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       inhoud 

Dat leidde al tot diverse concrete acties. 
Samen met gemeente Papendrecht en 
woningcorporatie Woonkracht10 brengen 
we in kaart wat er in de toekomst nodig is. 
Wat is de leeftijdsopbouw in gemeente 
Papendrecht? Wat is het huidige aanbod 
van seniorenwoningen? Dit en meer komt 
aan bod in de inventarisatie, die binnenkort 
wordt afgerond. Ook met woningcorporatie 
Fien Wonen in Hardinxveld-Giessendam 
werken we momenteel aan een woonvisie. 
Het is goed dat we samen stappen zetten 
richting toekomst. 

Concreet zien we al een vertaling van die 
groeiende vraag bij de verbouwing van 
Parkzicht in Sliedrecht. Twee etages zijn 
prachtig verbouwd en geschikt gemaakt 
voor mensen met geheugenproblemen. 
Voor iedere bewoner is een eigen woon-
slaapkamer met privésanitair gerealiseerd. 
Na de zomervakantie wordt het volgende 
deel van de metamorfose zichtbaar: er komt 
een loopbrug die de afdelingen met elkaar 
zal verbinden. Hoewel de grote verbouwing 
van Parkzicht onherroepelijk met hinder 
gepaard gaat, weten we de overlast gelukkig 
zoveel mogelijk te beperken. We merken 
dat veel mensen de werkzaamheden met 
belangstelling volgen en het waarderen 
dat er wordt gewerkt aan een mooi en 

toekomstbestendig woonzorgcentrum. Het 
is dan ook fijn te constateren dat we deze 
grote klus echt ‘samen’ doen. 
 
De samenwerking waar ik echter wel het 
meest trots op ben, betreft de samenwerking 
tussen onze medewerkers, vrijwilligers, 
familieleden en anderen die dicht bij 
onze cliënten staan. De afgelopen 15 
maanden bundelden zij spreekwoordelijk 
de krachten, om de gevolgen van Covid-19 
samen te dragen en onze cliënten zo goed 
mogelijk bij te staan. Het was een lange 
periode vol zorgen. Een periode waarin 
vrijwel alles wat het leven kleur geeft, werd 
stilgelegd. Een periode waarin we ondanks 
al die voorzorgsmaatregelen veel dierbaren 
moesten laten gaan. In zo’n zware periode 
hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Fysiek 
samenzijn was slechts beperkt mogelijk, maar 
op de meest creatieve manieren waren (en 
zijn) we er voor elkaar. De saamhorigheid 
was en is groot. 
 
Samen staan we stil bij de verdrietige 
maanden die achter ons liggen. Dat doen 
we binnen onze teams, individueel voor 
wie daar behoefte aan heeft en tijdens 
bijeenkomsten met onze bewoners. Samen 
kijken we ook graag vooruit, want inmiddels 
gloort er licht. Alle bewoners en medewerkers 
die dat wilden, zijn inmiddels gevaccineerd. 
Dat geeft rust en biedt ruimte om voorzichtig 
weer dingen met elkaar te ondernemen. We 
hebben zin om er deze zomer weer op uit 
te gaan, samen te eten in onze restaurants 
en elkaar te ontmoeten tijdens gezellige 
activiteiten. Naar elkaar omzien en samenzijn, 
dat is uiteindelijk waar het allemaal om gaat.  
 
Ik wens u mooie zomermaanden toe. 

Gijsbert Buijs
Bestuurder a.i.

Het aantal ouderen met een (zware) 
zorgvraag zal in de komende jaren fors 
toenemen. In aanvulling op de huidige 
voorzieningen zal de verpleeghuiscapaciteit 
in de regio vergroot moeten worden. Ook 
zijn er meer geschikte seniorenwoningen 
nodig. Om dat te kunnen realiseren, is 
veel tijd en geld nodig en is vooral een 
goede samenwerking van groot belang. 
Op dit moment zijn wij in gesprek met 
de betrokken wethouders van de vier 
gemeenten waarin Waardeburgh actief 
is, evenals met de woningcorporaties en 
collega-zorgaanbieders in die gemeenten. 
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WELKOM, 
VAKANTIEKRACHTEN

In de zomer genieten veel 
medewerkers van hun 
welverdiende vakantie. Dankzij 
de inzet van enthousiaste 
vakantiemedewerkers kan de 
zorg gewoon doorgaan. De 
vakantiemedewerkers gaan 
aan de slag in de zorg (in onze 
zorgcentra en in de thuiszorg), 
bij de restauratieve dienst en in 
de huishouding. Komende tijd 
ziet u dus mogelijk zo nu en dan 
een nieuw gezicht. Dank voor 
uw begrip hiervoor.

Bart Vrancken is per 1 april jl. benoemd tot lid van de Raad 
van Toezicht van Stichting Waardeburgh. Vrancken is 
directeur Enterprise Risk Management bij De Volksbank NV. 
Daarnaast vervult hij verschillende toezichtfuncties in de zorg. 
In zijn nieuwe rol als toezichthouder bij Waardeburgh heeft 
Vrancken financiën en vastgoed in zijn portefeuille.

“Gezien zijn ervaring als toezichthouder en zijn kennis van 
de ouderenzorg zijn wij blij met de benoeming van Bart 
Vrancken. Hij heeft een brede kennis en kunde en voldoet 
in alle opzichten aan het profiel. Bart is een prettig persoon, 
constructief en zeer gemotiveerd,” zegt Joanne Quist 
namens de Raad van Toezicht.

Elke eerste maandag van de maand 
vindt het Alzheimer Café Sliedrecht plaats. 
Het doel is om mensen te informeren over 

dementie, de gevolgen ervan en hoe 
men om kan gaan met deze ziekte. 

Aan de hand van bepaalde thema’s 
delen (zorg)professionals hun kennis 
en tips. Vanwege corona vinden de 

bijeenkomsten momenteel niet fysiek 
plaats, maar worden er filmpjes gemaakt. 

U kunt deze filmpjes thuis op elk moment 
terugkijken via: www.bonkelaarhuis.nl/

activiteiten/alzheimer-café.html 

Op dinsdag 9 maart jl. overhandigde Joke van den Berg namens Waardeburgh 
een cheque van € 4.030,77 aan Gijs Vonk en Leo Koppelaar van de stichting 
Vrienden van Waardeburgh. Zij waren blij verrast met dit prachtige bedrag.

