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Twee klokken
Grote Kerk
live gegoten
Beiaardier Boudewijn Zwart (58) en Adri
de Heer (71) van de Vrienden van de
Grote Kerk zijn trots. Er komen twee
nieuwe klokken in de Dordtse kerk. Op 2
oktober, tijdens het evenement ‘Dat klinkt
als een klok!’, wordt een van de twee
klokken live gegoten voor het oog van
honderden Dordtenaren.
Zijn die twee nieuwe klokken nodig?

Boudewijn: ,,De Grote Kerk heeft het grootste carillon van Europa: 67 klokken. De
twee klokken komen
in het witte vieringtorentje, waar in de
middeleeuwen ook al
klokken hingen. De
twee klokjes van
vroeger luidden om
de mensen te laten
weten dat er voor hen
▲ Boudewijn
werd gebeden, of dat
er een bepaald lied
Zwart bij de Grote
werd gezongen in de
Kerk. FOTO RINIE BOON
kerk. Wij vonden het
toepasselijk dat bij
800 jaar Dordrecht
die klokjes weer teWij vinden
rug zouden komen.’’
Wat is er met de vorige klokken gebeurd?

het toepasselijk dat
bij 800 jaar
Dordrecht
die klokjes
terugkomen

Adri: ,,Dat is niet zeker, maar ze werden
in tijden van oorlog
vaak gestolen om er
oorlogsmateriaal van —Boudewijn Zwart
te gieten. Ze zijn er
misschien al 400 jaar niet meer. De gemeente had de wens dat we op 2 oktober de
link naar het verleden, iets bijzonders voor
het heden, en ook naar de toekomst zouden
hebben. Het bijzondere van klokken is: ze
slijten niet. Dus als het goed is, hangen de
klokken er over 800 jaar nog. We laten de
klokjes op de middeleeuwse manier gieten.’’
Hoe ziet die middeleeuwse manier eruit?

Adri: ,,Tijdens het evenement komt er een
klokkengieter uit Italië die zijn eigen materiaal meeneemt, waaronder een oven die ter
plekke tot 1100 graden wordt verhit. ’s
Avonds, als het begint te schemeren, wordt
een van de twee klokken live gegoten. Dat
wordt spectaculair.’’
Wat is het programma van 2 oktober?

Boudewijn: ,,Het begint om 11.00 uur ’s ochtends met theater en muziek en duurt de
hele dag. Het avondprogramma start om
20.00 uur en het gieten van de klok is ook
via livestream te volgen.’’

Boete:
omleiding
Handhavers hebben in Dordrecht
meerdere mensen
bekeurd die voor
het station op de
busbaan fietsten.
Door werkzaamheden is het fietspad sinds woensdag tot en met 15
oktober afgesloten. De handhavers van de gemeente benadrukken dat de
omleiding ‘twee
minuten omrijden
en een stuk veiliger’ is.

Zwemuurtje
Stichting Het
Vlot begint
maandagavond
weer met een
wekelijks zwemuurtje voor mensen met een verstandelijke beperking. Na een stop
door de maatregelen wordt dat
weer gehouden in
zwembad De
Lockhorst in Sliedrecht. Zwemmers zijn welkom
tussen 19.00 en
20.00 uur.

Fietstunnels
N3 dicht
Aan twee fietstunnels onder de
N3 door zijn herstelwerkzaamheden nodig. De
tunnel onder de
Burgemeester
Keijzerweg in Papendrecht en die
aan de Dubbeldamseweg in
Dordrecht zijn
daarom vanaf
vandaag 06.00
uur afgesloten tot
vrijdag 16.00 uur.
Fietsers worden
omgeleid.

‘De sfeer van thuis
hopen we in Martha
Flora te behouden’
Martha Flora opent
in december haar
verpleeghuis voor
particuliere
dementiezorg in
Dordrecht. Het pand
wordt gerealiseerd op
de voormalige locatie
van de Maranathakerk
in Dubbeldam. In de 28
studio’s, verdeeld over
twee verdiepingen,
komen dementerende
ouderen te wonen.
Tesla van den Berg
Dordrecht

De begane grond en de eerste verdieping; dat is het territorium van
Martha Flora. Boven het verpleeghuis bevinden zich zeven koopappartementen, die reeds vergeven
zijn. De 28 zorgstudio’s zijn 32 tot
49 vierkante meter groot. Daarnaast heeft elke studio een badkamer van 8 vierkante meter.
De studio’s van Martha Flora
zijn nu niet te ‘reserveren’, wat
volgens grondlegger Marco Ouwehand (59) ook niet de normale
gang van zaken is. ,,Als je te maken
hebt met dementie, willen mensen vaak zo lang mogelijk thuis
wonen. De overheid wil dat ook.
Het moment dat het écht niet
meer thuis kan, moet de oplossing
wel acuut zijn. We willen zeker
weten dat we die mensen direct
kunnen ontvangen.’’
Ook zal het verzorgingshuis na
de opening op 11 december niet direct vol zitten. Ouwehand: ,,We
bouwen het rustig op. We begin-

