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KOMT
U OOK

gezellig
eten?

Lekker eten doet een mens goed! Niet voor
niets is de maaltijd voor veel mensen het
belangrijkste en fijnste moment van de
dag. Een moment om naar uit te kijken.
Eten wordt nóg meer een genietmoment
als de gerechten met veel zorg zijn bereid.
Waardeburgh nodigt u daarom van harte
uit om te genieten van de kookkunsten
van onze koks.
In dit informatieve magazine laten we
u kennismaken met de vier sfeervolle
restaurants in onze zorglocaties. Op
deze manier vragen wij aandacht voor
gezonde voeding. Gezonde voeding staat
immers aan de basis van een gezond en
vitaal leven. De speerpunten van onze
restauratieve dienst zijn ‘vers, gezond en
dichtbij’. Graag ontmoeten wij u in één
van onze restaurants.
Voor senioren uit Hardinxveld-Giessendam,
Papendrecht en omgeving organiseren
we ‘Aan Tafel’: gezellig samen eten. Bent
u niet meer of niet altijd in de gelegenheid
om naar één van onze restaurants te
komen, maar is het ook moeilijk om zelf te
koken? Dan brengt onze maaltijdservice
MaaltijdThuis mogelijk uitkomst. Over dit
alles (en meer) leest u meer in dit magazine.
We wensen u veel smakelijke
genietmomenten!

Peter de Wit		

Voorzitter 		
Raad van Bestuur

Hans van Mourik

Manager
Restauratieve Dienst

restaurant

de

Hoepmaker
zorgcentrum Pedaja, Claversweer 1,
Hardinxveld-Giessendam

Hartelijk welkom in restaurant
‘De Hoepmaker’! Het restaurant biedt u een
gezellige ambiance, dankzij het eigentijdse
en toch ook nostalgische karakter. U voelt zich
er meteen thuis. Laat u zich voor een heerlijke
lunch of diner verwennen door de koks van
‘De Hoepmaker’.
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MENU Iedere dag kunt u kiezen uit twee driegangenmenu's. Het is ook

mogelijk om gerechten uit beide menu's met elkaar te combineren. Een
dagmenu kost slechts € 10,00. Leden van Waardeburghplus betalen € 8,75.

TIP! U kunt ook een maaltijdkaart kopen. U betaalt dan in één keer voor
een aantal maaltijden en profiteert van extra korting. Informeer ernaar bij
het bedrijfsbureau via de gratis Seniorenzorglijn: 0800 - 456 0 456.
OPENINGSTIJDEN ‘DE HOEPMAKER’

Maandag t/m donderdag & zondag 12.00 - 13.30 uur
Vrijdag / zaterdag
		
12.00 - 13.30 uur & 17.00 - 20.00 uur
Elke tweede en vierde vrijdag van de maand organiseert ‘De Hoepmaker’
een themamaaltijd. Op pagina 20 leest u er meer over.

RESERVEREN Wilt u in restaurant ‘De Hoepmaker’ eten? Als u reserveert,
bent u verzekerd van een plekje. Reserveren is echter niet verplicht. U kunt
telefonisch reserveren via (0184) 61 77 22
BISTRO Het restaurant heeft ook een gezellige bistro, waar u welkom bent
voor een kopje koffie of thee. De bistro is elke vrijdag & zaterdag open
van 15.00 tot 17.00 uur.
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restaurant

de
‘HET
IS GOED
VERTOEVEN
HIER’

Zalmschouw
zorgcentrum Parkzicht,
Lijsterweg 27, Sliedrecht

Restaurant ‘De Zalmschouw’ biedt een geslaagde
combinatie van moderne vormgeving en ouderwetse
gezelligheid. De open keuken en ruimtelijke indeling van het
restaurant zorgen voor een prettige en ook knusse sfeer.
Het is hier goed vertoeven!

MENU Iedere dag kunt u kiezen uit twee gevarieerde

driegangenmenu's. Het is ook mogelijk om gerechten uit
beide menu's met elkaar te combineren. Een dagmenu
kost slechts € 10,00. Leden van Waardeburghplus betalen
€ 8,75.