Het geld is afkomstig van medewerkers en vrijwilligers van Waardeburgh. Zij 
ontvingen eind vorig jaar een voucher waarmee zij zelf hun kerstpakket konden 
samenstellen via een speciale website. Eén van de keuzes was om een gift 
te doen aan de stichting Vrienden van Waardeburgh. Waardeburgh heeft 
bovendien alle vouchers die niet zijn ingewisseld toegevoegd aan de gift.

Bent u benieuwd wat de Vrienden mede dankzij deze donatie in de afgelopen 
maanden hebben kunnen realiseren? Dat leest u op pagina 6.

Bart Vrancken  BENOEMD ALS NIEUW LID RAAD VAN TOEZICHT

PRACHTIG BEDRAG VOOR DE  vrienden van Waardeburgh

Kijktip 

ONLINE 
ALZHEIMER 

CAFÉ

BEGELEIDING THUIS BIJ (BEGINNENDE) DEMENTIE

Wanneer u vermoedt dat uw naaste of uzelf dementie heeft of als u de diagnose 
dementie krijgt, komt er veel op u af. Waardeburgh biedt ondersteuning met een 

nieuwe service: onze casemanagers dementie staan voor u klaar. Het doel van deze 
begeleiding is dat u / uw naaste zo lang mogelijk veilig thuis blijft wonen. 

De casemanager biedt een luisterend oor, beantwoordt uw vragen over dementie,
geeft onafhankelijk advies over de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg en

heeft ook oog voor de mantelzorger(s) en mantelzorgondersteuning.

De casemanager dementie komt bij u thuis voor een eerste gesprek. 
Uw (huis)arts of zorgverlener kan u een verwijzing geven. U kunt ook rechtstreeks 

contact opnemen met de casemanager dementie van Waardeburgh. 
Bel hiervoor met de gratis Seniorenzorglijn: (0800) 456 0 456. 
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Ook het Nederlandse leger heeft zulke 
liederen. Neem het Hollands Glorie. 
Liederen om de moed erin te houden. Dat 
is niets nieuws. Deze liederen waren er al in 
de tijd van het Oude Testament.
Psalm 126 is er daar een van. Een 
pelgrimslied. Een lied van hoop en heil. 
Op een tocht naar Jeruzalem, die over 
bergen en door dalen ging. Wat moet 
dat een prachtig gezicht geweest zijn! 
En dan de positieve woorden van Psalm 
126. Een gebed van hoop en vertrouwen. 
Hoop en vertrouwen die niet zomaar uit de 

Een mooier voorbeeld kunnen we niet 
krijgen! Wat een energie spreekt er uit deze 
Psalm! Ik moet zeggen dat ik er gewoon 
vrolijk van werd. Waar je soms moedeloos 
wordt van alles wat er in de wereld, in 
ons land, in ons eigen leven gebeurt, 
krijg je hier een peptalk. Sta op! Wandel, 
blijf onderweg. En zing! Zing je een weg 
uit de dalen, over de bergen. Wat een 
bemoediging!
Zingen is twee keer bidden, schijnt de 
kerkvader Augustinus gezegd te hebben.

En het volk Israël zingt tot hun God, roept 
het uit: “Dan breken wij uit in gejuich 
en iedereen lacht van blijdschap...” 
Hebben ze daar reden toe? Nee, zij zijn 
in ballingschap. Niet vrij om te doen wat 
zij willen of te leven zoals zij willen. Maar 
ze houden moed. Ze blijven zich de grote 
daden van God herinneren. Niet omdat 
zij zo geweldig sterk of gelovig zijn, maar 
omdat ze weten waar uiteindelijk hun heil 
vandaan komt. Omdat ze zich daar met 
man en macht aan vastklampen.

Ook in de Tweede Wereldoorlog zag je 
dit gebeuren, juist in de meest vreselijke 
omstandigheden.
Of kijk naar de tijd van de slavernij. Hoeveel 
prachtige gospels zijn er toen wel niet 
gemaakt omdat de mensen nieuwe kracht 
zochten, hoop wilden houden, omdat dat 
het enige was wat hen op de been hield.

Het verandert de omstandigheden niet. 
Ook niet voor ons vandaag, in deze lastige 
coronatijd.
Maar het kan wel onze mindset 
veranderen. In plaats van bij de pakken 
neer te gaan zitten of opstandig te zijn – 
beiden logische reacties – staan we op en 
gaan we zingend door dit dal heen, op 
naar de berg, naar het nieuwe Jeruzalem. 

Niet als een beeld ver weg in een toekomst 
die we niet kunnen overzien. Maar om 
nu al kracht te putten uit de wetenschap 
dat niet de omstandigheden het laatste 
woord hebben, maar God zelf! Ik geef u 
de tekst mee van een prachtig lied van 
Sela, gezongen door Kinga Bán, die zelf 
vocht tegen kanker op het moment van 
het uitkomen van dit lied.

Al maken duizend vragen me bang
en stamel ik, op zoek naar woorden;

al zucht mijn hart al veel te lang,
mijn God zal mijn gebeden horen.
Al is de hemel zwijgzaam en stil,

U geeft me kracht om vol te houden.
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt,
dan nog blijf ik op U vertrouwen.

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen.

Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Al is het wonder waar ik op hoop,
waar ik om bid, nog uitgebleven,

toch vind ik troost in dit geloof:
mijn naam staat in het boek van leven.

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen.

Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Laten we ons een weg zingen door deze tijd 
heen, op weg naar een nieuwe toekomst. 
In huis, in gedachten wanneer zingen niet 
mag, of buiten in de natuur. Denkend aan 
Psalm 126.

Kunt u zich nog herinneren dat we de Avondvierdaagse liepen met 
onze kinderen? Een groot feest, heel gezellig, maar er kwam altijd dat punt 

op die vijf kilometer, waar de kinderen moe werden en het wel erg lang 
vonden duren. Dat was het moment waarop we gingen zingen: 

“Ik trek mijn wandelschoenen aan, dat is mijn liefste wens. En ik weet niet 
waar ik heen zal gaan, de wereld is van mij.” De kinderen liepen in het 

ritme van het lied en vergaten hun vermoeidheid.

lucht komen vallen! Geen loze woorden 
of steunen op valse beloften. Maar een 
rotsvast vertrouwen in God. Terugkijkend 
naar wat Hij voor het volk gedaan heeft, 
mogen zij vooruitgaan, ook als het moeilijk 
is. Mogen ze God aanroepen. En het volk 
is zich ervan bewust dat dat niet betekent 
dat er meteen voorspoed is. Ze kunnen 
niet maar bij de pakken neer gaan zitten 
en vast blijven zitten in de moeilijkheden 
van hun tijd. Ze staan op! Op weg naar 
Jeruzalem.
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De lente is overgegaan in de zomer, 
narcissen en hyacinten maakten plaats 
voor zomerbloeiers. Steeds meer kleuren 
versieren tuinen en bermen. Buiten 
zitten kan heerlijk zijn deze weken. Of 
een ommetje maken, even een frisse 
neus halen. Als het overdag wat warm 
is, voelt de zomeravondschemering als 
aangename afronding van de dag.

