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Delfsail 2016:  
Patiënten oncologie oZg 
aan boord tijdens de ‘sail in’

Zowel patiënten, verpleegkundigen als 
partners waren erg positief en enthousiast 
over deze boottocht.

oP uitnoDiging van De organisatie Delfsail 2016 hebben 

65 Patiënten van De afDelingen oncologie van het ommelanDer 

Ziekenhuis groningen oP 30 juni De ‘sail in’ van De ZesDe eDitie 

van Dit evenement bij kunnen wonen. Zij waren te gast oP het 

schiP De regina-anDrea. oP DeZe Dag waren De tallshiPs vanuit 

De eemshaven onDerweg naar DelfZijl. 

Vanaf de ziekenhuis locatie in Delfzijl werden alle 
genodigden per oldtimerbussen vervoerd naar 
de haven om in te schepen op de Regina-Andrea. 
Medewerkers van de organisatie van Delfsail 
zorgden daar voor een hartelijke ontvangst.

Na een kopje koffie met een Sail-gebakje heetten 
de voorzitters van de Stichtingen Vrienden 
van Delfzicht en Vrienden van st. Lucas alle 
patiënten en hun partners welkom aan boord. 
Alle patiënten ontvingen namens de stichtingen 
een unieke paraplu met het Delfsail-logo en een 
poster met daarop alle tallships die vanuit de 
Eemshaven naar Delfzijl zouden varen.

Het eerste deel van de boottocht verliep rustig 
en vrijwel iedereen zat lekker op het dek in de 
zon. Al gauw waren de eerste masten aan de 
horizon te zien en kwamen het koggeschip uit 
Kampen en het Spaanse galjoen Victoria voorbij 
varen. Daarna kwam de viermaster Santa Maria 
Manuela uit Portugal langszij.

Helaas was het daarna even gedaan met de 
zon en trok er een behoorlijke regenbui over de 
Regina-Andrea. Na bijna twee uur keerde het 
schip en werd er weer koers gezet naar de haven 
van Delfzijl. Veel sloepen, jachten en bootjes 
voeren mee: het was gezellig druk op de Eems. 
Alle gasten vermaakten zich prima, ook tijdens 
de regenbui. In de voorbije uren werd iedereen 
goed verzorgd door vriendelijke medewerkers 
van de organisatie ‘Delfsail’. 

Na ruim 3 uur werd er weer aangemeerd in 
de haven en ging iedereen van boord. 
De bussen stonden toen al weer gereed om alle 
gasten en verpleegkundigen naar de ziekenhuis 
locatie in Winschoten of Delfzijl te brengen. 
Zowel patiënten, verpleegkundigen als partners 
waren erg positief en enthousiast over deze 
boottocht.

Deze dag werd mogelijk gemaakt door de 
organisatie Delfsail, St. Vrienden van Delfzicht, 
St. Vrienden van Lucas, Heerenzitting Winschoten, 
Pieter Dekker, Loket Leefbaarheid Groningen en 
de Ommelander Ziekenhuisgroep Groningen. 

Ina Bieze en Tiny Tuil
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Voor een tientje bent u aL vrienDje
wilt u de stichting vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis steunen? Word dan donateur voor 
een jaarlijks bedrag van € 10,- (hoger mag natuurlijk ook). U ondersteunt hiermee projecten die het 
ziekenhuisbezoek veraangenamen!

meldt zich hierbij aan als donateur van de Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis voor een bedrag van  
€         per jaar. Mocht u eenmalig een bedrag willen schenken aan de Stichting, dan horen wij dat graag.
Deze bon kunt u sturen naar: Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis, Antwoordnummer 2008,  
9900 VB Delfzijl. U kunt ons ook per e-mail bereiken: vrienden.delfzicht@ozg.nl

Datum     Handtekening

Dhr./mevr.

