
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DelfSailtochtje voor 

oncologiepatiënten  
 

Oncologiepatiënten van het Ommelander 

Ziekenhuis Groningen (OZG) hebben bij de 

Sail In van DelfSail een boottocht gemaakt. 
 

 
 

‘We zijn heel blij en dankbaar dat we deze 

mooie middag mochten beleven’, zegt Anki 

van der Ploeg. Zij is een van de vijfenzestig 

patiënten die donderdagmiddag 30 juni met 

hun partners en vijftien verpleegkundigen en 

twee artsen aan boord van rondvaartboot de 

Regina-Andrea stapten. 

Het evenement vond plaats tijdens de zesde 

editie van DelfSail, op uitnodiging van de 

Stichtingen Vrienden van het Lucas en  

Vrienden van Delfzicht. De organisatie 

gebeurde in samenwerking met Het Loket 

Leefbaarheid, DelfSail, Ommelander 

Ziekenhuis Groningen, de Heerenzitting 

Winschoten en busonderneming Pieter 

Dekker. 
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Na het welkomstwoord van de voorzitters van 

de stichtingen, voer de Regina-Andrea vanuit 

de haven van Delfzijl de tallships op de Eems 

tegemoet. 

Anki van der Ploeg: ‘Ik kon ze aan zien  

komen met mijn verrekijkertje, en om onze 

boot heen voeren weer allemaal kleinere  

bootjes, jachten en zeilboten. Wat een rijk en 

vrij gevoel! Iedereen was vrolijk en 

vriendelijk: je kon wel blijven zwaaien. Het  

was jammer dat de regen op een gegeven 

moment met bakken uit de hemel viel, maar 

dat mocht wat mij betreft de pret niet 

drukken. We hebben erg genoten: een dag 

met een gouden randje!’ 
 

 
 
 

DVD-speler voor Intensive Care en 

Acute Opname 
 

Dankzij de donateurs van de Vrienden van 

het Lucas hebben patiënten van de afdeling  

Intensive Care (IC) en de Acute Opname 

Afdeling (AOA) de beschikking over een 

portable DVD-speler. 

 

Het team van deze afdelingen nam het 

apparaat in ontvangst. Gelria Kingma, 

verpleegkundige: ‘Op de IC en de AOA 

ontbreken televisies, de DVD-speler met de 

stapel DVD’s is een mooi alternatief. Namens 

ons team en de patiënten willen we de 

donateurs van de Vrienden van het Lucas 

hartelijk bedanken.’ 
 

  



Nieuwe bestuursleden Stichting 

Vrienden van het Lucas 
 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van 

het Lucas is sinds februari van dit jaar 

uitgebreid met drie nieuwe leden: Emme 

Groot, Alinda Kruizinga en Lida Niezing.  

Zij zetten zich, samen met de andere 

bestuursleden Sina Scholte en Sjoert van der 

Laan, in voor het welzijn van de patiënten 

van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. 
 
 

Logopedie blij met iPad 
 

De afdeling Logopedie heeft ter 

ondersteuning in de communicatie met 

patiënten sinds kort de beschikking over een 

iPad. ‘Het is fantastisch dat we door deze 

schenking van de Stichting Vrienden van het 

Lucas nu voor veel patiënten de iPad kunnen 

inzetten binnen hun logopedische 

behandeling.’  

Op de IC-afdeling is al langer een iPad in 

gebruik. Hierop staat een speciaal 

programma waarbij patiënten die niet in staat 

zijn hun stem te gebruiken, door het 

aanraken van iconen kunnen communiceren. 

De afdeling Logopedie wilde, na ervaringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Contactadres 
 
           St. Vrienden van Lucas 
           p/a Ommelander Ziekenhuis 
           locatie Lucas 
           Antwoordnummer 218 
           9670 WB Winschoten 
           (postzegel is niet nodig) 
 

           Secretariaat 
 
           L. Niezing-Bos: 
           e-mail: lida_bos@hotmail.com  
           S. Scholte: 
           e-mail: sinascholte@gmail.com 

 

met de iPad van de IC, graag een eigen iPad 

inzetten voor meer patiënten die moeite 

hebben met communiceren. Bijvoorbeeld 

voor mensen die last hebben van afasie 

(taalstoornis) na een beroerte. 

Bij de behandeling van patiënten kunnen de 

logopedisten nu meer variatie in de 

oefeningen aanbieden. Zo kan met 

verschillende apps met taal en spraak 

geoefend worden. Met de iPad kunnen ook 

onderzoeken afgenomen worden. 
 
 

In Memoriam Willem Kroon 
 

Op 26 maart is op 78-jarige leeftijd 

bestuurslid Willem Kroon overleden. Hij was 

sinds de oprichting secretaris van de 

Stichting Vrienden van het Lucas en 

verzorgde al die jaren deze nieuwsbrief. 

‘Willem was een zorgvuldige, attente en 

precieze man. Een heer van stand, met een 

eigen stijl. Zo was hij wars van moderne 

communicatiemiddelen, maar deed hij trouw 

zijn werk als secretaris met vulpen. Op de 

rouwkaart stond, ‘Ik heb een mooi leven 

gehad’. Wij als ‘Vrienden van’, hebben hem 

altijd als een tevreden mens met een grote 

inzet mogen ervaren.’ 

 

Sina Scholte, namens het Bestuur Stichting 

Vrienden van het Lucas 

 
 
  

 