Vorig jaar hebben we als Vrienden 
van Waardeburgh vanwege de 
coronamaatregelen geen middagen 
Zomergezelligheid kunnen organiseren.  
Op het moment dat deze tekst ontstaat, 
weten we nog niet precies wat er in 
de zomer van 2021 mogelijk zal zijn. 
Wel weten we dat er in de afgelopen 
periode verscheidene mooie donaties 
binnenkwamen - tegelijk met aanvragen 
vanuit de locaties. Dat kwam mooi uit! 

VELOPLUS ROLSTOELFIETS 
VOOR PARKZICHT
De bewoners van Parkzicht kunnen 
deze zomer - zoals de bewoners van 
Overslydrecht al gewend zijn - plezier 
gaan beleven aan het gebruik van een 
VeloPlus rolstoelfiets. Dankzij de inzet van 
sportieve medewerkers en vrijwilligers 
wordt het mogelijk om op een andere 
manier dan vanaf het terras van het 
buitenleven te genieten. Heerlijk om een 
ritje te maken, zon en wind op je huid te 
voelen. Dan is de zomer écht dichtbij.

BELEVINGSMATERIALEN VOOR 
OVERSLYDRECHT EN PEDAJA
Voor de bewoners van Overslydrecht en 
Pedaja zijn materialen aangeschaft die 
bij alle jaargetijden hun waarde houden. 
Belevingsgerichte materialen, zoals een 

Qwiek.up pakket met belevingsmodule. 
Wie daar nog nooit van heeft gehoord, 
kan op YouTube ontdekken hoe 
eigentijdse middelen kunnen worden 
ingezet om het leven voor mensen met 
dementie en hun verzorgers wat te 
veraangenamen. 

ORGEL VOOR PEDAJA
De bewoners van Pedaja vallen dit 
seizoen nogmaals ‘in de prijzen’. Ditmaal 
met iets waarvoor geen enkele lezer 
YouTube voor nadere uitleg nodig heeft: 
een Johannus One Portable Orgel. Samen 
zingen geeft vreugde en verbinding, altijd 
weer! Muziek gaat verder waar woorden 
ophouden.

EN VOOR DE WAARD…
Natuurlijk is er ook aandacht voor de 
bewoners van De Waard. Voor hen is 
een aanvraag in voorbereiding en hierin 
willen de Vrienden van Waardeburgh ook 
voorzien. Hierover meer in het volgende 
nummer van Samen.

HEEFT U SUGGESTIES?
U ziet: er gebeurt van alles. Hebt u 
zelf een suggestie voor de Vrienden 
van Waardeburgh? Bij de recepties 
van Parkzicht, Pedaja en De Waard 
vindt u een vriendenfolder met 
contactgegevens. Ook op de website 
www.waardeburgh.nl  kunt u terecht met 
uw tips. Het is belangrijk dat u iets noemt 
waaraan meerdere mensen gezamenlijk 
plezier beleven. 

Graag gaan we de komende tijd op deze 
weg verder. Wilt u financieel een steentje 
bijdragen, laat u dan inschrijven als Vriend 
van Waardeburgh. Hoe meer vrienden, 
hoe meer we kunnen betekenen!

Donaties maken veel mogelijk

‘DE ZON EN WIND OP JE HUID VOELEN. 
DAN IS DE  zomer ÉCHT DICHTBIJ!’ Z

E
E
Z
E
E

Ik wil alleen zijn met de zee,

ik wil alleen zijn met het strand,

ik wil mijn ziel wat laten varen,

niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen

rond de dingen die ik voel

en de zee, ik weet het zeker,

dat ze weet wat ik bedoel. 

Ik wil alleen zijn met de golven,

‘k wil alleen zijn met de lucht,

ik wil luist’ren naar mijn adem,

ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,

daarna zal ik verder gaan

en de zee, ik weet het zeker,

zal mijn zwijgen wel verstaan.

TOON HERMANS
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GENIET VAN DE OMGEVING
Het is nu zomer en ook al gaan de dagen korten, voorlopig komt de zon vroeg op en 
gaat laat onder.  Goedzittende schoenen aan, flesje water mee en gaan. Een groot of 
een klein rondje, met of zonder doel, met of zonder rollator of even de scootmobiel uit 
om de benen te strekken. Niet aarzelen, gewoon doen!

Geniet van de buitenlucht en de omgeving die u ziet. Als u van groen en natuur houdt, 
is er altijd wel een park in de buurt en zijn er natuurlijk de Alblasserwaardse polders en 
de rivieren. Wandel een rondje vanuit huis of neem de auto/trein/bus/Sjuttul, kies een 
bestemming en wandel rustig terug.

OMMETJE-APP
Een aantal collega’s van Waardeburgh-locatie Parkzicht gebruiken de Ommetje-app 
die de Hersenstichting heeft gemaakt in samenwerking met Erik Scherder. Al wandelend 
gaan ze de competitie met elkaar aan. Ongemerkt houden ze elkaar fit en wandelen 
meer dan ze vooraf bedacht hadden. En dat is dan weer goed voor de fysieke en 
mentale gezondheid. Ze zijn productiever en hebben meer energie, zijn creatiever en 
voelen zich meer onthaast. Een betere reclame om te gaan wandelen is er niet, toch? 

Hartelijke groet,
Monique Breedijk & Joke van den Berg van de activiteiten in de wijk

DIALECT 
door de Werkgroep Dialect, Historische Vereniging Sliedrecht

GEMÊÊNTEKENTOOR
Goed, m’n moeder gong êêst vanuit ‘r 
aanleunweuningksie in de Raaigerlaon 
met ‘r rollaoter naer ’t Winklerplaain, naer 
Van der Kloet, de fotograef. Moeder gao 
nermaol aaltijd graeg op de foto, dus 
vroog ‘k laeter waer dat fotoochie was. 
Aerzelend liet ze d’r foto zien. Ze vong ‘m 
zellef hêêmel nie mooi, want ze zag t‘r zô 
oud op uit, vong ze. Net daernae had ‘t 
aamel zô gesnêêuwd. Afijn toe, naedat 
aal die snêêuw weer weg was, óp naer ’t 
nieuwe gemêêntekentoor, om 9 uur, mét 
de taxi, zónder rollaoter. Nae een keurige 
afhandeling op dà kentoor, verdwaolde 
ze toe ze op zoek gong naer d’n uitgang. 
Ze wier netjies geweze waer ze heen mos, 
dus toe óp naer huis.

