen en drinkputten ook wel klein
historisch water genoemd. Houtwallen en windsingels van populieren
en wilgen met veel dood hout,
prachtig voor de spechten. Zeeuwse
hagen of struweelhagen met veel
bloeiende struiken (meidoorn, wilde
rozen) met doornen die schuilplaats
geven aan vogels. Bosontwikkeling
met de bomen genoemd in de
boswet (zoals eiken, beuken, wilgen),
kleine bosjes en bosranden.
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Barbara’s Bed &Breakfast op
Landgoed Rijckholt was heerlijk rustig,
de site geeft goed aan hoe het in werkelijkheid is.
Het ligt prima, centraal om van daaruit
leuke plekken in Zeeland te bezoeken.
Aardige mensen, prima personeel,
je voelt je meteen op je gemak.
Kamers zijn netjes, groot genoeg
voor 2 personen. Het is een luxe Bed
and Breakfast, je hebt veel
privacy.
Een Bed & Breakfast gast
(Zoover)

OP HET LANDGOED
LOPEN TUIN, PARK EN
NATUUR IN ELKAAR
OVER.
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Onze vogelaar
Op het Landgoed lopen tuin, park
en natuur in elkaar over. Rond de
appartementen van de bewoners
bloeien de rozen, hortensia’s en
andere struiken in de borders en is
er sprake van een tuin. Maar het
weidsere uitzicht is op de ezelwei
en het bos. Om van de natuur te
genieten zijn er veel wandelpaden,
verhard en onverhard. Op de
verharde paden, waar je ook heerlijk
met je rollator kunt lopen, is
geprobeerd om elke honderd meter
een bankje te plaatsen. Dat is fijn
om even uit te rusten en extra te
kunnen genieten van doorkijkjes en
uitzichten. Ook bewoners uit het
dorp maken veel gebruik van de
wandelmogelijkheden op het terrein.
Via het wandelpad, dat vanaf de
dorpskern onder langs de dijk loopt
met een prachtige essen bezoming,
kom je via een bruggetje het terrein
op. Daarna langs de watergang met
knotwilgen, die is voorzien van
een natuurvriendelijke oever als
afscheiding, met het daarnaast
gelegen landbouwgebied.

EEN VAN DE BEWONERS, DIE FANATIEK VOGELAAR IS VERTELT
HIERONDER ZIJN VERHAAL.

Sinds 2011 heb ik ruim vijftig verschillende vogelsoorten op Landgoed Rijckholt
waargenomen, die variëteit is er dankzij de variatie in Biotopen (bosschages,
gazons, grote plas, verschillende planten en bomen). Het zou te ver voeren om
alle vogelsoorten te noemen, maar ik heb een lijst gemaakt. Op de plas hebben wij
onze vaste bezoekers, die ik vanuit mijn woonkamer graag gadesla: meerkoet,
waterhoen, blauwe reiger, kuifeenden en de aalscholver (die komt voor zijn
jacht op de grote graskarpers die in de vijver voorkomen). De kleine zilverreiger
is zeldzaam. Evenals de elk jaar terugkerende dodaarzen. Hun baltsroep, een
rinkelende hoge triller kondigt het voorjaar aan evenals de tjiftjaf die zijn eigen
naam roept. In de zomer scheren er veel huiszwaluwen over het water, die ook
op het Landgoed broeden net onder de overstek van het B&B gebouw. Vrolijk
word ik van de lachende roep, vroeg in de ochtend, van de groene specht. Dit
is een broedvogel op het Landgoed, die kun je mooi horen als hij tenminste niet
overstemd wordt door het hanengekraai. Verder wordt het ochtendconcert
opgeluisterd door de merel en zanglijster met tussendoor de koerende duifjes.
Bij de kleine vogeltjes worden we verrast door de vink, de purren, de groenling,
de sijs, de kleine karekiet, kool- en pimpelmees, winterkoning, roodborst en
de witte kwikstaart. Een trieste ervaring van een tijd geleden was dat de rode
kater een ijsvogel te pakken had. Een sterk contrast tussen rood en blauw.
Ik troost mijn vogelhart met de gedachte dat als een kat zo’n vogeltje pakt, er
waarschijnlijk al iets mis is met de vogel.
Het is genieten van de sierlijke witte duifjes en de prachtige kippenrassen
met bij tijd en wijle vertederende kuikentjes.
Maar het klapstuk is onbetwistbaar de kerkuil. Wij mogen in de afgelopen
tijd 2 maal een geslaagd broedgeval noteren in 2008 en in 2016. Er zijn in
het eerste broedsel 3 en in het tweede 2 jongen uitgevlogen. De uilenkast
zit boven het restaurant op een tochtige zolder, zoals het hoort, die alleen
bereikbaar is vanuit een B&B kamer. De kerkuil is ’s nachts actief, maar wij
hebben hem ook in de schemer bij het restaurant gezien. In 2016 zijn de
jongen geringd met dank aan de uilenwerkgroep.
kroniek 10 jaar Landgoed Rijckholt • 05

W

aarom kies je voor
Landgoed Rijckholt
Bewoners vertellen

BEWONERS VERHUIZEN NAAR HET LANDGOED VANUIT HEEL NEDERLAND EN IN EEN AANTAL GEVALLEN KOMEN ZE DIRECT UIT HET
BUITENLAND. IEDEREEN HEEFT ZO ZIJN EIGEN REDEN OM NAAR
ZEELAND TE KOMEN EN IN GESPREKKEN MET BEWONERS VERTELLEN ZE UITGEBREID HUN VERHAAL.

Onze eerste bewoner

“Na het overlijden van mijn man ben
ik een aantal jaren in het grote huis
blijven wonen. Ik had een fantastische
hulp, maar ja die was ook al op
leeftijd. En mijn kinderen vonden dat
je iemand van over de zeventig niet
meer kon vragen te blijven werken.
Zij vonden een advertentie in “De
Courant” ter gelegenheid van de
opening van het Landgoed en stelde
voor daar eens te gaan kijken. “Want
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misschien is dat wel wat voor u.” En
ik moet zeggen, ik was onmiddellijk
verkocht. We reden tijdens de open
dagen de prachtige oprijlaan op en
parkeerde voor appartement 1. Toen
ik daar naar binnen ging was ik
onmiddellijk overtuigd. Een licht
ruim appartement, met de volumes
die ik in mijn eigen huis gewend was.
Een prachtig terras en mooi uitzicht
op de vijver en het Landgoed.
Natuurlijk werd ik door de kinderen
ook nog meegesleept naar andere
appartementen, maar dat vond ik
niets. Het eerste appartement dat
was het en daar woon ik nu ook al
weer bijna tien jaar.”

Van een grote tuin naar
uitzicht op de polder

Samen met haar man heeft ze door
heel Nederland gewoond. En voor
zijn pensionering een lange tijd in

“VADER HEEFT HIER NOG EEN
HELE MOOIE TIJD GEHAD.”

EEN PRACHTIG TERRAS EN
MOOI UITZICHT OP DE VIJVER
EN HET LANDGOED.

Rotterdam. Een grote hobby na hun
pensioen was de tuin van hun
vakantiehuis. Ruim bemeten, zo’n
twee hectare. Daar konden zij en haar
man dagen in werken en genieten als
het weer helemaal aan kant was.
Op een gegeven moment ging de
leeftijd toch erg spelen bij het
onderhoud van de tuin. En toen
hebben ze bewust gekozen voor dit
appartement. Op de eerste verdieping
met een vrij uitzicht op de polder.
Heerlijk. “Mijn man is inmiddels
overleden maar ik ben nog steeds blij
dat we hier samen 2 jaar gewoond
hebben. Daardoor blijft het voor
mij heel vertrouwd. We hebben er
samen voor gekozen en dat is goed
geweest.”