Adres

PC/Plaats

Telefoon

E-mail
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Ook in 2016 realiseerden de Vrienden van Delfzicht een aantal van de wensen van het ziekenhuis. Zo liggen er 
sinds kort in de wachtruimte van de polikliniek KNO op de locatie Delfzicht een aantal mooie prentenboeken en 
voorleesboekjes. Voor patiënten die op afdeling B2 verblijven gaat het ziekenhuis een hometrainer aanschaffen. 
Goed eten en voldoende bewegen zorgt na een operatie voor een vlot herstel. De hometrainer kunnen patiënten 
die hiertoe in staat zijn straks gebruiken om hun conditie te verbeteren. Tenslotte hangen er dankzij een gift 
van de Vrienden op een aantal plaatsen in het ziekenhuis speciale kalenderklokken. Deze klokken geven naast 
de tijd ook de dag en datum aan, waardoor ze voor met name oudere patiënten gemakkelijk afleesbaar zijn. 
Medewerkers en patiënten bedanken de Vrienden voor deze mooie giften. 

Een ziekenhuisopname is voor een oudere 
patiënt niet prettig. Veelal kan de oudere patiënt 
niet meer doen wat hij/zij thuis gewend is om 
te doen. Ineens is er hulp nodig bij handelingen 
die de oudere patiënt voorheen zelf uitvoerde. 
De omgeving is anders. De spullen liggen op 
een andere plaats. En plotseling slaapt de 
oudere patiënt met iemand anders op de kamer. 
Een oudere patiënt heeft moeite om zich deze 
veranderingen eigen te maken en dat is heel 
normaal. Soms zijn deze veranderingen echter 
in combinatie met het ziekzijn te groot en vindt 
er een plotselinge verwardheid plaats, delier 
geheten. Deze verwardheid is van tijdelijke aard 
en helaas niet altijd te voorkomen. De oudere 
patiënt kan er erg veel hinder van hebben. 
Een kalenderklok helpt de oudere patiënt bij 
zijn oriëntatie van dag en tijd.

Hierbij willen we de “Vrienden van Delfzicht” 
hartelijk danken voor het schenken van deze 
speciale klokken. Zoals nu al is gebleken 
zijn deze klokken van onschatbare waarde 
zowel voor de patiënt, diens naaste en de 
verpleegkundigen op de verpleegafdeling. 
We willen de collectie graag uitbreiden, zeker 
richting ons nieuwe ziekenhuis. 

Team Geriatrie

Recentelijk hebben de heer en mevrouw 
Kamminga uit Siddeburen, zich aangemeld als 
donateur van de Vrienden van Delfzicht. De 
familie Kamminga heeft spontaan gereageerd 
omdat zij ervaren heeft dat de Vrienden van 
Delfzicht zich hebben ingespannen om voor 
de oncologie patiënten van het ziekenhuis een 
vaartocht te organiseren. Zij vonden het een 
geweldige en goed verzorgde dag en hebben 
het als zeer prettig ervaren uitgenodigd te 
worden om het evenement Delfsail van zo 
nabij te beleven. Tevens werd aangegeven 
dat de heer Kamminga de behandeling in het 
ziekenhuis voor zijn ziekte ook uitstekend 
vond en hij vooral de zorg als zeer prettig 
heeft ervaren. De familie is zo positief dat zij 
niet alleen donateur is geworden, maar ook 
nog eens een extra bedrag heeft gedoneerd.

Het ziekenhuis organiseert inmiddels ook 
rondleidingen op de nieuwbouwlocatie en in 
het nieuwe gebouw. We zijn met de raad van 
bestuur van het ziekenhuis in overleg over een 
rondleiding voor onze donateurs. Zodra meer 
bekend is over een datum en tijd, ontvangen 
de donateurs hierover bericht.  

Het bestuur

in december bereikte 

de bouw van het 

nieuwe ziekenhuis 

in scheemda het 

hoogste punt. 

Het nieuWe Ziekenhuis 
        in sCHeemda

aan Het woorD

Donateur

wensen vervulD 
dankZij gift Van 
Vrienden Van deLfZiCHt

Meer informatie over de vrienden kunt u vinden op: 
www.ozg.nl/over-ozg/vrienden-van-de-ozg

team geriatrie 
bLij met 
kalenDerklokken