ZELLEFSTANDIGHAAID
Trug met de taxi was nie nôôdig. “ ‘k Gao 
wel lôôpe!” Vanuit de Strieweg gong ze 
dus hêêmel langs de haove, en deur de 
Kaarekbuurt, trug. Ze wou daer eefies 
’n baksie doen, mor ’t was nog veuls te 
vroeg, d’r was nog gêên koffie te kôôp. 

Wandelen is het reizen te voet in gematigd 
tempo, zich met stappen voortbewegend, 
waarbij de voeten om beurten worden verplaatst 
zodat er zich altijd één voet op de grond bevindt 
bij tweevoetige voortbeweging. 

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder 
en Olga Commandeur van het sportieve tv-
programma Nederland in Beweging vertellen het 
ons al vele jaren: ‘Kom in beweging, zit niet stil’.

Wandelen heeft een gunstige invloed op 
de conditie uw hart- en bloedvaten. U 
verlaagt zowel uw bloeddruk als slechte 
cholesterol, waardoor het risico op 
hartproblemen al afneemt vanaf één 
stevige wandeling per week. Wandelen 
is zeer goed voor de spieren en botten.

DE 
PADEN OP, 
DE LANEN 
IN

Toen hêêmel naer de supermart, van 
Allebert Haain, voor ’n boodschoppie 
en op huis aan, richting Parrekzicht. 
M’n moeder belde me ‘s aeves op dà 
ze binnekort d’r I.D.-kaort op kon haole 
op ’t gemêêntekentoor, mor dà ze wel 
afgedraaid was van de raais. Daerom zou 
ze voor ‘t ophaole wel een taxi nôôdig 
hebbe voor de heen- én de trugraais. En 
toen op naer Corries in Allekmaor. Over 
zellefstandighaaid gesproke, hee!

TROUWBOEKSIE
Ze was trouwes aaltijd nogaal schielijk 
dus op ’t peron kon ze nie wachte op 
de lift. D’r boodschoppe karrechie gong 
hobbelend mee de trappe op en af. Mor 
in d’r tassie zat ok d‘r trouwboeksie en 
dat is ‘r toen uitgevaalle. Laeter kwam d’r 
viao ’t gemêêntehuis in Slierecht de vraeg 
uit Dordt of die ouwe mevrouw van ’t 
trouwboeksie nog leefde of overleeje was. 
Dat was ze gelukkig nò nie, zôôdoende 
kreeg ze ’t boeksie weer trug. Ze is 102 jaer 
geworre en aaltijd goed bij de tijd bleve, 
ze kon tot ’t lest nog Rummikubpe!

Aorie van Jaontjies
(op uitnodiging van Aoichie Sprong)

Mijn moeder
’t Beurde alweer ’n hortie geleeje, mor toe ‘k onderlest dat bericht las over de 

identificaosiebewijsinvoering van die 93-jaerige vrouw uit Haareveld, mos ‘k gelijk aa 
m’n moeder denke. Mijn moeder is nou 92 jaer en ze wou persé ok dat I.D.-bewijs. 

Ik, heur zeun Aorie, zee nog: “Nou moeder, volleges mijn hoef dat nie as ie al 92 jaer 
ben!” M’n moeder zee: ”Ja, mor as ‘k is naer Corries (dà ’s m’n zus) in Allekmaor gaot, 

mot ‘k ’t toch hebbe!” Asòf ze dan op raais naer ’t buiteland gaot, hee. 
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LIJF & LEDEN

Alledaagse voorwerpen om thuis mee te trainen

LIJF & LEDEN

Vanaf de leeftijd 50+ gaan bepaalde 
functies merkbaar minder goed werken. 
Zo kan het lastiger zijn om op een naam 

te komen of uzelf iets nieuws aan te leren. 
Er zijn verschillende factoren die invloed 
hebben op de hersenen. Naarmate we 
ouder worden, worden onze hersenen 

minder flexibel. Maar, tot op hoge leeftijd 
kunnen er nieuwe verbindingen in de 

hersenen worden aangemaakt. 

Ouder worden: wat verandert er in onze hersenen?

UW  hersenen  

GEZOND HOUDEN

VOEDING
Welke voeding is goed voor de hersenen? Een ‘hersenvriendelijk menu’ bestaat uit 
voldoende vitamines, mineralen en omega-3-vetzuren. Deze zorgen namelijk voor 
goede en snelle communicatie tussen zenuwcellen in de hersenen. Wanneer u te weinig 
van deze stoffen binnenkrijgt, kan dit leiden tot cognitieve problemen, zoals verminderde 
concentratie of vergeetachtigheid.

BEWEGEN
Bewegen is goed voor de hersenen. Het verbetert het geheugen, zorgt ervoor dat u 
beter slaapt en vermindert stress. 

SLAPEN
Slaaponderzoekers zijn het erover eens; een goede nachtrust is essentieel voor gezonde 
hersenen. Hoewel we over het algemeen lang genoeg slapen, zijn we helaas geen 
goede slapers. Op de website van de Hersenstichting vindt u tips hoe u de kwaliteit van 
uw slaap kunt verbeteren.

TRAINING
Naast voldoende beweging, slaap en gezonde voeding is het belangrijk om de 
hersenen regelmatig uit te dagen. Dagelijkse ‘hersengymnastiek’ vermindert het risico op 
hersenaandoeningen zoals dementie. 

ONTSPANNING
Een beetje stress is niet erg, als u tussendoor maar voldoende ontspant. 

SOCIALE CONTACTEN
Sociale contacten onderhouden is leuk én het stimuleert uw hersenen. Vooral de 
uitvoerende functies worden geprikkeld. Denk aan verjaardagen met een kaartje of 
telefoontje. Een oude (school-) vriend of buurvrouw zal blij zijn als u belt. En ook de 
caissière of postbode waardeert het als u een praatje maakt.

U moet het initiatief nemen om iets af te spreken, bedenken wat u wilt doen en alles 
plannen. Het geheugen speelt een belangrijke rol. Want het is wel zo handig om te 
onthouden hoe het met iemand gaat en waar iemand mee bezig is.

MUZIEK
Of u nu muziek maakt, of er alleen naar luistert: het heeft een positief effect op de 
hersenen. Muziek kan stress verminderen, de stemming verbeteren en zelfs helpen bij 
dementie. Muziek ontspant en prikkelt de hersenen.