TIP! U kunt ook een maaltijdkaart kopen. U betaalt dan

in één keer voor een aantal maaltijden en profiteert van
extra korting! Informeer ernaar bij het bedrijfsbureau via
de gratis Seniorenzorglijn: 0800 - 456 0 456.

OPENINGSTIJDEN ‘DE ZALMSCHOUW’

Het restaurant is zeven dagen per week geopend van
12.00 - 13.30 uur.
Elke eerste en derde donderdagavond serveert ‘De
Zalmschouw’ van 17.00 uur tot 20.00 uur een heerlijke
themamaaltijd. Op pagina 20 leest u er meer over.

RESERVEREN Wilt u bij restaurant ‘De Zalmschouw’

eten? U kunt telefonisch reserveren via (0184) 48 08 00.
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SeniJoor
restaurant

de

verpleeghuis Overslydrecht,
Scheldelaan 3, Sliedrecht

Restaurant ‘De SeniJoor’ wordt elke dag
druk bezocht. Het restaurant kenmerkt zich
door een gezellige, huiselijke sfeer. De koks
werken in een open keuken. Dat betekent
dat u in het restaurant kunt genieten van
de gezellige reuring in de keuken en
u de koks op de voet kunt volgen. We
begroeten u graag!

MENU Iedere dag kunt u kiezen uit twee gevarieerde

driegangenmenu's. Het is ook mogelijk om gerechten uit
beide menu's met elkaar te combineren. Een dagmenu
kost slechts € 10,00. Leden van Waardeburghplus betalen
€ 8,75.

TIP! U kunt ook een maaltijdkaart kopen. U betaalt dan

in één keer voor een aantal maaltijden en profiteert van
extra korting. Informeer ernaar bij het bedrijfsbureau via de
gratis Seniorenzorglijn: 0800 - 456 0 456.

OPENINGSTIJDEN ‘DE SENIJOOR’

De SeniJoor is dagelijks geopend van 12.00 - 13.30 uur.
Op zaterdagavond zijn we op afspraak geopend. Elke
tweede en vierde donderdag van de maand organiseert
‘De SeniJoor’ een themamaaltijd. Op pagina 20 leest u er
meer over.

RESERVEREN Wilt u in restaurant ‘De SeniJoor’ eten? U
kunt telefonisch reserveren via (0184) 49 35 71.
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Waardsche
Hof
restaurant

de

zorgcentrum De Waard,
De Alblashof 1B, Alblasserdam

In de mooie ontvangsthal van De Waard vindt
u restaurant 'De Waardsche Hof'. Een bezoekje aan
‘De Waardsche Hof’ betekent genieten van een
heerlijk een gezellige maaltijd!

MENU Iedere dag kunt u kiezen uit twee driegangenmenu’s. Het is ook
mogelijk om gerechten uit beide menu’s met elkaar te combineren. Een
dagmenu kost slechts € 10,00. Leden van Waardeburghplus betalen
€ 8,75.
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TIP! U kunt ook een maaltijdkaart kopen. U betaalt dan in één keer voor

een aantal maaltijden en profiteert van extra korting! Informeer ernaar bij
het bedrijfsbureau via de gratis Seniorenzorglijn: 0800 - 456 0 456.

OPENINGSTIJDEN ‘DE WAARDSCHE HOF’

Maandag t/m woensdag & zondag 12.00 - 13.30 uur
Donderdag t/m zaterdag
12.00 - 13.30 uur & 17.00 - 20.00 uur *
* deze avonden serveren we een speciaal menu.
U vindt het menu op onze website: www.waardeburgh.nl
Elke eerste en derde donderdag van de maand organiseert ‘De
Waardsche Hof’ een themamaaltijd. Op pagina 16 leest u er meer over.

RESERVEREN Wilt u bij restaurant ‘De Waardsche Hof’ eten? U kunt
telefonisch reserveren via (078) 692 15 15.
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een hartelijk

WELKOM
elroy
door

Gastheer en barista in restaurant
‘SeniJoor’ (Overslydrecht, Sliedrecht)