“Vader heeft hier nog een hele mooie
tijd gehad; de bok is inmiddels overleden, maar Lulu is er nog steeds.” En
omdat een ezel, net als een mens, een
gezelschapsdier is, zijn er nog twee
vriendinnen-ezels bijgekomen.

Van zorghotel naar wonen

Onze vogelaar, hij vertelt daar
op pagina 5 van dit blad meer over,
kwam voor de eerste keer op
Landgoed Rijckholt in 2007, dus tien

Vanuit Australië

De dochter mailde ons uit Australië.
Op internet had ze de website gezien
en vond het landelijk wonen echt iets
voor haar vader. Hij woonde in de
Ardennen met zijn ezel en bok, nadat
hij samen met zijn vrouw zo’n tien
jaar na zijn pensioen, met zijn zeilboot over de wereld gezworven had.
Zijn vrouw was recent overleden en
was het geheugen van dit echtpaar.
Maar hij had de dominante persoonlijkheid en liet zich niet zomaar
verplaatsen. Hij wilde zich niet laten
scheiden van zijn ezel en zijn bok.
Maar wij hebben hem voor ons
kunnen winnen en op deze manier
heeft Lulu, de ezel, haar intrede
gedaan op het Landgoed. Naast
het appartement werd een wei
gemaakt met een riant hok voor
de ezel.

jaar geleden. Zijn vrouw had toen
juist een zware operatie achter de
rug en moest daarvan herstellen.
Na deze periode is hij met zijn vrouw
weer naar zijn eigen appartement
gegaan. Zijn vrouw kreeg steeds meer
behoefte aan zorg en zoals hij het
zo treffend zegt: “ik voelde me
steeds meer de gevangene van de
thuiszorg”. Ik zat uren te wachten
tot de thuiszorg kwam en had
daardoor nog nauwelijks een sociaal
leven. Maar de echte knip kwam
toen zijn zoon hem uitnodigde om
drie maanden bij hem te komen in
Australië. Hij wilde dit graag en zijn
vrouw gunde hem dat van harte
maar zij stelde als eis, dat zij dan in
die drie maanden naar Rijckholt
zou gaan. Dat is toen gebeurd. Bij
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ROB ZEI: ”IK ZET EVEN TWEE
STOELEN OP HET TERRAS
VOOR HET APPARTEMENT
EN PAK EEN FLES WIJN.
DAN GAAN JULLIE GEWOON
LEKKER ZITTEN EN KIJKEN OF
JE HET WAT VINDT.”
EN WE ZATEN DAAR MET
ZIJN TWEEËN OOK GEWOON
HEERLIJK.
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terugkeer uit Australië was mevrouw
zo ingeburgerd, dat zij eigenlijk niet
meer weg wilde. Vervolgens heeft
de heer gekozen voor een bijzondere
constructie. Vanaf het ontbijt tot
’s avonds laat verbleef hij op het
Landgoed. Samen dineren in het
restaurant of in het Landhuis. Dan
nog een kopje koffie en wat lezen
of tv kijken. Maar ’s nachts ging hij
thuis slapen. Na een wat langere
tijd werd het reizen toch te veel en
is hij weer samen met zijn vrouw in
een appartement op het Landgoed
komen wonen. Wat voor hem heel
belangrijk was is dat hij zijn sociale
contacten kon blijven onderhouden,
terwijl hij ervan verzekerd was dat
zijn vrouw goed verzorgd werd.

Als echtpaar wil je samen
blijven

“Vader en moeder zijn hier terecht
gekomen na een lange zoektocht.
Moeder heeft geheugenproblemen
en kan zich ook niet meer oriënteren
en is dus snel de weg kwijt. Vader en
moeder zijn zestig jaar samen en dat
willen ze graag volhouden. Samen

hebben ze hele wereld over gereisd
en een mooie zaak opgebouwd, maar
reizen dat ging niet meer. Vader
kreeg darmkanker, gelukkig kon
hij hieraan succesvol geopereerd
worden. Dus toen hebben ze een
appartement gezocht, dicht bij mij;
hun dochter. Maar eigenlijk was dat
ook geen oplossing. Als mijn vader
even alleen weg moest was mijn
moeder vervolgens verdwenen. Dat
was gewoon niet goed.” Vader pakt
het gesprek over en zegt: “Ik ben
gewoon heel Nederland gaan
doorrijden voor een goede plek,
waar ik samen met mijn vrouw kon
wonen”. Liefst met wat beestjes en
natuur om me heen, want daar houd
ik van. En natuurlijk moet de zorg
goed zijn. Ik ben echt overal geweest.
van Nijmegen tot Wassenaar. Maar
overal kom je terecht op een gang,
ergens binnen met alleen een raam
om naar buiten te kijken. Altijd
gezamenlijk eten en gescheiden van
je vrouw wonen. Er blijft niets van je
privacy over. Ik wilde graag wat op
mezelf wonen.
Toen ik een telefoontje van mijn

{ kort..}.
verhalen

nichtje kreeg, die zei dat ze dacht
iets gevonden te hebben. Ben ik
onmiddellijk in de auto gestapt. En
we kwamen hier bij het terras aan in
het zonnetje en Barbara zat toen ook
op het terras, met die stralende lach
van haar en we hadden onmiddellijk
contact. Dat voelde heel natuurlijk
en goed.
Toen hebben we snel weer een
afspraak gemaakt samen met onze
kinderen. We vonden het eerst
wel een beetje stil toen we aan het
rondlopen waren. En Kim gaf ons
het advies om gewoon een keer in de
B&B te komen logeren. Dat hebben
we gedaan en terwijl we aan het
kijken waren naar een appartement
wat we misschien wel leuk vonden,
kwam Rob naar ons toe en zei: ”ik
zet even twee stoelen op het terras
voor het appartement en pak een fles
wijn. Dan gaan jullie gewoon lekker
zitten en kijken of je het wat vindt.”
Dat vond ik zo leuk! En we zaten
daar met zijn tweeën ook gewoon
heerlijk.
Nu wonen we hier alweer 3,5 jaar. En
het is nog steeds stil, maar ik geniet
daar nu van. Heerlijk die rust. Als ik
nu vanuit Rotterdam over de Zeelandbrug rij voel je de rust over
je komen.”

Als het donker werd raakte
ze in paniek

“Mijn moeder had een beginnende
dementie en kon echt niet meer thuis
kon wonen. Als het donker werd
raakte ze in paniek en ging ze bellen.
Dat is nu acht jaar geleden. Het was
heel grappig toen ze hier kwam
herkende ze direct een andere
bewoner, waarmee ze vroeger een
deel van haar opleiding had gedaan.
Een verpleeghuis was, toen ze hier
kwam, echt niet aan de orde. We
hebben mijn moeder ook vooral zelf
laten beslissen waar ze wilde wonen.
In onze familie merkte je dat niet alle
broers doorhadden dat ze al zo slecht
was. Aan de telefoon kon ze heel
goed de schijn ophouden. Maar mijn

broer en ik die vlak bij haar woonden
merkten de onzekerheid, de paniek
en de verwarring. Ik ben heel erg
blij dat ze hier toen voor gekozen
heeft. Later is ze van haar eigen
appartement op het Landgoed
naar het Landhuis gegaan (een
groepshuis). Zij zelf heeft daar echt
niets van gemerkt. De spulletjes
bleven dezelfde, de mensen om haar
heen bleven hetzelfde. Maar voor
ons, ”de broers en zussen”, was dat
een moeilijke stap. Ik kan me
herinneren dat jullie toen nog een
keer bij ons familieberaad geweest
zijn om daarover te spreken. Voor een
aantal van ons was dat best moeilijk,
maar ik denk dat iedereen achteraf
blij is dat we dat toen gedaan hebben
en ook blij is dat er zo uitgebreid
over nagedacht en gesproken is.”