Gebaseerd op informatie van de Hersenstichting.



Janny’s tips
VOOR EEN GOEDE 

VOETVERZORGING

Smeer de voeten 
regelmatig in met een 

voedende crème.

Loop niet op slippers, maar 
draag goed passende 

schoenen.

Laat uw voeten eens 
opmeten in de betere 
schoenenzaak, om te 

weten of u nog wel de juiste 
maat draagt.

Gun uw voeten regelmatig 
een pedicurebehandeling. 

Gemiddeld eens in de 
acht weken, afhankelijk 
van de snelheid waarop 

de teennagels groeien wat 
eerder of juist later.

Controleer regelmatig of er 
geen wondjes zijn aan de 

voeten. Vergeet daarbij de 
voetzolen niet.
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INTERVIEW

Als fietsende pedicure is Janny Ouwerkerk 
een vertrouwd gezicht in Alblasserdam. 
Elke woensdagochtend verzorgt ze de 
voeten van cliënten in zorgcentrum De 
Waard. 

Begin 2004 gooide Janny Ouwerkerk 
‘het roer om’. Met haar kersverse 
pedicure-diploma op zak begon ze een 
ambulante pedicurepraktijk. Aanvankelijk 
combineerde ze dat nog met haar baan 
in de thuiszorg, maar het aantal klanten 
nam zo toe, dat ze zich sinds 2007 volledig 
richt op het pedicuren. Ze bezoekt haar 
klanten uitsluitend aan huis, een eigen 
salon heeft ze niet. Een bewuste keuze, 
vertelt ze: “Mensen vinden het erg fijn dat 
je bij ze thuiskomt. Voor ouderen betekent 
het uiteraard ook gemak, want voor hen 
is het vaak moeilijk om naar een pedicure 
toe te gaan.” Vrijwel altijd gaat ze op de 
fiets, mét aanhanger vol materialen. “Ik 
heb nooit parkeerproblemen”, lacht ze. 
“Bovendien blijf ik zo lekker in beweging 
en kan ik het hoofd leegmaken tussen 
afspraken door.”

‘In 1975 begon ik bij De Waard in 
de huishouding, later in de verzorging’

ELKE WOENSDAG IN DE WAARD
Het hoofd leegmaken is nodig, want 
werkweken van veertig tot vijftig 
uren waren de afgelopen jaren geen 
uitzondering. Tegenwoordig doet de 
inmiddels 61-jarige Janny het wel iets 
rustiger aan. Ze droeg een aantal 
klanten over aan een collega. De 
woensdagochtend is echter nog steeds 
gereserveerd voor De Waard. Niet zo 
gek, want De Waard heeft toch wel een 
speciaal plekje in haar hart. In 1975 begon 
Janny namelijk bij het toenmalige Huis De 
Waard in de huishouding. Ze volgde de 
nodige opleidingen en werkte daarna 
als bejaardenverzorgster en verzorgende 
ig. Na de geboorte van haar zoon stopte 

‘ZORG 
OOK 

GOED 
VOOR JE 
VOETEN’

ze enkele jaren met werken, waarna 
ze tussen 1984 en 2001 opnieuw bij De 
Waard werkzaam was. “Als verzorgende 
knipte ik natuurlijk regelmatig de nagels 
van cliënten. Zo ontstond mijn interesse 
in het vak. Ik besloot om de opleiding tot 
pedicure te volgen”, vertelt Janny.  

‘VOET VERANDERT 
ALS JE OUDER WORDT’
Voetverzorging is erg belangrijk, zéker 
als je ouder wordt of al op leeftijd bent. 
Janny legt uit: “Onze voeten zijn letterlijk 
onze onderdanen. We leggen er in 
ons leven vele kilometers op af. Toch 
besteden veel mensen er niet genoeg 
zorg aan. Als je ouder wordt, is het zelf 
verzorgen van de voeten sowieso lastiger 
of niet meer mogelijk. Maar weet dat 
als je ouder wordt, de voet juist om nog 
meer aandacht vraag. De stand van je 
voeten verandert behoorlijk. Vergelijk 
het maar met een elastiekje, dat lubbert 
op enig moment ook wat uit. Bij veel 
mensen betekent dit, dat de voeten wat 
groter worden. Met als gevolg: knellende 
schoenen, likdoorns, ingegroeide 
teennagels en andere klachten. Mensen 
met bijvoorbeeld diabetes mellitus of 
reuma zijn bovendien extra gevoelig 
voor voetproblemen. Een goede 
voetverzorging kan veel problemen 
oplossen en pijnklachten helpen te 
voorkomen.” Het feit dat ze mensen blij 
maakt als ze verlost zijn van klachten in 
combinatie met de gezellige gesprekken 
en haar goede band met veel cliënten, 
maakt dat Janny nog elke woensdag met 
veel plezier naar De Waard gaat!

Janny Ouwerkerk is elke 
woensdagochtend aanwezig in De 
Waard. Voor vragen of het maken van 
een afspraak kunt u haar bereiken op 
06 – 10 27 99 54. Janny is aangesloten bij 
branchevereniging ProVoet.

PEDICURE 
Janny Ouwerkerk
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Kersenboomgaard en lunch bij Brownies & Downies
Hopelijk kunnen we deze zomer volop genieten van 
heerlijke, sappige kersen. We brengen een bezoek aan de 
kersenboomgaard, waar we een rondleiding volgen. Het is 
er genieten, in een prachtige omgeving! Uiteraard kunt u 
er verse kersen kopen voor thuis én proeven. Maar let op: 
niet té veel kersen snoepen, want na het bezoek aan de 
kersenboomgaard gaan we gezellig lunchen bij 
Brownies & Downies in Culemborg.

Sfeervol ‘s-Hertogenbosch
In het hart van ’s-Hertogenbosch staat de beroemde 
Sint-Janskathedraal, de grootste kathedraal van Nederland. 
Naast de schitterende Sint Jan biedt de Bossche binnenstad 
u nog veel meer. Geniet van de fraaie historische gevels 
en van het riviertje de Binnendieze dat tussen en onder de 
gezellige straatjes loopt. De hoofdstad van Brabant is een 
beslist een bezoek waard!

Dagje winkelen
Hoera, we kunnen weer winkelen zonder afspraak vooraf. 
Dat is fijn, want dan kunnen we weer gezellig samen op 
pad. Graag nodigen we u uit om mee te gaan winkelen 
in Goes, in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout, 
winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht of de Ridderhof in 
Ridderkerk. De data vindt u in het overzicht op pagina 27. 
We maken er samen een ontspannen winkeldagje van.