Elroy Roos schrijft Gastvrijheid met een hoofdletter G.
Jarenlang was hij werkzaam in de horeca; sinds 2011 maakt hij deel
uit van ons team gastheren en –vrouwen. Als barista heeft hij er plezier
in om heerlijke koffie te serveren. Met daarbij een gevulde koek of
appeltaart én uiteraard een gezellig praatje.
“Begin 2011 werkte ik in de horeca en
ik had wat tijd over. Ik besloot om me
enkele uren per week als vrijwilliger bij
Waardeburgh in te zetten. Dat beviel
over en weer zó ontzettend goed, dat
ik na enkele maanden in dienst trad.
Nog altijd vind ik mijn werk hartstikke
leuk. Het is gezellig, huiselijk, persoonlijk.
Zorg voor en met elkaar staat hoog in
het vaandel bij Waardeburgh. Ik werk
op Overslydrecht en twee vrijdagen
per maand op locatie De Waard. Ik
ben gastheer, ondersteun de collega’s
in de keuken en ben er vooral voor de
mensen. Ik heb sowieso snel een klik met
mensen, maar vooral met ouderen.
Ik vind het belangrijk dat onze bewoners
zich thuisvoelen en het naar hun zin
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hebben. Dat ze goed drinken, goed
eten en dat er oprechte aandacht
voor ze is. Daar maak ik altijd tijd voor,
want het zijn juist die kleine momenten
die het verschil maken. Even informeren
hoe het gaat, wat er vanmiddag op
het programma staat, of er visite wordt
verwacht, een praatje over het weer.
Heel gewone, alledaagse gesprekken,
maar zó waardevol.
Met plezier maak ik daarbij een lekkere
koffie. Een gewone koffie of latte
macchiato, espresso. Met iets lekkers
erbij. Een gevulde koek, appeltaart of
chocoladetaart. Mijn favoriet? Espresso
of koffie verkeerd!”

een

praatje

				
ARIA

met

Gastvrouw
Parkzicht

Aria Bikker vervult al heel
wat jaren met veel plezier
de functie van gastvrouw
bij Parkzicht. Zo nu en dan
springt ze bij in de keuken.
“De dag begint natuurlijk met
koffie! Ik zorg dat er kannen
met verse koffie klaarstaan,
zodat de vrijwilligers koffie
kunnen schenken voor onze
bewoners. Terwijl iedereen
aan de koffie zit, zorg ik
ervoor dat het brood wordt
klaargezet. Vervolgens dek
ik de tafels in het restaurant
netjes in.
Om 12.00 uur wordt het eten
geserveerd, maar wat heel
leuk is: sommige bewoners
komen al een uurtje eerder
naar het restaurant. Ze vinden
het gezellig om te zien hoe ik
de tafels indek. Ze genieten
van het geroezemoes dat
vanuit de open keuken
komt en maken graag een
praatje. Als gastvrouw maak
ik daar uiteraard met plezier
tijd voor. Het contact met de
mensen maakt mijn werk zo
ontzettend leuk.”
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‘IK GA
ELKE WEEK
UIT ETEN’
Vaste gast in het restaurant

De heer D. van Herk
woont sinds een half jaar
in een zorgcentrum van
Waardeburgh. Hij is
inmiddels ‘vaste gast’
in het restaurant.

“Zelfstandig wonen ging niet meer,
daarom woon ik nu bij Waardeburgh.
Een grote verandering, maar ik vond
toch best snel mijn draai. Toen ik hier
net woonde, namen mijn dochters
me mee naar het restaurant. Ik
heb er heerlijk gegeten. Ik weet het
nog
precies:
een
goedgevulde
kippensoep, varkenshaas en als toetje
warme gruttenpap, net als vroeger.
Sindsdien ga ik elke week naar het
restaurant, ik heb een vaste dag. Af
en toe ga ik met mijn dochters, maar
meestal ga ik alleen. Alleen ben je er
niet, hoor! Ik heb al veel mensen leren
kennen, het is altijd gezellig. Vroeger
ging ik nooit uit eten, dat deden we
gewoon niet. Nu zou ik het wekelijkse
bezoekje niet meer kunnen missen. Ik
kijk er altijd naar uit.”

KOPJE KOFFIE?

INKOPEN DOEN?
Welkom in onze koffiecorners & winkels
De woonzorgcentra van Waardeburgh bieden allerlei faciliteiten.
Naast de restaurants kunt u op drie locaties ook terecht voor een
kleine, dagelijkse boodschap. Of voor een kopje koffie of
thee in de koffiecorner.