Elke dag afrekenen

Soms lukt het niet om mensen met
een dementie zelf te laten kiezen.
Een broer die de zorg voor zijn zus
op zich genomen heeft constateerde
dat het thuis niet meer ging. Maar
zijn zus wilde echt niet verhuizen.
Hij vertelt: “Ik ben een praktisch
mens. Ik weet dat ik iemand met een
dementie niet kan overtuigen. Het
heeft geen zin om een discussie te
beginnen over wat waar en wat niet
waar is. Ik heb er voor gekozen om
het verhaal te vertellen, dat ze hier
op vakantie is. Wat ook heel logisch
is met de B&B erbij. Mijn zus woont
hier nu ruim twee jaar en tot voor
kort wilde ze eigenlijk iedere avond
na het eten in het restaurant
afrekenen.” Gelukkig konden ze
daar hier heel soepel mee omgaan
en de mededeling dat haar broer de
rekening betaalde of soms dat ze de
volgende dag kon afrekenen bij het
ontbijt was voldoende voor haar. Je
kan daarmee veel onrust voorkomen.

VOOR HEM IS HET
BELANGRIJK DAT ZIJ RUST
HEEFT EN GELUKKIG IS.

IN HET

D

e ezel voor de
openhaard

Trots laat hij de foto zien die
gemaakt is in zijn huis in de
Ardennen. Zijn ezel staat zich erop
te warmen bij de openhaard in de
huiskamer. Ook op het Landgoed
haalt hij de ezel wel eens even mee
naar binnen in zijn appartement.
Schijnbaar is de ezel zo gewend
dat er geen ongelukjes met
bevuiling gebeuren. De dierenvriendschap van onze bewoner
gaat soms wel erg ver en het is
niet zo gezond als hij de ezel ook
kaas, Tuc koekjes en bonbons gaat
voeren. Maar ach ze genieten er
samen van.

D

e Zeeman

Hij heeft een indrukwekkend
logboek liggen op zijn salontafel.
Precies op datum heeft zijn vrouw
acht jaar varen over de hele wereld
bijgehouden. Hij vertelt mij dat
het niet altijd makkelijk was. Zijn
vrouw, zegt hij, is tijdens een van
de reizen overleden. Midden op
zee. “En... zo vertelde hij, ik kon
geen kant op. Ik moest haar een
zeemansgraf geven.Toen ik weer
in de haven kwam zat ik wel in
de piepzak, want zouden ze aan
de wal wel geloven dat ze op een
natuurlijke manier was overleden.
Of zouden ze me ervan verdenken
dat ik haar overboord geduwd
had.” Als begeleider geloofde ik
dit verhaal toen en was er erg van
onder de indruk. Totdat ik later
hoorde dat zijn vrouw helemaal
niet op zee maar vlak voor hij
bij ons kwam wonen thuis in bed
is gestorven. Soms neemt het
geheugen een loopje met het
verhaal of in ieder geval kreeg het
een bijzondere wending.
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Kim
Lustermans-Bakker
(36), arts. Heeft in 2010 het
familiebedrijf van haar
vader overgenomen. Een woongemeenschap voor ouderen,
een B&B, een restaurant en
een kinderopvang op het
Landgoed van de familie,
sinds 2014 staat zij in de
Next women 100.

ou je hier zelf niet
willen wonen
Het zorgconcept van de directeur maar vooral
familievrouw Kim

IN EEN JUBILEUMUITGAVE HOORT EEN INTERVIEW MET DE DIRECTEUR. OM OP MIJN AFSPRAAK TE
KOMEN RIJD IK DE PRACHTIGE OPRIJLAAN OP VAN LANDGOED RIJCKHOLT, EEN PARKACHTIGE
OMGEVING MET KIPPEN, SCHAPEN EN EZELS. ZO’N 40 OUDEREN WONEN IN APPARTEMENTEN IN
10 VERSCHILLENDE GEBOUWEN OVER HET TERREIN VAN 7 HA VERSPREID. MIJN AFSPRAAK IS MET
KIM BAKKER, DE DIRECTEUR. IK LOOP NAAR HET RESTAURANT ZIJ KOMT ME TEGEMOET. ZIJ TREKT
DE BOLDERWAGEN MET DAARIN HAAR 3 KLEINE KINDEREN OP WEG NAAR DE KINDEROPVANG.
HET GESPREK IS DAARMEE DIRECT GEOPEND.
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Dat lijkt me een bijzonder
gevoel. Je kinderen op eigen
terrein naar je eigen kinderopvang brengen en dan aan
het werk!

Ja, dat klopt. Uniek toch? Het voelt
hier niet als een bedrijf maar als
thuis. Deze bijzondere plek, geërfd
van mijn grootouders, is een heerlijke
omgeving waar veel mensen zich
thuisvoelen. Bewoners, medewerkers,
toeristen, gasten van het restaurant en
mensen uit de buurt. Door de ruime
opzet hebben we een grote diversiteit
in appartementen, prijzen en
gebouwen. Je merkt wel dat bewoners
iets gemeenschappelijks hebben:
zelfstandig blijven en veel privacy
behouden. Iedereen heeft zijn eigen
sociale contacten, op loopafstand.

Ik kom hier voor een rondleiding. Ik begrijp dat dat
meestal je eerste kennismaking met een nieuwe
bewoner is. Wat moet ik me
daarbij voorstellen?

De sfeertekening is steeds weer
anders. Bij een rondleiding vraag ik
heel veel. Wat is uw situatie nu, wat
ontbreekt er op dit moment? Hoe
ziet uw dag eruit? Wat vindt u leuk?
Door veel en goed luisteren probeer
ik te begrijpen wat voor deze mensen
het beste is. Wat wil deze persoon,
wat past daarbij. Ik ben samen met
de bewoner op zoek naar de beste
plek.

Komen hier nu ook
mensen die een verpleeghuisindicatie hebben?

Ja. Als het thuis niet meer gaat en een
opname in het verpleeghuis dreigt,
gaan veel kinderen op zoek. Want
“Mama wilde echt nooit naar het
verpleeghuis”. En dan komen
ze vaak hier terecht. Hier kun je met
een verpleeghuisindicatie in een
eigen appartement zelfstandig
wonen. We regisseren de dag, geven
de zorg op het moment dat het nodig
is en geven zoveel mogelijk respect
en privacy. En met het restaurant en

WE WILLEN EEN
THUIS VOOR DE
MENSEN CREËREN.

veel activiteiten hebben bewoners
het gevoel dat ze hun vrijheid en
zelfstandigheid houden.

Hoeveel mensen werken
hier nu voor de bewoners?

Bij de laatste familiedag waren er
meer dan honderd mensen. Daar
zitten ook onze scholieren bij, die
pannenkoeken bakken voor
bewoners, grasmaaien of afwassen.
Maar het zijn best veel mensen,
verdeeld over zorg, facilitair, het
restaurant, de tuin en “welzijn en
activiteiten”. Wij hebben heel veel
herintredende vrouwen in dienst, die
parttime werken. Dat maakt het
aantal natuurlijk ook hoger. Maar
onze rekenregel is dat iedere nieuwe
bewoner een fulltime medewerker
nodig heeft. Verdeeld over drie

parttimers en over verschillende
disciplines.

Ik zie veel verschillende
gebouwen op het terrein.
Hoort dat er allemaal bij?

Ja dat klopt. We hebben gekozen
voor verschillende gebouwen,
allemaal met verschillende functies.
De gebouwen zijn op zich niet zo
groot. Omdat we een thuis voor
mensen willen creëren willen we
niet van die massale gebouwen, met
een grote hal of veel gangen. Wij
streven naar een beetje huiselijkheid.
Wij hebben er wel goed over
nagedacht. Dat is een voordeel als je
dit als familie opzet. Je bouwt het
alsof het je eigen huis wordt, met
veel zorg en vanuit je eigen smaak.
En ik hou wel van mooie architectuur.
kroniek 10 jaar Landgoed Rijckholt • 11

DEZE BIJZONDERE PLEK,
GEËRFD VAN MIJN
GROOTOUDERS, IS EEN
HEERLIJKE OMGEVING
WAAR VEEL MENSEN
ZICH THUIS VOELEN.