Mooie tourritten
Ook in de zomermaanden organiseren we mooie tourritten 
door de omgeving. Wat denkt u van een tour langs de 
rivieren? Onze Sjuttul-bussen rijden langs de Merwede, 
de Linge, de Waal en ook langs Kinderdijk en Gorinchem, 
inclusief de Biesbosch. Ga gezellig mee en bezoek 
vertrouwde of juiste onontdekte plekken. Nederland is 
prachtig!

Met de zomer in het vooruitzicht, heeft u vast zin om 
er weer eens op uit te gaan. Het zomerprogramma van 

Waardeburghplus biedt voor elk wat wils. We brengen bezoekjes 
aan historische steden, maken gezellige rondritten langs de mooiste 

plekjes van ons land en gaan geregeld een dagje winkelen. 
Meldt u zich snel aan en geniet alvast van de voorpret! Op 
deze pagina lichten we een paar uitstapjes toe, kijk voor 

het complete overzicht op pagina 27. 

Alle uitstapjes zijn gepland onder voorbehoud van landelijke regelgeving. 
Op het moment dat we deze SAMEN samenstellen, is nog niet bekend welke 
coronamaatregelen in de zomermaanden gelden en of genoemde locaties 
toegankelijk zijn. Eventuele wijzigingen in het programma zullen we 
uiteraard bekendmaken als dat van toepassing is.

Voor alle uitstapjes en arrangementen geldt: u wordt thuis opgehaald en weer 
teruggebracht door de Sjuttul, onze vervoersdienst. Ook voor het bezoeken van 
activiteiten in de wijk of in één van onze zorgcentra kunt u gebruik maken van 
de Sjuttul. 

Heeft u vragen of wilt u  een uitstapje boeken en de Sjuttul reserveren? 
Belt u gerust naar de gratis Seniorenzorglijn: (0800) 456 0 456.

uitstapjes met Waardeburghplus
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Wat is het fijn om weer samen te kunnen eten. De komende zomermaanden serveren 
onze koks verrassende themamaaltijden in de vier restaurants van Waardeburgh. Iedere 
maaltijd bestaat uit drie gangen; het zijn heerlijke feestjes op het bord. We wensen u alvast 
smakelijke avonden toe!

De afgelopen periode konden helaas niet alle geplande themamaaltijden doorgaan. 
De data zijn dan ook gepland onder voorbehoud van coronamaatregelen. Eventuele 
wijzigingen zullen we tijdig bekendmaken. Vanzelfsprekend nemen we alle geldende 
voorzorgsmaatregelen zorgvuldig in acht. We hopen u de komende maanden in goede 
gezondheid te mogen begroeten in onze restaurants.

PRIJS
De themamaaltijd – bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert – kost € 14,- 
voor leden van Waardeburghplus; niet-leden betalen € 15,-. Voor enkele themamaaltijden 
geldt een meerprijs, zoals vermeld. De prijs is inclusief één consumptie. 

AANMELDEN
Wilt u graag genieten van een themamaaltijd? Meldt u zich dan aan bij de receptie of 
restauratieve dienst van het desbetreffende zorgcentrum. Aanmelden kan van maandag 
tot en met vrijdag en tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de themamaaltijd.

KOM MET DE SJUTTUL
Heeft u geen vervoer naar en van het restaurant? Maak dan gebruik van de Sjuttul. 
Bel hiervoor minimaal één werkdag vooraf met de gratis Seniorenzorglijn: (0800) - 456 0 456 
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur).

DATA & TIJD
U bent welkom in onze restaurants vanaf 17.00 uur; de themamaaltijd begint om 17.30 uur. 

gezellig samen uit eten bij Waardeburgh

THEMA
MAALTIJDEN 
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Pannenkoeken
Meloen met serranoham
Pannenkoek naturel / Pannenkoek spek / Pannenkoek appel / Stroop / poedersuiker / kaas
Wafel met warme kersen

Italiaans
Quiche met rucola
Gevulde cannelloni / Tagliatelle zalm-roomsaus / Tomaat & mozzarella salade
Panna cotta met aardbeiensaus

Kipmenu
Gebonden kippensoep
Kip bonne femme / Rauwkost / Gebakken aardappelen
Verse fruitsalade met slagroom

Chinees
Chinese tomatensoep
Bami en nasi / Babi pangang / Rendang / Zoetzure groenten / Kipsaté
Vanilleijs met slagroom

Spareribs (meerprijs € 3,-)

Russisch ei slaatje
Sparerib naturel / Sparerib piri piri / Boerenfrites / Rauwkost
Brownie met koffie / thee

Mosselen (meerprijs € 3,-)

Lente-uisoep
Mosselen / Stokbrood & kruidenboter / Patat frites / Diverse Sausjes
Aardbeienmousse met slagroom

PARKZICHT
(0184) 48 08 00

OVERSLYDRECHT
(0184) 49 35 71

DE WAARD
(078) 692 15 15

PEDAJA
(0184) 61 77 22

PANNENKOEKEN 1 juli 8 juli 1 juli 2 juli

KIPMENU 15 juli 22 juli 15 juli 16 juli

ITALIAANS 5 aug 12 aug 5 aug 6 aug

SPARERIBS 19 aug 26 aug 19 aug 20 aug

CHINEES  2 sept 9 sept 2 sept 3 sept

MOSSELEN 16 sept 23 sept 16 sept 17 sept
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Enkele medewerkers van Waardeburgh vertellen 
in blogs wat hun werk inhoudt, hoe het er in het 
dagelijks leven op onze locaties aan toegaat 
en wat hen bezighoudt. Wij en zij ontvangen erg 
mooie reacties op de persoonlijke verhalen. Graag 
delen we in elke SAMEN een blog met u. Eerst 
verantwoordelijk verzorgende Magda schreef enkele 
maanden geleden een aangrijpend verhaal over 
mevrouw Bol* en haar man. 

Magda:
“Op de afdeling waar ik werk, woont mevrouw 
Bol, zonder haar man. We mogen haar bij haar 
voornaam noemen: Klaasje. Klaasje heeft de 
ziekte van Alzheimer. Ze is getrouwd met Jan en 
halverwege de 70 jaar. Toen het thuis echt niet meer 
ging, kwam ze in Overslydrecht wonen. Maar het viel 
het echtpaar zwaar om na een lang huwelijksleven 
gescheiden te worden.