DE WAARD Het onlangs

vernieuwde
winkeltje in De Waard vindt u direct bij de
entree van het woonzorgcentrum. Het is
geopend van maandag t/m zaterdag
van 9.30 tot 11.00 uur. In de gezellige
koffiecorner kunt u terecht voor een verse
kop koffie of thee.

PEDAJA In de onlangs vernieuwde winkel

kunt u dagelijks terecht voor een kleine
boodschap, verse bloemen of een leuk
cadeautje. De vrijwilligers die het winkeltje
bemensen, pakken een cadeautje zelfs
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graag voor u in. In ‘De Bistro’ bent u op
vrijdag- en zaterdagmiddag welkom voor
een kopje koffie of thee met gebak en
lekkere hapjes, onder het genot van fijne
muziek. Gezellig, even erop uit!

PARKZICHT Op zoek naar een cadeautje

of heeft u een praktische boodschap
te doen? In het winkeltje van Parkzicht is
(nagenoeg) alles verkrijgbaar wat u nodig
heeft. Van maandag tot en met zaterdag
bent u er tussen 9.30 en 11.30 uur van harte
welkom.
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het
van de week
Teamcoach Renee Nobel stelt menu’s
samen, in overleg met de koks

In nauw overleg met de koks van
de vier Waardeburgh-restaurants
stelt Renee Nobel, teamcoach
van de restauratieve dienst, de
weekmenu’s samen. Hij legt
graag uit hoe dat gaat.

“Onze vier woonzorglocaties hebben ieder een eigen
keuken. Uit praktische overwegingen hanteren ze allen
hetzelfde menu, waarbij de keukens wel zelf de inkoop
verzorgen en de vrijheid hebben om bepaalde punten
aan te passen. Want wat wel opvallend is: sommige
gerechten zijn op de ene locatie enorm populair, terwijl
mensen op een andere locatie juist niet zo enthousiast
zijn. Daarom bieden we elke dag een keuzemenu.
Vooraf is er soep, met élke dag keuze uit twee soorten.
Dat is uniek, ik ken geen andere zorgorganisaties
waar 365 dagen per jaar twee soorten soep wordt
geserveerd! Bovendien zijn er twee componenten van
hoofdgerechten om uit te kiezen en ook dat is bijzonder.
Het maakt meer combinaties mogelijk; mensen kunnen
bijvoorbeeld van het ene menu de groenten kiezen
en van het andere menu het vlees. Zo kunnen ze naar
eigen smaak variëren.
We koken naar de seizoenen. Onze winterse
maaltijdsoepen zijn enorm populair en in de zomer staan
er uiteraard weer andere gerechten op het menu, met
producten die op dat moment volop verkrijgbaar zijn.
We werken menu’s voor vijf weken uit, die we daarna
in het lopende kwartaal herhalen. Zo blijft er altijd volop
variatie. In overleg met onze koks kijken we welke
gerechten populair zijn en wat er wellicht anders kan
of moet. Ieder brengt zijn of haar ervaringen in en zo
komen we uiteindelijk tot een nieuw menu. Daarbij
houden we natuurlijk rekening met het feit dat we onze
gerechten zoveel als mogelijk in andere consistenties
willen aanbieden. Dus ook gesneden, gemalen en
vloeibaar. Zodat iedereen met het menu kan mee-eten.
In onze keukens hanteren we basisrecepturen, maar
iedere kok heeft duidelijk een eigen signatuur. Geef
vier mensen een recept en er volgen vier verschillende
gerechten! Die vrijheid is er uiteraard, waarbij iedere
kok rekening houdt met de smaakvoorkeuren van ‘zijn /
haar’ bewoners en vaste gasten. Vanuit die gedachte
werken onze koks zoveel mogelijk op een vaste locatie.
In de loop der jaren zien we een kleine verschuiving
van het traditionele menu naar een combinatie met
de internationale keuken. Nasi, bami, lasagne, gyros en
ook patat frites zijn inmiddels aardig ingeburgerd. Toch
serveren we voornamelijk de ‘Hollandse pot’. Die is en
blijft het meest populair!”
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van bourgondiër JAN
Kok in restaurant ‘De Waardsche Hof’
(De Waard, Alblasserdam)

aan

TAFEL
Schuif ook eens gezellig aan

Regelmatig komen senioren uit
Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en omgeving samen
om te genieten van een smakelijke driegangenmaaltijd.
Waardeburgh organiseert deze maaltijden onder de naam
‘Aan Tafel’. Een maaltijd om naar uit te kijken: de gerechten
worden met veel zorg bereid en worden opgediend door
enthousiaste vrijwilligers. U bent van harte welkom ‘Aan Tafel’!
DE PEULENHOF