Wel is er bewust gekozen voor
verschil. Sommige mensen vinden
de Kaatse Kaai, dat wat weg heeft
van een boot aan het water, heel
erg afwijkend. En dat klopt ook.
Historisch hebben Landgoederen
altijd qua stijl hele verschillende
gebouwen, dat maakt het ook
interessant. Anders wordt het een
beetje een nieuwbouwwijk en dat
is niet de bedoeling. De gebouwen
zijn ook ontworpen naar hun
functie. De groepshuizen met
gemeenschappelijke woonkamers
en veel natuurlijke loopmogelijkheden en een verscheidenheid aan
appartementen, die ook allemaal
hun eigen prijskaartje hebben.
De kale huurprijzen van de
appartementen zijn vanaf 800 euro.
(Daar komen dan nog wel de kosten
van service, maaltijden en zorg bij).
Wij delen niet, zoals in een verpleeghuis, bewoners in categorieën in.
Je kunt hier op veel verschillende
plekken wonen en daar de zorg
krijgen die je nodig hebt en de
service die je fijn vindt. Dus we
12 • kroniek 10 jaar Landgoed Rijckholt

regelen de chauffeur, kapper,
pedicure, schoonheidsspecialiste etc.
Maar ook de schilderclub, het
boetseren, fysio-gym, Tineke die
zingt met de gitaar en 2 maal per
week een uitje in de regio.

Worden jullie nou veel
geconfronteerd met vragen
rondom het levenseinde?

Ja, best wel. Veel ouderen zien wat
er om hen heen gebeurt en vragen
zich af wat hen zal overkomen. Wij
verzorgen mensen tot het einde.
Maar spreken ook veel met mensen
die het moeilijk hebben of het niet
meer zien zitten. In de contacten met
artsen en specialisten begeleiden wij.
Wij kennen bewoners en hun
kinderen vaak heel goed en maken
onderwerpen als: “wat wel en niet
behandelen, wel of niet naar het
ziekenhuis en ook het levenseinde”
bespreekbaar. Wij respecteren
iedereen in zijn eigen opvatting
hierover. Dus als mensen aangeven
ik wil daar uit geloofsoverwegingen
niet over spreken, is dat prima voor

ons en handelen we daarnaar.
Maar er zijn ook mensen die we in
contact brengen met hulpverleners
of de levenseindekliniek. Voor ons
staat de individuele wens voorop
en die is voor iedere bewoner
anders. Dat respecteren wij
uiteraard. Ik vind het mooi om
familie en bewoner daarin te mogen
begeleiden. Er zijn zoveel diep
warme momenten van liefde en
verdriet. Dat brengt kinderen
dichter bij hun moeder of vader,
maar ook dichter bij elkaar en
bij ons als team. Je merkt dat ook
in de afscheidsdiensten die ik altijd
bezoek.

Familie is belangrijk.
Hoe ervaar jij dat?

Ik zeg altijd, wij kunnen de meest
persoonlijke zorg geven als we dat
samen met de familie mogen doen.
Het is niet altijd makkelijk. Je moet
aan elkaar wennen en het gaat wel
eens niet goed. Maar omdat zowel
ik als de coördinatoren heel intensief
contact hebben met de kinderen, via

{IN HET kort..}.
verhalen

Perfect voor een weekendje Zeeland.
Geen TV, geen radio, geen herrie.
Wel een haard, beestjes en lieve mensen.
Bijzonder mooi maatschappelijk
concept met ook ouderenzorg, goed
om te zien dat deze initiatieven
bestaan, geeft rust voor later!
Een Bed & Breakfast gast
(Zoover)

de mail en telefoon kun je het best
begrijpen wat er verwacht wordt. En
heel vaak resulteert dat in een vriendschapsrelatie. Het restaurant is daarin voor ons een centraal punt. Daar
zie je elkaar. Drink je een kop koffie
of een borrel en neem je samen het
leven door. Ik zelf of Rob en Barbara
eten eigenlijk wekelijks met bewoners
gewoon voor de gezelligheid en
om een beetje contact met elkaar te
houden. Familie schuift daar graag
bij aan en daardoor krijg je ook een
band. En dan hebben we periodiek
een familie evaluatie. Even alles op
een rijtje zetten, de puntjes op de i
en duidelijk uitvragen en uitspreken
wat de wensen zijn. Heel nuttig!

En de toekomst?

Mijn moeder, mijn opa en oma
hebben hier allemaal tot het laatst
gewoond. Mijn vader woont hier
ook nog en doet vrijwilligersklussen
en struint als genieter van tuin en
natuur veel buiten rond. En eigenlijk
hoop ik dat samen met de bewoners
en mijn man Lucas ook zo te doen.

C

hique, teder en
zo charmant

Ik zie ze nog steeds, zwierig
gearmd, het restaurant binnen
lopen met hun hondje .“Chanel”
heette de poedel. Hij is huisarts geweest en zij heeft een
geheugenprobleem. Bovendien
zorgt een maculadegeneratie
ervoor dat zij ook niet veel meer
kan zien. Ze vraagt steeds aan
hem: “Waar is mijn Channeleke”
en hij antwoordt geduldig, zorgzaam en teder. Door zijn toedoen
is zij tot in de puntjes verzorgd
en hebben ze samen een hele
sjieke uitstraling, maar zonder
overdreven poeha. Je kunt zien
dat deze mensen van elkaar
houden en nog steeds van elkaar
genieten, ongeacht haar conditie.
Zo samen oud worden dat is
een droom voor iedereen.

F

amilie is ver
weg en dichtbij

Hij woont bij ons en zijn dochter
in Australië. Het gaat niet altijd
goed met hem, wat tot gevolg
heeft dat contact met zijn dochter
moeilijk is. En nu zit een vriendin
van de familie met hem te eten
in het restaurant en stuurt een
filmpje van de gezellige maaltijd
via WhatsApp naar zijn dochter.
Een paar minuten belt de dochter
via Skype. En wat we zien is
ongelofelijk. Hij ziet zijn dochter
op de smartphone en begint
onmiddellijk een gesprek in
vloeiend Engels. Dochter en vader
zie je beiden glimmen. Samen
kunnen ze genieten van zijn goede
dag, want morgen is hij zijn taal
waarschijnlijk weer volledig kwijt.

H

erken je me nog

Een dochter van een bewoner, waarvan zowel haar moeder als haar
oom hier wonen vertelde:
“Ik zat aan tafel met mijn
moeder en oom. En mijn oom
vroeg aan mij: “Goh, vertel me
eens hoe gaat het met je moeder.”
Nou zei de dochter: “die zit
tegenover je”. Waarop oom
antwoordt: “nou daar begrijp ik
niets van”. En moeder beaamt:
“Nou, daar begrijp ik ook niets
van”. Waarna ze beiden in lachen
uitbarsten.”

E

en
slaapmutsje

Het restaurant voelt voor
bewoners een beetje als hun huiskamer. Het is maandagavond
om half tien en mevrouw komt
in ochtendjas met rollator het
restaurant in lopen. Ze kan niet
slapen en komt een slaapmutsje
halen. Omdat we weten dat deze
mevrouw helemaal opgaat in
Italië, schenken we een glaasje
Limoncello. Ze is daar dol op.
En ze geniet zo zeker een
kwartier van haar drankje en
wat chocolaatjes.
Als dank begint ze voor ons een
paar “Italiaanse” chansons te
zingen en dat doet ze zeker niet
onverdienstelijk. Daarna zwaaien
we haar met veel plezier uit en
wensen haar een goede nacht.
Ze wandelt heel ontspannen
achter haar rollator naar haar
appartement. Het slapen zal nu
vast beter gaan.
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ONZE NIEUWE
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10. Vier het Leven

AANWINST, DE
SAAB CABRIO.