Het Albert Schweitzerziekenhuis gaat er met spoed voor zorgen dat personeel vaker melding
doet in het geval van agressie
tegen medewerkers.
Chantal Blommers
Dordrecht
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nen met drie ouderen en dan komt
er elke maand iemand bij, totdat
het vol zit. Dit doen we enerzijds
om de nieuwe bewoners goed te
kunnen laten wennen, anderzijds
ook om zelf een gevoel bij de mensen te kunnen krijgen.’’
Ouwehand komt zelf niet uit de
zorg of het vastgoed, dus het bedenken van een ideaal zorgconcept duurde even. ,,Samen met een
wetenschapper heb ik eigenlijk
een zoektocht door de westerse
wereld gemaakt.’’ Inmiddels zijn
er in achttien jaar vijftien locaties
van Martha Flora, waarvan er nu
tien geopend zijn. Dordrecht
wordt de twaalfde die opent. Ouwehand: ,,Ik hoop uiteindelijk naar
maximaal dertig locaties in het
land uit te breiden.’’

‘Levenswerk’
Ouwehand is er trots op dat 11 december de alweer twaalfde locatie
van zijn ‘levenswerk’ opent. Elke
nieuwe locatie is een ode aan zijn
overleden moeder: Martha Flora.
Ouwehand: ,,Toen ze twintig jaar
geleden op 69-jarige leeftijd de
ziekte van Alzheimer bleek te heb-

Zorghuis
Zaterdag 11 december is de officiële opening van het zorghuis in
Dordrecht. Per verdieping is een
‘beschermde samenleving’ met elk
veertien ouderen. Ouwehand:
,,Het complex is luxe. Elke groep
heeft een eigen bibliotheek, huiskamer, eetkeuken, atelier en tuin.
Op de eerste verdieping zijn
twee ruime balkons, maar ook die
groep kan gebruikmaken van de
tuin.’’ Inwoners kunnen hun studio naar wens inrichten, eventueel
met hulp. Ouwehand: ,,De ‘sfeer
van thuis’ behouden: dat fijne
gevoel hopen we de inwoners te
laten ervaren.’’

ASz: ‘Blijf agressie melden’

(Tesla van den Berg)
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▲ Marco Ouwehand, de
grondlegger van verpleeghuis
Martha Flora. FOTO HANS MAKKINK

ben, dacht ik: ik ga een plek voor
haar creëren.’’
De moeder van Ouwehand
heette Martha. ,,Maar toen ze echt
dement was, noemde ze zichzelf
steeds Martha Flora. Helaas heeft
mijn moeder de opening van het
eerste zorghuis, achttien jaar geleden in Den Haag, nooit mee kunnen maken. Ik had het huis net
niet op tijd af.’’ Voordat Ouwehands moeder overleed, vroeg hij
haar toestemming voor de naam.
,,Ze vond het heel mooi.’’ De vader
van Ouwehand heeft ook dementie, maar een andere vorm. ,,Hij is
bewoner van het Martha Flora
huis in Hoorn.’’
Ouwehand benadrukt dat er
zeer diverse soorten dementie
zijn. ,,Alzheimer is het meest
voorkomend: 70 procent van de
dementerenden heeft die ziekte.
20 procent heeft vasculaire dementie, 5 procent heeft Parkinson
en de overige 5 procent bestaat uit
kleine groepjes met heel aparte
symptomen.’’ Martha Flora richt
zich op al die vormen, maar focust
zich op alleen op ouderen. ,,Jongeren zijn zo’n ander verhaal. Daar
zijn we niet in gespecialiseerd.
Onze gemiddelde bewoner is
daarom ook 85 jaar oud.’’

Volgens het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn er meerdere verklaringen voor het feit dat medewerkers
minder alarm slaan over de agressie
die zij over zich heen krijgen.
Woordvoerder Frank van den Elsen: ,,Verbale agressie door de beperkte bezoekregels om verspreiding van corona tegen te gaan,
wordt door medewerkers wellicht
niet meer als ‘afwijkend’ ervaren.

Ze denken: het hoort erbij. Terwijl
onze boodschap richting medewerkers juist altijd is: ga het alsjeblieft nooit normaal vinden en blijf
incidenten melden.’’
Volgens hem kan het ook dat het
doen van een melding geen prioriteit krijgt door de hoge werkdruk
door corona, ziekteverzuim en de
inhaalzorg. Door corona was er niet
altijd voorlichting van het personeel over agressie. Ook trainingen
op dat gebied kwamen stil te liggen.
Volgens Van den Elsen maakt het
ziekenhuis met spoed werk van de
‘meldingsbereidheid’ onder het
personeel. Het ASz kreeg een aantal
jaar geleden juist een waarschuwing van de Arbeidsinspectie over
het feit dat medewerkers te weinig

melding maakten van incidenten.
,,Sinds 2016 hebben we hier meer
op ingezet en trad een gestage groei
op in de meldingen. We waren
goed op weg.’’
Het hospitaal wil zo snel mogelijk medewerkers gaan trainen.
,,Tijdens workshops wordt kennis
overgedragen over de basisprincipes van ongewenst grensoverschrijdend en agressief gedrag,
vaardigheden in omgaan met deze
vormen van gedrag en de-escalatietechnieken geoefend.’’
Het ziekenhuis wijst verder op de
gedragscode die is opgesteld voor
patiënten en bezoekers. ,,Als werkgever hebben wij de zorgplicht dat
een werknemer het werk veilig
moet kunnen uitvoeren.”