Venusstraat 1a, Hardinxveld-Giessendam
Iedere derde woensdag van de maand bent u vanaf 12.15 uur welkom voor
‘Aan Tafel’ in De Peulenhof (ingang aan de achterzijde). De maaltijd kost € 11,00
(exclusief consumpties), voor leden van Waardeburghplus € 10,50. Aanmelden is
noodzakelijk en kan tot de vrijdag van tevoren bij zorgcentrum Pedaja,
t (0184) 61 77 22.

DE SCHOORSTEEGT

Schoorweg 4, Papendrecht
Iedere woensdag komt een groep mensen van 12.30 tot 14.00 uur gezellig
bijeen in De Schoorsteegt voor ‘Aan Tafel’. De maaltijd kost € 8,75. Aanmelden is
noodzakelijk en kan tot uiterlijk de donderdag van tevoren bij zorgcentrum
De Waard, t (078) 69 21 515.
Bent u benieuwd wat onze koks voor u bereiden?
Kijk dan op www.waardeburgh.nl.
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Jan van Felius kookt sinds een
jaar in restaurant ‘De Waardsche Hof’
in zorgcentrum De Waard. Nieuw in de
organisatie is Jan bepaald niet: hij is al
zo’n dertig jaar werkzaam als kok bij
Waardeburgh. Hij kookt nog altijd
met veel plezier voor zijn gasten.
“Mijn werkdag begint om 07.00 uur. Ik ga
op de fiets naar De Waard, dat is een
lekker fris begin van de dag! Ik heb lange
tijd in het restaurant van Parkzicht gekookt
en ben sinds een jaar weer werkzaam in
De Waardsche Hof. Als kok kook ik in de
geest van mijn gasten. Dat betekent dat
ik rekening houd met de wensen van de
bewoners. Veel ouderen krijgen te maken
met smaakvervlakking. Ik streef er daarom
altijd naar om mijn gerechten hoog op
smaak te brengen.
Als lid van de menucommissie van
Waardeburgh ben ik nauw betrokken bij
de samenstelling van onze menu’s. Samen
met mijn collega’s streef ik ernaar om de
menu’s zo gevarieerd mogelijk te maken
en rekening te houden met de seizoenen.
Wat nooit ontbreekt op ons menu, is soep.
Waardeburgh staat er echt om bekend
dat mensen elke dag kunnen kiezen uit
twee soorten soep! Als échte bourgondiër
vind ik dat soep goed gevuld moet zijn.
Onze bewoners genieten dagelijks van
hun soep. Voordeel hiervan is: het zorgt
voor extra vochtinname. Dat is belangrijk,
omdat veel ouderen uit zichzelf te weinig
drinken.
Dat we tegenwoordig in een open keuken
werken, vind ik een voordeel. Hierdoor heb
ik meer contact met de bewoners. Zo nu
en dan loop ik ook een rondje door het
restaurant. Die persoonlijke benadering
spreekt me aan. Het blijft leuk werk!”
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KOKEN MET
CORRY & COBY

Medewerksters Parkzicht én coördinators kookclub De Smickelclub (Parkzicht)