In het begin was Klaasje vooral boos op 
Jan. Waarom had hij haar hier gebracht?! 
Ze kon echt fel tegen hem zijn. Regelmatig 
ging hij na zijn bezoek met tranen in zijn 
ogen en een dosis schuldgevoel naar 
huis. Als verzorgenden steunden en 
begeleidden we Jan. Met een praatje, 
een knuffel en een prakje dat over was 
om mee naar huis te nemen.

De boosheid van Klaasje nam toe. Prikkels 
van buitenaf kon ze niet aan. Ze gaf aan 
dat ze ongelukkig was en dat het Jan zijn 
schuld was. Op een gegeven moment 
was ze zo vaak boos op zichzelf, Jan, 
medebewoners en verzorgenden dat 
het nodig was dat ze speciale medicatie 
kreeg om rustiger te worden. De 
medicatie werkte: Klaasje werd rustiger.

Jan bleef trouw komen, maar zag 
Klaasje langzaam wegzakken in haar 
dementie. Ook dit gaf hem verdriet. 
Klaasje was nu weliswaar rustig, maar 
alleen haar lichaam was er nog; haar 
gedachten waren ver weg. Totdat we 
naar aanleiding van het multidisciplinair 
overleg bedachten dat het goed zou 
zijn voor Klaasje als ze meer prikkels zou 
krijgen.

Het zorgplan werd aangepast, met als 
zorgdoel: Klaasje meer mee laten doen 

met activiteiten. Na enige uitleg aan 
vrijwilligers ging ze voor het eerst mee 
koffiedrinken in de ochtend en naar het 
zingen in de middag. En ja hoor: Klaasjes 
ogen gingen open en ze kreeg een 
glimlach om haar mond. In het weekend 
ging ze mee naar een optreden. Ze tikte 
met haar voet op de maat en zong zelfs 
een woordje mee met ‘Heb je even voor 
mij’ van Frans Bauer.

Ook op de afdeling leefde Klaasje op. 
Ze ging meedoen met activiteiten en 
begon weer te praten. En als Jan kwam, 
reageerde ze positief. Jan en Klaasje 
hebben elkaar weer gevonden: ze 
knuffelen samen op de bank en dansen 
in de slaapkamer op de muziek van een 
oudere plaat. Jan kan haar zelf weer 
douchen en naar bed brengen.

Elke avond heeft Jan weer even zijn 
oude Klaasje terug. Hij geniet van hun 
momenten samen en gaat daarna blij 
en voldaan naar huis. Ook ik vind het 
mooi om te zien dat Jan en Klaasje 
samen weer heerlijke momenten 
beleven. En dat iedereen – van 
verzorgende, welzijnsmedewerker, 
activiteitenbegeleider en vrijwilliger – 
hieraan heeft meegewerkt.”

* De namen van meneer en mevrouw Bol zijn 
gefingeerd.

De moderne tijd brengt nieuwigheden met zich mee en ook nieuwe woorden. Zoals 
‘bloggen’. U heeft er wellicht nog nooit van gehoord, maar misschien toch wel, via 

bijvoorbeeld een familielid. Bloggen is feitelijk de moderne versie van het bijhouden van 
een dagboek. Een dagboek dat niet verstopt wordt of zelfs ‘op slot’ gaat, maar juist met 

anderen wordt gedeeld via internet. Zo geven de bloggers een kijkje in hun leven. 

BLOGGEN, WAT IS DAT?
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activiteiten DE WAARD

Augustus
Bij lekker weer houden we ook deze maand 
terrasmiddagen in de tuin. Onder het genot 

van een lekker ijsje zingen we 
oud-Hollandse liedjes met elkaar. 

Om de week is er op maandagmiddag 
bloemschikken. Bij goed weer kunnen we 

dit ook in de tuin doen. 

Twee keer per maand organiseren we op 
donderdag een leuke bingomiddag.

   
September
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De tuin en het terras lonken; hopelijk kunnen we deze 
zomer vaak genieten van aangenaam zomerweer. 
In en om onze zorgcentra zorgen onze enthousiaste 

activiteitenbegeleiders sowieso voor veel gezelligheid. 
Samen koffiedrinken, zingen, ijsjes eten…. hopelijk kunnen 
er ook leuke activiteiten plaatsvinden. We zetten hier een 

aantal activiteiten op een rij en wensen 
u goede zomermaanden toe! 

Volop gezelligheid in De Waard, Pedaja, Overslydrecht en Parkzicht

Van 6 tot en met 11 september 
organiseren we een feestelijke 
week rond het thema ‘bruiloft’. 

U kunt dan verschillende 
activiteiten verwachten, zoals 
een modeshow, een quiz over 

bruiloften, kleurplaten maken, film 
kijken, een mooi bruidsboeket 

maken en natuurlijk… een 
bruidstaart proeven!

Het Rijksmuseum biedt ons iets heel leuks aan! Op 7 juli komt het 
beroemde schilderij De Nachtwacht twee weken naar Parkzicht. 
U heeft dus alle tijd om De Nachtwacht te aanschouwen. Het 
wereldberoemde meesterwerk van Rembrandt komt in de 
recreatiezaal van Parkzicht te staan.Ju

li
Juli

De zomer is weer begonnen! In Nederland weten we het nooit… 
wordt het dit jaar opnieuw erg warm? Of blijft de temperatuur 

wat aangenamer? We zijn benieuwd of we in juli leuke activiteiten 
kunnen doen. Gelukkig worden er sowieso weer wat vertrouwde 

activiteiten georganiseerd, zoals ‘Rondom het Woord’ op 
dinsdagmiddag.

Om de week op dinsdagmiddag komt Jan Zweep liedjes met ons zingen en 
spelen. Dit zijn altijd leuke, muzikale middagen. U bent van harte welkom! 

Op dinsdag 21 september is het Prinsjesdag. We hopen dit met elkaar op het 
scherm te volgen. Se

pte
mb

er
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activiteiten VERPLEEGHUIS OVERSLYDRECHT 

Op vrijdag 29 januari was het 
Internationale Puzzeldag. Samen met 
enkele bewoners van afdeling ‘de Boslaan’ 
maakten we er een leuke dag van in de 
recreatiezaal. We maakten kleinere houten 
fotopuzzels en er werd samengewerkt aan 
een grote puzzel. Onder het genot van 
een kop koffie of thee werden vele 
stukjes in elkaar geschoven.

activiteiten ZORGCENTRUM PEDAJA

Juli
Elke eerste dinsdag van de maand staat bloemschikken op het 

programma. Met elkaar maken we prachtige bloemstukken, 
waarbij er ook een voorbeeldstukje aanwezig is. Elke keer is dit 

heel gezellig en maken we prachtige stukjes om mee naar huis te 
nemen. Wees welkom, ook als u niet van bloemschikken houdt. 