Eropuit met de Eurobus
of cabrio

Voor de bewoners van het Landhuis
is de Eurobus een begrip. Tweemaal
per week komt hij voorrijden en
bewoners vinden het een genot om
mee te gaan. Heel Zeeland is al
aangedaan. Het museum in Middelburg. De boulevard in Vlissingen,
de molen “de kleine Johannes”. Het
slot in Baarland of de Heerenkeet
op Schouwen. Met zo’n bus is
plotseling alles dichtbij. Rijdend over
de Zeelandbrug of Oosterscheldekering heb je ruim uitzicht over het
water, maar ook de kleine binnenweggetjes worden aangedaan. De
vrijwilligers van de Stichting Eurobus kennen alle bewoners en er is een
ware gezelligheidsband ontstaan.
En als bewoners gaan we graag een
kopje koffie drinken in de strandtent
op de dijk in Westkapelle. Waar je de
levensgrote zeeschepen vlak voor je
neus de haven van Vlissingen ziet
binnenvaren.

MET DE WIND DOOR DE
HAREN SAMEN GAAN
CRUISEN OVER DE ZEEUWSE
DIJKJES.

Voor de zomer hebben we sinds dit
jaar een nieuwe aanwinst. Onze Saab
cabrio. Hoewel veel bewoners zelf
geen rijbewijs meer hebben, spreekt
toch iedereen van onze Saab cabrio
met als gezellige bestuurder Barbara.
Iedereen die dat wil kan een
verzoekje doen om met de wind
door de haren samen te gaan cruisen
over de Zeeuwse dijkjes. Je waant
je weer even Marilyn Monroe. Met
zonnebril en sjaal en als je rijdt kan
je weer dromen van die tijd dat we
allemaal jong en ondeugend waren.
En we kennen Barbara, dus met haar
aan boord wordt het sowieso een
feestje.
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ALS JE SAMEN ZINGT
VOEL JE DE ENERGIE VAN DE
ANDERE ZANGERS IN HET
KOOR EN HET VLOEIT IN
ELKAAR OVER.

Zingen met Tineke

Tineke heeft een opleiding als actrice,
heeft jaren als verzorgende bij ons
gewerkt en is nu onze tuinvrouw en
troubadour. Muziek en zingen, dat
is nu wel overtuigend wetenschappelijk aangetoond, loopt in ons brein
via een hele bijzondere weg. Het
wordt wel gevoelscommunicatie
genoemd. Een warme lage toon van
de cello kan je in je buik voelen en
je kan er spontaan van in huilen
uitbarsten. Niet omdat je verdrietig
bent, maar omdat het zo mooi is.
Als je samen zingt ga je, zoals ze dat
zo mooi noemen, synchroniseren.
Je voelt de energie van de andere
zangers in het koor en het vloeit in
elkaar over. Uit volle borst zingen
geeft verluchting en tilt je min of
meer boven jezelf uit. Een kinderliedje vergeet je nooit en van zacht
geneurie op de achtergrond word
je automatisch rustig.
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Al deze dingen gebruikt Tineke
op haar vrijdagse sessie als ze met
een groep bewoners zingt. Het is
gezellig, vrolijk en het geeft
gemeenschapszin. Een bewoner
wist het niet van zichzelf, maar is
echt een liefhebber geworden. Als
hij buiten wandelt oefent hij uit
volle borst alvast voor de volgende
bijeenkomst.
Mensen met een dementie reageren
heel bijzonder op muziek. Ze worden
actief en bij liedjes die ze mooi
vinden gaan hun ogen vaak
glinsteren. Ze zijn er weer bij en ze
voelen de blije uitstraling van
muziek. Ze ontspannen er ook enorm
van. Tineke vertelt: “Bewoners zijn
soms bij het opstaan of douchen heel
tegendraads. Bij een ander noem
je dat een ochtendhumeur, maar
dat maakt de verzorging soms heel
moeilijk. Bij een aantal mensen ging
ik dan bij het binnenkomen neuriën
of zachtjes zingen, een kinderliedje
of een liedje waarvan ik wist dat de
bewoner dat mooi vond. En dat helpt
echt. Mensen ontspannen en laten
zich veel makkelijker helpen. Dat is
mooi om te zien.”
Ook stimuleert het de spraak.
Mensen die hun taal verloren zijn.
Zingen liedjes gewoon mee. Vergelijk
het maar met stotteren. Sommige

stotteraars kunnen vloeiend praten
als ze het zingend doen. Bij ons was
een bewoner een “zingend”
voorbeeld. Als we het Wilhelmus
inzetten dan viel hij bij de tweede
zin in en zong in één keer zowel
het eerste als het zesde couplet. En
echt mooi is, dat ik een keer heb
meegemaakt dat hij aan het eind de
tranen in zijn ogen had. Prachtig!!!

Bewegen, wandelen en
de gym

Fris van lijf en leden houdt de geest
ook fris is het gezegde. En daar
proberen we hier toch gehoor aan te
geven.
Als fietsen niet meer gaat is
wandelen de makkelijkste en
effectiefste manier om de spieren in
beweging te houden. De dagelijkse
wandeling begint voor velen al in
de ochtend. Naar het ontbijt, naar het
nieuwsuur of een andere activiteit.
Behandelen van spieren en
gewrichten doet de fysiotherapeut,
die langs komt en therapeutisch
oefent met bewoners als daar een
indicatie voor is. Onze (personal)
trainer die maandag en donderdag
langs komt om met muziek en spel
de spieren op een speelse manier
wat extra te stimuleren. Soms heeft
het wat weg van yoga en ligt het

de professionele pottenbakoven die
we hebben staan.
Medewerkers doen ook regelmatig
mee. Schaapjes voor in de tuin,
of het hoofd van een van de
kinderen. In de kunstkas is het
allemaal uitgestald en bij de Kerstfair
en familiedag wordt er geëxposeerd
en verkocht.

Wandelend langs de ezels
en de kippen

accent op evenwicht en rustige
gebalanceerde beweging. Maar de
muziek kan ons ook opzwepen en de
bewegingen zijn er vaak op gericht
om net die spieren te bereiken die bij
een gewone wandeling niet aan bod
komen. Ballen, hoepels en zwaaiende
linten maken dat we ons weer wanen
in de choreografie van elegance.
Uiteindelijk gaat het er niet om wat
anderen zien, maar hoe we ons zelf
voelen. En we sluiten altijd af met
een dans.

De Schildersclub

De schilderijen die bij de voordeur
van de Hofjes en bij het Landhuis
hangen zijn gemaakt door onze
Schildersclub. Het clubhuis is in de
kunstkas en iedere dinsdag komen
ze daar samen. Het is een vaste
groep die al jaren bij elkaar is uit
het dorp en van het eiland. En ook
bewoners sluiten veelvuldig aan.
Het licht en de temperatuur, die je
al in het februarizonnetje verwarmt
maakt dat het voor de vriendengroep
goed toeven is op het Landgoed.
Een bewoonster van inmiddels
94 jaar heeft een oogaandoening.
Een maculadegeneratie die veel
ouderen treft. Zij is overgegaan op
houtskool omdat ze zwart wit beter
kan zien dan kleur. En het resultaat
is verbluffend. Onlangs heeft ze nog

een houtskool tekening gemaakt
voor haar kleindochter, die daarmee
heel verguld was. Hij prijkt nu
prominent op haar studentenkamer.