‘Samen

SMAAKT HET ZÓVEEL
gast in
BETER’ Vaste
restaurant

Mevrouw W. Groenen brengt regelmatig
een bezoek aan ons restaurant. Als
Waardeburghplus-lid maakt ze gebruik
van de Sjuttul.
“Ik vind het zó fijn om weer met anderen samen te
kunnen eten. Dat heb ik echt gemist. Mijn man leeft
namelijk al acht jaar niet meer. Hij kon erg genieten
van lekker eten, het was altijd fijn om samen aan
tafel te zitten. Alleen eten, daar vind ik niets aan. Als
je samen eet, smaakt je eten gewoon veel beter.
Mijn oudste zus woont sinds kort bij Waardeburgh
en zo ontdekte ik het restaurant. Heerlijk eten en
een gezellige sfeer. Ik kan erg genieten van de
maaltijden in het restaurant. Ik ga met de Sjuttul, dat
is wel een uitkomst.”
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Corry Hoekwater en Coby Konijnenburg,
medewerksters dagbesteding, zijn sinds
enkele jaren actief voor en met kookclub
De Smickelclub. Elke twee weken koken
en eten zij beurtelings met een groep
van acht cliënten extramurale zorg van
de aanleunwoningen. ‘Het is vooral om
een moment om bij te praten en lief en
leed met elkaar te delen.’

Als we klaar zijn met eten, ruimen we
samen de tafel af en zorgen we samen
dat de afwas wordt gedaan. Zo bereikt
de kooksociëteit meerdere doelen: we
brengen mensen met elkaar in contact,
zorgen dat ieder geniet van een
goede maaltijd en helpen de ouderen
om huishoudelijke vaardigheden te
behouden.

we delen lief en leed
“Eens in de twee weken komen we op
vrijdagochtend bijeen, in de vide van
Parkzicht. We beginnen gezellig met
koffie, zodat we rustig kunnen bijpraten.
De huidige groep komt al langere tijd
samen, er is een hechte band ontstaan.
We delen lief en leed en hebben
aandacht voor elkaar. Zo sturen we
bijvoorbeeld een kaart bij verjaardagen
of ziek-zijn.
Na de koffie starten de voorbereidingen:
aardappelen schillen, boontjes doppen,
afhankelijk van wat we eten. Het is vrijwel
altijd Hollandse kost. Samen overleggen
we wat we de volgende keer zullen
gaan eten. Degene die kookt (Corry of
Coby) zorgt voor de boodschappen.
Leuk is, dat Corry’s zus al een tijd als
vrijwilliger is aangesloten. Ook zij heeft
veel plezier in het koken met de mensen.

In 2018 organiseerden we voor het eerst
een kerstdiner. Dat was zó sfeervol, dat
we dat jaarlijks willen organiseren.”
Waardeburgh faciliteert al jaren meerdere
kookclubs. In Parkzicht in Sliedrecht zijn er
drie: De Fijnproevers, De Smaakmakers
en De Smickelclub. Kookclub De
Smickelclub voor extramurale cliënten
begeleid door zorgprofessionals. Bij
de overige kookclubs organiseren
de deelnemers zelf de kookactiviteit,
gefaciliteerd vanuit activiteiten in de
wijk.
De kookclubs zijn populair, er is zelfs
een wachtlijst. Heeft u interesse om
met een aantal mensen een kookclub
te starten, stuurt u dan een mail aan
bedrijfsbureau@waardeburgh.nl met uw
verzoek.
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samen
genieten van

Themamaaltijden
Chinees, vakantie, vis, voorjaar….: altijd verrassend!

Twee keer per maand serveren de koks
van onze restaurants een verrassende
themamaaltijd. Het menu staat dan
geheel in het teken van een land, een
feestdag of een bepaald gerecht of
seizoen. Bijvoorbeeld Chinees, Italiaans,
vakantie, asperges of mosselen. We
maken er altijd een feestje van!

ZAALVERHUUR
bij Waardeburgh

Als cliënt van Waardeburgh kunt u
een zaal huren als u bijvoorbeeld een
verjaardag of jubileum wilt vieren. Ook
verenigingen en stichtingen zijn van
harte welkom, voor bijvoorbeeld een
vergadering of een leuke avond uit.
Waardeburgh beschikt over meerdere
gezellige recreatiezalen.

De themamaaltijd – bestaande uit een voorgerecht,
hoofdgerecht en dessert – kost € 15,-. Leden van
Waardeburghplus betalen € 14,-. Voor sommige
themamaaltijden geldt een speciale prijs of een
toeslag. De prijs is inclusief één consumptie.

De vier zorgcentra van Waardeburgh – Overslydrecht,
Parkzicht, Pedaja en De Waard – beschikken ieder
over een mooie, sfeervolle recreatiezaal. Ook de
zalen van andere locaties zijn te huur. Denk aan
De Peulenhof in Hardinxveld-Giessendam of De
Schoorsteegt in Papendrecht.

DATA THEMAMAALTIJDEN

ARRANGEMENTEN

•
•
•
•

Restaurant ‘De Waardsche Hof’ (De Waard)
1e en 3e donderdag van de maand
Restaurant ‘De Zalmschouw’ (Parkzicht)
1e en 3e donderdag van de maand
Restaurant ‘De SeniJoor’ (Overslydrecht)
2e en 4e donderdag van de maand
Restaurant ‘De Hoepmaker’ (Pedaja)
2e en 4e vrijdag van de maand

Actuele informatie over de themamaaltijden
vindt u op onze website: www.waardeburgh.nl
U bent vanaf 17.00 uur welkom in onze restaurants;
de themamaaltijd start om 17.30 uur.

AANMELDEN

Wilt u graag komen genieten van een themamaaltijd?
Bij de receptie of restauratieve dienst van het
desbetreffende zorgcentrum kunt u zich aanmelden.
Dat kan tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan
de themamaaltijd. Kijk voor de telefoonnummers en
adressen op de achterpagina.
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Feestje vieren? Vergaderen?

Bij het huren van een ruimte kunt u desgewenst
gebruikmaken van de catering door Waardeburgh.
Voor elke gelegenheid bieden we een passend
arrangement. Afhankelijk van de duur van uw
bijeenkomst kunt u kiezen uit een arrangement van
twee, drie of vier uur. Ook een diner of buffet behoort
tot de mogelijkheden. Ons motto is: van koffie tot
ossenhaas, wij kunnen alles voor u regelen! U heeft
al een all-in arrangement vanaf € 12,50 per persoon.

VOORSTEL OP MAAT

Met groepen (vanaf 15 personen) bent u ook buiten
de reguliere openingstijden welkom. Bespreek
uw wensen met onze medewerkers en wij doen u
een mooi voorstel. We denken graag met u mee
om uw verjaardagsfeest, jubileum, vergadering of
ledenbijeenkomst volgens uw wensen te verzorgen
en er een geslaagde dag van te maken!
Neem voor meer informatie over zaalverhuur en de
arrangementen contact op met het Bedrijfsbureau
via de gratis Seniorenzorglijn: 0800 - 456 0 456.
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Misschien kent u het
van lang geleden,
misschien heeft u er nooit
van gehoord of geproefd:
vijfschaft. Ga terug naar
vroeger... en geniet in de
wintermaanden eens van
dit heerlijke gerecht!

lekkers ‘van

vroeger’

VIJFSCHAFT

Vijfschaft is een streekgerecht, afkomstig uit het landelijke gebied
rond Utrecht. Het werd bij voorkeur gegeten wanneer het boerenwerk
tijdens een periode van strenge vorst stil lag. Zoals de naam al
prijsgeeft, bestaat vijfschaft oorspronkelijk uit vijf ingrediënten: wortels,
aardappelen, uien, bruine bonen en appels. Met bouillon en spek
wordt het gerecht afgemaakt en geserveerd met (boeren)rookworst.

WAT HEEFT U NODIG?

(voor 4 tot 6 personen)
1 pot bruine bonen (660 g) I 1 winterpeen (250 g) I 1 kilo vastkokende
aardappelen I 4 uien (in ringen) I 200 g gerookt ontbijtspek (in plakjes)
1 runderrookworst (350 g) I 2 goudrenetten (geschild, zonder klokhuis)
25 g boter I stroop I 300 ml krachtige runderbouillon I peper I zout

BEREIDINGSWIJZE

Spoel de bonen in een vergiet af met koud water en laat ze uitlekken.
Breng ze in een grote pan met 300 ml bouillon aan de kook.
Schil de winterpeen en de aardappelen en snijd ze in grove blokken.
Voeg, als het bijna kookt, de winterwortel, aardappelen en uienringen
toe aan de bruine bonen.
Bak intussen de spekplakjes in een koekenpan licht bruin.
Bereid de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking,
laat iets afkoelen en snijd in plakjes.
Snijd de appels in kleine blokjes en karamelliseer/bak ze
met een beetje stroop in een koekenpan.
Voeg nu alles bij elkaar en schep alles om, voeg naar smaak peper en
zout toe en laat het gerecht op laag vuur nog 10 minuten doorwarmen.
Roer vlak voor het serveren de boter erdoor en verdeel de
gekaramelliseerde appelblokjes over het gerecht.
Verdeel de vijfschaft over 4 of 6 borden.