Keramiek beelden en
borden boetseren

Op woensdagochtend is het tijd voor
de keramiek groep. Veel bewoners
hebben al een prachtig geglazuurd
onderbord gemaakt, dat gebruikt
wordt in het restaurant als decoratie
van de diner tafel. B&B gasten
vinden het leuk om voor een paar
tientjes geglazuurde beelden van
vrouwen en mannen in klederdracht
mee te nemen. En zo is de woensdag
eigenlijk de productie ochtend
voor cadeautjes. Onze keramiek
kunstenares begeleidt in de vorm
en met het glazuur en ze bakt af in

Wist u dat er op het landgoed één
olifant, drie schatkisten, honderd
kippen, tien bankjes en drie
kilometer wandelpad is. Een oud
gezegde is, dat bewegen goed is voor
lichaam en geest. En wij kunnen dat
onderschrijven. Als je ouder wordt
heb je zo af en toe een zetje nodig
om in beweging te komen, maar als
je elke dag je rondje loopt dan voel
je je een stuk beter. Ook hier is een
wetenschappelijke verklaring voor.
De beweging stimuleert de bloedsomloop en de hormoonhuishouding.
Niet alleen in je spieren maar ook in
je brein en een goede doorbloeding
van je brein komt je geheugenfunctie
ten goede. Dus stimuleren we de
bewoners van het Landhuis en huize
Valkier om te wandelen. En om het
aangename met functionele te
combineren gaan we vijf keer per
week in het restaurant lunchen. Zo
hebben bewoners zomer en winter
een frisse neus, maken ze toch zeker
duizend stappen en genieten van de
verrassingen van onze keukenprinsen
van het restaurant.

HET LICHT IN DE KAS
EN DE TEMPERATUUR,
DIE JE AL IN HET
FEBRUARIZONNETJE
VERWARMT MAAKT DAT
HET GOED TOEVEN IS
OP HET LANDGOED.
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huiszwaluwen. Van hieruit naar de
ezels, die dol zijn op een afgesneden
wilgentak. Als je op het bankje bij de
Kaatse Kaai bent aangekomen, zie
je aan het kaaitje ons ponton liggen.
De sportievelingen onder ons bomen
met dit ponton de kreek over. En de
frivolen onder ons nemen een flesje
wijn en een knabbeltje mee om van
het ruisen van het riet te genieten.

DE KAS: EEN IDEALE
STOPPLEK VOOR DE
WINTERWANDELING.

De bankjes zijn op warme plekjes,
bij leuke doorkijkjes of langs de
vijver gesitueerd. Elke keer op niet
meer dan honderd meter afstand van
elkaar, zodat er voldoende rustmomentjes zijn. Als we beginnen bij
de bloementuin, waar iedereen het
hele seizoen zijn eigen bosje bloemen
kan plukken en onze bewoonster
met groene vingers (van origine
een bloemiste) verzorgt deze tuin
als haar kindje. Er is geen onkruidje
te zien. Hier waan je je bijna in een
kloostertuin onder het toeziend oog
van het Heilig Hart beeld. Dan naar
de trampoline en de skelters. Langs
de kinderopvang met gegil en soms
wat kindergehuil. Neem even plaats
en kijk naar boven om in mei en
juni te genieten van de nestelende
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Van daaruit zetten we koers naar de
beeldentuin. “het Grevenlaantje”.
Een tuin voor rust en bezinning en
we eindigen bij het “oude ezelhok”,
nu in gebruik door de kippen, waar
je breed uitzicht hebt over de vijver
met alle vogels.

“Daan’s” Groentenkas

In de zomer vind je er druiven,
tomaten en kruiden. Recent heeft
deze kas een metamorfose ondergaan om er ook in de winter een
heerlijk beschut plekje van te maken.
Er is een comfortabel tegelpad voor
de rollator doorheen gemaakt en er is
een terrasje met verwarmde stoelen
en dampende thee. Nu hopen we
nog dat de speciale palmen die
aangeschaft zijn zullen aanslaan en
de vijgenboom meer vrucht geeft
dan in de buitenlucht. Een ideale
stopplek voor de winterwandeling.

De geur van heerlijk eten

Als je zaterdagochtend het Landhuis
binnenkomt komt de geur van vers
gebakken pannenkoeken je tegemoet.
Zaterdag hoeven de scholieren niet
naar school en kunnen ze voor de
lunch verse pannenkoeken bakken.
Het gaat om de gezelligheid en de
geur en alle bewoners smullen ervan.
Op zondagochtend bakken we een
appeltaart alweer omdat dit zo
heerlijk ruikt naar kaneel en appel
en de zondag een ouderwets begin
geeft.
Eten is leuk en gezellig. Maar op
Landgoed Rijckholt toch vooral
lekker. We hebben een keuken die
zich presenteert in de Michelin gids,

de Gauld Millau en bij de beste zes
Zeeuwse restaurant getest werd
door de gasten zelf. Culinaire
verrassingen brengen onze koks en
dat is niet alleen hun kreeft of een
zacht gegaarde Brisket. Nee ook bij
de bal gehakt wordt gestreefd naar
perfectie. Als bewoners genieten
wij er van. Met een heerlijk glas
Landgoed wijn en een gezellige
koutte is de woensdagavond als
gastentafel altijd weer een feest
voor de smaakpapillen.

Samen fietsen

Bewegen is belangrijk voor iedereen.
Maar niet iedere bewoner kan nog
fietsen. Hoewel we dit aantal wel
vergroten met onze Duofiets. Een
fiets waar twee mensen naast elkaar
zitten, die electrisch ondersteund is
en waarmee het dus leuk is samen
op pad te gaan. En je hoeft niet
bang te zijn voor je evenwicht want
hij heeft 4 wielen en kan dus niet
omvallen. Je zit erop als op een echte
fiets, maar er is wel een rugsteuntje
en een gordeltje om het wat veiliger
te maken. Noord-Beveland heeft
een fantastische infrastructuur van
fietspaden. Je kunt over binnenweggetjes en fietspaden langs het
Veerse meer, langs de Oosterschelde
en van dorp naar dorp fietsen. Ook
is het erg leuk voor familieleden
om eens een keer een tochtje met
moeder of vader te maken.

Vier het Leven

Een mooie naam voor een heel leuk
initiatief. Een groep vrijwilligers
selecteert concerten, toneelvoorstellingen en cabaret en brengt
hier jaarlijks een programmaboekje
over uit. Je kunt intekenen en geheel
verzorgd meegaan. Je wordt van je
eigen appartement opgehaald, voor
de deur van de schouwburg afgezet,
naar binnen begeleid, voorzien van
een drankje en na de voorstelling
weer thuis gebracht. Een aantal van
onze bewoners maakt hier gebruik
van en vinden dit echt een verrijking
van het culturele aanbod.

{

Gedicht
van een

bewoner}

Een verzorgende schreef een gedicht om haar
bewoners een stem te geven:

A

ls ik mijn rollator door de kamer gooi,
doe ik dat niet omdat ik boos op jullie ben,
maar uit onmacht… want zien jullie wel wie ik was, wie ik ben?
Ik had pachters, een huis met een garage…
ik voel onmacht…
Begrijp me gewoon en soms… laat me dan maar even…
Soms heb ik even geen zin om naar het restaurant te gaan
omdat ik hunker naar vervlogen tijden…
tijden waar ik pas om 9 uur aan tafel ging en nog uren bleef napraten.
Dwing me toch niet in deze moeilijke fase…
maar begrijp me gewoon en laat me dan gewoon maar even…
Ik ben een natuurmens “pur sang”.
Als je me kwijt bent zit ik in de zon tussen bloemen en planten
maar soms beland ik tussen de struiken.
Help me dan waar nodig maar met respect
want ik schaam me soms zo en… och laat me dan maar even.
Ik heb gebouwen ontworpen, veel mogen doen voor Zeeland,
ik ben mijn lieve vrouw dankbaar maar soms wordt het verdriet mij
even teveel.
Een hand op mijn schouder, een troostend woord maar…
zie mij toch vooral wie ik was, wie ik ben en laat mij dan gewoon
maar even…
Ik zucht en ik steun…
Ik knip alle foto’s uit mijn levensboek doormidden en gooi ze in de
prullenbak.
Jij zegt: niet doen hoor!
Maar kind, ik heb niemand meer, begrijp je?
Ach, laat me nu maar alleen, laat me gewoon maar even…
Al jullie lieve woorden, alle ongelukjes die jullie met liefde wegpoetsen.
De warmte die jullie ons geven, die voelen wij echt.
Daar zijn we jullie dankbaar voor.
Maar het besef dat we afhankelijk zijn geworden doet ons pijn.
We lijken soms nog maar een schim van wie we waren.
We zijn dan verdrietig en in de war omdat we het mooie en rijke leven
wat we hadden niet meer kunnen vinden…
Blijf ons helpen met liefde, begrip en respect…
en… ach... soms… laat ons dan gewoon maar even!
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H