Smakelijk eten!
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Waardeburgh

MaaltijdThuis

Vrijwilligers

Thuis gezond & lekker eten

Met de maaltijden van Waardeburgh MaaltijdThuis geniet u thuis
van lekker en gezond eten. De dagverse maaltijden worden bij u
thuis bezorgd (uitsluitend in de gemeente Sliedrecht).
Waardeburgh MaaltijdThuis is een samenwerking tussen
Waardeburgh en Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.
Waardeburgh MaaltijdThuis is bedoeld voor senioren
die zelfstandig wonen én voor andere inwoners van de
gemeente Sliedrecht die niet meer zelf kunnen koken.
Vrijwilligers van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht bezorgen
de verse maaltijden thuis, op maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend.

OPTIMAAL VERS

gezocht!

Wilt u helpen bij het
serveren van maaltijden?

Houdt u ervan mensen te helpen?
Draagt u ouderen een warm hart toe? Dan zijn wij
op zoek naar u! Onze restaurants willen het team
van vrijwilligers uitbreiden met mensen die het leuk
vinden om maaltijden uit te serveren. Iets voor u?

U maakt vooraf een keuze uit drie heerlijke menu's,
waaronder een vegetarisch menu. De maaltijden worden
met zorg bereid met de beste verse ingrediënten, zoveel
mogelijk afkomstig uit de regio. Na de bereiding worden de
gerechten direct teruggekoeld. Daardoor blijven de smaak
en voedingsstoffen optimaal behouden. Na de bezorging
zijn de maaltijden minimaal 3 dagen houdbaar in de
koelkast. U kunt ze ook prima invriezen.

De Waardeburgh-organisatie telt bijna achthonderd
medewerkers én evenveel vrijwilligers. Vrijwilligers zijn
goud waard en onmisbaar! Waardeburgh heeft het
keurmerk van de NOV (Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk) behaald. Dit betekent dat ons
vrijwilligerswerk goed is geregeld, volgens de richtlijnen
van deze belangenorganisatie.

SNEL KLAAR

MEER INFORMATIE? Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de vrijwilligerscoördinatoren
van de betreffende locaties. U kunt hen bereiken via
de receptie van de locaties:

De maaltijden worden bezorgd in een handige bioverpakking met losse porties. Binnen zes minuutjes verwarmt u
de maaltijd in de magnetron. Zo staat er in een handomdraai
een heerlijke en gezonde maaltijd op tafel.

KOSTEN

Voorgerecht € 1,50 / Hoofdgerecht € 5,50 / Nagerecht € 1,30
Voor € 8,25 krijgt een compleet driegangenmenu bij u thuis.
U ontvangt maandelijks een factuur.

WILT U MAALTIJDTHUIS OOK EENS PROBEREN?

Al veel mensen maken gebruik van Waardeburgh
MaaltijdThuis. Wilt u ook kennismaken? Neem voor meer
informatie of uw aanmelding contact op met Stichting
Welzijnswerk Sliedrecht, t (0184) 42 05 39. De stichting is van
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur bereikbaar.
Of kijk op www.waardeburgh.nl.
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Zorgcentrum
De Waard
(078) 692 15 15

Zorgcentrum
Pedaja
(0184) 61 77 22

Zorgcentrum
Parkzicht
(0184) 48 08 00

Zorgcentrum
Overslydrecht
(0184) 49 35 35
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RESTAURANT DE HOEPMAKER
Zorgcentrum Pedaja
Claversweer 1
Hardinxveld-Giessendam
T (0184) 61 77 22

RESTAURANT DE ZALMSCHOUW
Zorgcentrum Parkzicht
Lijsterweg 27
Sliedrecht
T (0184) 48 08 00

RESTAURANT DE SENIJOOR
Verpleeghuis Overslydrecht
Scheldelaan 3
Sliedrecht
T (0184) 49 35 71

RESTAURANT DE WAARDSCHE HOF
Zorgcentrum De Waard
De Alblashof 1B
Alblasserdam
T (078) 692 15 15

www.waardeburgh.nl