istorie

BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND. EN HET
VERSCHIL TUSSEN EEN VRIEND EN FAMILIE IS, DAT JE JE
VRIEND KIEST EN JE FAMILIE ALTIJD ZULT HOUDEN. FAMILIE
IS WEL EEN THEMA OP HET LANDGOED. OMDAT VRIENDSCHAPPEN HIER DIEPER GAAN DAN ALLEEN “HALLO”
ZEGGEN IN DE STRAAT. OF ZOALS EEN BEWONER HET EENS
UITDRUKTE: ”DE MANIER WAAROP JE HIER MET ELKAAR
WOONT, MAAKT DAT JE SNEL DOOR HET OPPERVLAKKIGE
GESPREK HEEN PRIKT EN TOT EEN ECHT CONTACT KOMT.”
EEN ANDERE BEWONER BENOEMDE EENS DE MEDEBEWONERS
OP HET LANDGOED ALS “DE ANDERE FAMILIE” EN DAT IS
NIET OVERDREVEN.
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De historie

Het Landgoed is een familiebedrijf.
Opa en Oma Valkier zijn als eerste
bewoners op het Landgoed komen
wonen. De grond hebben zij vererft.
De volgende generaties hebben de
ziel gelegd in het zorgbedrijf. Dat
is meer dan een professionele
organisatie. Het is een gemeenschap,
waarbij de drijvende katalysator
de familie is. Dat kun je voelen. Als
je dat samenbrengt met de grote
betrokkenheid van veel familieleden
van bewoners dan ontstaat een uniek
samenspel. Wat zich op de familiedag echt laat zien. Alles komt samen:
Bewoners met kinderen en kleinkinderen; medewerkers met
kinderen en partners en de familie
Bakker. Samen een gezellige boel.

Landgoed Rijckholt heeft het wapen
en de spreuk van de familie Rijckholt
Bakker. De spreuk is “Deo inclino
homini non Cedo”. Dit betekent:
“Voor God buig ik maar voor de
mens wijk ik niet”. Rijckholt is één
van de voornamen (of doopnamen)
van de familie Bakker. Deze naam is
nu zo’n zes generaties in de familie.
En het verhaal gaat dat een bet-betbet-grootvader gelegerd bij het
kasteel in het gehucht Ryckholt in
Limburg, in een nacht, terwijl hij
daar in de vrieskou in zijn legertent
lag, een verschijning gekregen heeft
(dat werd in die tijd gezien als een
soort religieuze droom waar een
heilige of Jezus voor je verschijnt en
een opdracht geeft). Deze voorvader
was zo onder de indruk van deze
heilige verschijning , dat hij zich
voornam om in de toekomst het daar
gelegen kasteel Ryckholt te kopen.
Thuisgekomen met dit verhaal heeft
hij zijn broers ervan overtuigd dat zij
van toen af al hun nazaten een extra
voornaam of doopnaam moesten
meegeven namelijk “Rijckholt”.
En zo is deze naam in de familie
gekomen. Inmiddels zijn er al
honderden nazaten die Rijckholt
Bakker heten. En op die manier weet
je dat mensen die Bakker heten, met
als laatste voorletter een “R”, familie
van elkaar zijn. Helaas heeft de
voorvader nooit het geld bij elkaar
kunnen krijgen om het kasteel voor
de familie te kopen.

Het landgoed hier in Zeeland is van
veel recentere datum. Het is een
zogenaamd Nieuw Landgoed en
erkend in het kader van de Natuurschoonwet 1928, bij beschikking van
2004. Aanvankelijk was de eis voor
zo’n nieuw Landgoed de aanplant
van vijf hectare bos. Maar later is
dit omgezet in het creëren van vijf
hectare nieuwe natuur. In Zeeland
betekent dat veel eerder: water;
weideland; riet- en boszomen. Voor
deze omvorming was de polder
boomgaard. Een fruitbedrijf dat
begonnen is door Opa Valkier na
de ramp in 1953 samen met zijn
aardappelexport bedrijf. Hij heeft de
grond vervolgens vererft aan
zijn kinderen. Rob en Karin BakkerValkier woonden al sinds 1982 in de
boerderij aan de zuidkant van de
polder en zij hebben hun deel in 2004
omgedoopt tot Landgoed Rijckholt.
Het fruitbedrijf is toen gestopt en
de ontwikkeling van de woonzorg
gemeenschap, het restaurant en
B&B is toen gestart. In 2005 is de
B&B en het restaurant geopend. Het
restaurant als verbouwing van de
fruitschuur uit 1920 en de B&B als
eerste nieuwe gebouw.
In 2005 is ook de bouw van de Villa’s
en het Landhuis gestart, Dit is in 2007
gereed gekomen. In die tijd werd
dochter Karin ziek en zij overleed
in 2006 op 51-jarige leeftijd. Zij heeft
nog net het hoogste punt van het
Landhuis meegemaakt. Dit was een
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moeilijke en trieste periode, maar de
kinderen van Rob en Karin, Kim en
Jan Thij Bakker zijn bijgesprongen
en de Villa’s en het Landhuis zijn
voltooid in 2007. In de bouw is veel
symboliek verwerkt om daarmee de
ziel van Karin bij ons te houden.
De villa’s zijn vernoemd naar de
voornamen van Karin. Zij heette
Anna Cornelia Appoline Karin
Valkier. En de villa’s heten, van oost
naar west: Villa Anna, Villa Cornelia
en Villa Appoline. Later is daarbij
gekomen: De Kaatse Kaai en huize
Valkier.
Direct na de opening zijn opa
Jan Valkier en oma Riek ValkierBekers als eerste bewoners in een
appartement in Villa Cornelia komen
wonen. Zij hebben daar nog zeven
jaar gewoond en zijn beiden in 2014
overleden. Oma in april op 92-jarige
leeftijd en opa in augustus op
98-jarige leeftijd.
In 2011 is huize Valkier geopend als
een groepshuis, specifiek gericht
op mensen met een dementie. De
indeling van dit huis is gericht op
continue visueel contactmogelijkheden tussen bewoner en verzorger,
met twee woonkamers en rondloop
mogelijkheden, zowel binnen als
buiten. Er zijn veel ramen en licht,
zodat mensen zich veilig en beschut
voelen, maar geen opgesloten
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gevoel hebben. Bewoners kunnen
zelfstandig door de voordeur naar
buiten lopen maar zijn beschermd
door de omsloten tuin, die zo groot
is, dat zij ook daar niet het gevoel
hebben opgesloten te zijn. Licht, rust,
geen gevoel van vrijheidsbeperking
en aandacht zijn de ingrediënten
waarmee we proberen voor deze
bewoners een zo comfortabel
mogelijke omgeving te creëren. Daarnaast wordt met deze bewoners
veel begeleid gewandeld op het
terrein buiten de omsloten tuin.
Afhankelijk van de mogelijkheden
van de bewoner worden ook andere
activiteiten ondernomen.
In 2012 zijn de Hofjes en de Kaatse
Kaai gebouwd en opgeleverd in
2013. Deze gebouwen hebben de
namen meegekregen van de kleinkinderen. Het hofje van Dees en Evi.
De appartementen zijn hier kleiner,
maar kunnen voor echtparen wel
geschakeld worden. Daardoor
ontstaan flexibiliteit. Door het dichter
bij het restaurant te situeren is een
soort dorpspleintje gecreëerd voor
de mensen die graag wat mensen om
zich heen zien.
In 2016 is de kinderopvang gestart in
een geschakeld appartement van het
hofje met een eigen omzoomde tuin.
En nu in 2017 vieren we het tienjarig
bestaan.

Een impressie
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D

e column van TED
Kinderopvang is gewoon leuk spelen

Eigenlijk heb ik nooit zin om naar de opvang te gaan. Ik begin meestal te
roepen: “Ik wil niet naar Plien en Rianka”. Maar als ik er eenmaal ben en Tip
vraagt of ik wil spelen zeg ik altijd: “Tuurlijk”. Wij hebben namelijk heel veel
om mee te spelen. Zelf neem ik altijd mijn “Transformer” mee als ik hem
tenminste heb kunnen veroveren op mijn grote broer, want die wil altijd wat
ik heb. Meestal word ik gehaald en gebracht in onze luxe bakfiets. Hij is
elektrisch omdat de juffen een beetje lui zijn. Onzin toch.
Weet je dat wij bij ons zelfs een groentetuin hebben. Ik begrijp daar niet veel
van. Maar ik vind het heerlijk om te spuiten. Vooral als ik iedereen mag nat
spuiten. En als dat niet meer mag dan ga ik in de zandbak. Die is helemaal
dicht, omdat er geen beesten in mogen komen. Maar door het gaas heen kun
je gooien met het zand. “Vet cool” is dat. Buiten de tuin mogen de grotere
kinderen met de skelters racen, dan kan je helemaal om de opvang heen en
naar het restaurant, dan ben ik best moe want ik moet dan een beetje de
berg op.
JA. LIEVE MENSEN. IK BEN
NU NET DRIE JAAR EN ZE
HEBBEN MIJ GEVRAAGD OM
ALS LID VAN HET KINDERTEAM EEN COLUMN OVER
ONZE KINDEROPVANG TE
SCHRIJVEN. EN WAAROM
NIET? HET IS DE HOOGSTE TIJD
VOOR MIJN EERSTE COLUMN.
UITEINDELIJK BEN IK AL
3 JAAR EN IS DE KINDEROPVANG NAAR MIJ GENOEMD,
WANT IK HEET TED OFTEWEL

TROTS EN DAPPER

Tussen de middag eten we warm. Alles is vaak door elkaar geprakt. Ik zou moeten houden van groene frietjes (sperziebonen, redactie). We eten
vegetarisch dat schijnt beter te zijn, maar eigenlijk houd ik het meest van
worstjes. Er komt iemand uit het restaurant het eten brengen en dan roepen de
juffen “Aan tafel”. Een beetje suf natuurlijk, maar goed ik ren als eerste. Ik kan
best goed eten, ik geloof dat alleen mijn zusje Tip nog beter kan eten dan ik.
En voor mama is dat warm eten ook fijn, want dan hoeft ze ‘s avonds niet meer
te koken en kunnen we boterhammen eten. En dan hebben pappa en ik tijd
om samen “filmpje te kijken”.
Na het eten gaan de kleintjes naar bed. Ik natuurlijk niet, want ik ben groot en
Trots En Dapper. Zoals opa zegt, “die bedjes lijken een beetje op de bedstee van
vroeger. Een deurtje ervoor, zodat je eigenlijk je eigen kamertje hebt”. Lekker
stil en donker. Vroeger toen ik nog klein was, sliep ik daar ook heerlijk.
En omdat opa er nu toch is ga ik even met hem op de trampoline. Heel hoog
springen hand in hand. En als hij extra ploft dan val ik altijd om en moet ik
heel hard lachen. Bijna net zo hard als wanneer opa me in de kietelmachine
doet. Mijn opa is bijna net zo oud als al die leuke mensen die ’s ochtends
altijd koffie komen drinken in de kamer naast de kinderopvang. Ze hebben
altijd koekjes bij de koffie die ik eigenlijk ook wil hebben. Maar de juf let zo
goed op dat het nooit lukt om weg te piepen naar al die leuke opa’s en oma’s.
Onze juffen weten heel veel en letten heel goed op als we kippen, schapen of
ezels gaan voeren. Ze wijzen ons op de zwaluwen die boven de trampoline
aan het broeden zijn. “Daar komen kleintjes uit”, zeggen ze. Nou ik moet het
nog zien. Nou Doei, na een dag hard spelen en leren ga ik weer naar huis.
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Barbara’s
ed&Breakfast

B

Enkele reacties van onze gasten:

Op nog geen anderhalf uur van Utrecht ligt Landgoed Rijckholt.
Een heerlijke plek om even helemaal weg te zijn. Afgelopen
weekend hebben we hier geslapen in een van de bed and breakfast
kamers, leuk om te zien dat alle kamers een eigen thema hebben!
Mooie architectuur, gezellige ambiance. Ontbijt is goed, je kan
van alles kiezen. Overdag kun je alle kanten op zoals: het strand,
het Veerse meer, Veere of Goes. Diner was ook smakelijk.
Kortom, een heerlijk weekendje weg!
Een Bed & Breakfast gast
(Zoover)

Nous avons passés un agréable weekend
dans ce B&B en Zélande. Le personnel est
très sympathique et aux petits soins.
Le restaurant gastronomique vaut le détour,
service impeccable et plats délicieux avec un
prix correct. Menus en anglais à prévoir pour
la clientèle française, pas évident de se faire
comprendre .... mais çà fait partie de
l’aventure.
A Bed & Breakfast guest
(Tripadvisor)

De bijzondere formule sprak ons erg aan. Fijne B&B kamer,
goede bedden, heerlijke tuinen. Daardoor een relaxed verblijf,
centraal gelegen.Een paar passen naar het restaurant, en de
ontbijtruimte en de serres. De dieren (met name de los
scharrelende kippen met pulletjes, de ezeltjes enz.) en de
fruitbomen waar een appeltje te plukken was, stralen een
landelijke sfeer uit. Geen boerderij gevoel, maar echt
een landgoed.

Zeer gastvrij en vriendelijk bed & breakfast. Je vindt totale rust in een
landelijke omgeving. Bij aankomst werden we vergezeld door de kippen,
die een stukje met ons mee liepen naar het restaurant om in te checken.
Geweldig! Wij hadden een ruime familiekamer met zalige bedden en hebben
dan ook heerlijk geslapen. Het ontbijt is goed verzorgd en erg lekker.
De gastvrouw kwam zelfs nog langs met eigengebakken koek.
Super lekker! Kortom deze B&B is een aanrader en komt op ons
lijstje van favorieten te staan.

Een Bed & Breakfast gast
(Zoover)

We noticed that this location can serve both single guests and larger
groups. The personal attention of the host and personnel are top on.
For your lunch or dinner you do not have to go far as the neighbouring
restaurant is serving value for money in a nice atmosphere. Both fish and
meat is on the menu, and the chef knows to surprise you.
We were for a family weekend with 40 persons and everybody left
satisfied this location. So we recommend.

Twee nachten in de bed and breakfast
verbleven met zes vrienden. Elke kamer heeft
een eigen charme: prettige bedden, mooie locatie,
scharrelende kippen voor de deur en een
nieuwsgierige eend die lekker tegen je aan kwaakt
als de buurvrouw die een praatje komt maken.
De natuur vouwt zich als een behaaglijke deken om
je heen en na twee dagen wil je niet anders meer
dan blijven en nog meer ontspannen. Het ontbijt
is rijkelijk verzorgd: van versgebakken broden
tot kwark met muesli, je wilt blijven eten.
Op vrijdagavond eveneens van het diner
genoten: eenvoudig maar smaakvol bereid,
met af en toe een creatief accent.
De bediening was zeer hulpverlenend en snel. Kortom:
wij komen hier zeker nog
een keer terug!

A Bed & Breakfast guest
(Tripadvisor)

Een Bed & Breakfast gast
(Zoover)

Een Bed & Breakfast gast
(Zoover)
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