Ook voor een kopje koffie bent u welkom. 

Graag blikt Overslydrecht eens niet alleen vooruit, maar ook 
terug. De afgelopen maanden vonden allerlei leuke activiteiten 
plaats in ons huis. Kijkt u mee?

In de maand 
augustus hopen 

we veel in de 
tuin te kunnen 
zitten. Gezellig 

een terrasmiddag, 
een ijsmiddag en 

ook optredens 
hopen we voor 

u te organiseren. 
We kijken ernaar 

uit om u te 
ontmoeten! 

September
Ook in september organiseren we 
elke maandagmiddag voor u een 
quizmiddag of spellenmiddag. Tijdens de 
quizmiddagen komen allerlei thema’s 
aan bod. Denk aan de seizoenen, de 
maanden, landen, kleuren en beroepen. 
De spellen tijdens de spellenmiddag zijn 
heel divers. Vaak staat de sjoelbak op 
tafel, spelen we rummikub en doen we 
vragenspellen, zoals spreekwoorden en 
gezegden. 

Op naar de zomer!
Gelukkig worden een aantal regels versoepeld… Alle bewoners mogen weer 

gezamenlijk in het restaurant eten en de activiteiten worden aan verschillende 
afdelingen tegelijk aangeboden. Ook starten we weer met een klein clubje vrijwilligers, 
wat zijn we hier blij mee! Zowel voor de vrijwilligers, als voor de bewoners. Zo kunnen we 
onze bewoners meer daginvulling gaan geven. We kijken uit naar het mooie weer en 
naar de terrasmiddagen die weer gaan plaatsvinden. Onder het genot van een ijsje 

hopen we deze zomer veel te genieten in onze bloeiende tuin!

Op donderdag 18 februari 
verzorgden Joywalkers Floor 

en Ruth een fantastisch optreden. 
Het was een dansvoorstelling op 
hoogte! De bewoners genoten 
van het kleurrijke schouwspel. 

Sommige bewoners trotseerden 
zelfs de regen en bekeken het 

optreden buiten.

Vrijdag 19 maart 
vierden we Nationale 
Pannenkoekendag. 

Het is traditie dat 
kinderen van de 

Johannes Calvijnschool 
in Sliedrecht onze 

bewoners trakteren op 
pannenkoeken, maar 

dat kon dit jaar helaas 
niet. Gelukkig bakten 

onze koks overheerlijke 
pannenkoeken; er werd 

heerlijk van gesmuld. 
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advertorial

AANMELDFORMULIER UITSTAPJES* WAARDEBURGH ZOMER 2021

NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS: 

TELEFOONNUMMER:

WB+ LID: JA/NEE

REIST SAMEN MET: 

NAAM*: 
* Let op: deze persoon dient zich apart aan te melden. 

BIJZONDERHEDEN:

Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 18 juni bij de receptie van één van onze zorgcentra inleveren?
* Zie uitstapjes aan de achterzijde

Wilt u graag deelnemen aan één of meerdere uitstapjes van Waardeburghplus? 
Gezellig! U kunt zich op verschillende manieren aanmelden. 

VIA HET FORMULIER 
Geef op de achterzijde aan met welk(e) uitstapje(s) u mee wilt. 

Lever uw inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 18 juni in bij de receptie van één van 
onze zorgcentra. Wij verzoeken u een mondkapje te dragen als u uw 

formulier persoonlijk komt inleveren. 

VIA DE WEBSITE 
Stuur uw aanmelding uiterlijk vrijdag 18 juni in via de website www.waardeburgh.nl/uitjes.

TELEFONISCH 
U kunt zich vanaf donderdag 24 juni telefonisch aanmelden 

via de gratis Seniorenzorglijn 0800 - 456 0 456.

Op basis van de ingekomen formulieren worden de inschrijvingen evenredig 
verdeeld. In de week van 21 t/m 25 juni nemen onze medewerkers telefonisch 

contact met u op om uw deelname te bevestigen. 
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ZorgComfort en Otolift begrijpen heel goed dat hulpmiddelen geen luxe, maar een noodzaak 
zijn. Veel senioren moeten echter eerst een drempel over voordat zij een hulpmiddel kopen 
(én gebruiken). Er zijn te vaak schrijnende situaties, zoals mensen die al maanden op de bank 
slapen omdat traplopen te gevaarlijk is. Weken moeten wachten op een traplift is dan geen 
optie. Otolift heeft een traplift ontwikkeld die al binnen 48 uur na de opdrachtbevestiging kan 
worden geleverd. 

Een traplift is een maatwerkproduct. Dat betekent dat de traplift op maat gemaakt wordt 
voor de trap, de gebruiker en zijn of haar persoonlijke wensen. De Modul-Air van Otolift is, zoals 
de naam al doet vermoeden, een modulaire traplift. De rail bestaat uit innovatieve modules 
die onderling uitwisselbaar zijn. Deze modules zijn op voorraad in de Otolift-fabriek. Voor een 
groot deel van de Nederlandse trappen is een 100% modulaire traplift daarom op maat en uit 
voorraad te plaatsen.

GRATIS: OTOLIFT VALPREVENTIEGIDS
Met de juiste hulpmiddelen, maar ook met goede voorlichting kunnen veel valongelukken 
voorkomen worden. Daarom heeft Otolift in samenwerking met het Rode Kruis en de 
thuiszorgwinkel een valpreventiegids gemaakt. De gids staat vol met praktische tips en 
informatie om vallen te voorkomen. Denk aan een valpreventiechecklist, een lijst met de meest 
gekochte hulpmiddelen en een artikel over valpreventiecursussen. Bent u benieuwd naar de 
valpreventiegids? U kunt deze GRATIS ophalen bij ZorgComfort Alblasserwaard (zolang de 
voorraad strekt).

ZORGCOMFORT ALBLASSERWAARD  I  Middeldiepstraat 60, 3361 VT Sliedrecht
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.30 tot 17.30 uur
0184-411611  I  www.zorgcomfort-alblasserwaard.com

Elke 4 minuten belandt een 65-plusser na een val op de spoedeisende hulp. Hoe ouder de 
persoon is, hoe ernstiger de gevolgen van een val zijn. Met hulpmiddelen – zoals een traplift – 

zijn veel valongelukken te voorkomen. ZorgComfort werkt hiervoor samen met Otolift. 
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DATUM   TIJD     UITSTAPJE

O   Maandag 5 juli 2021  09.30 - 16.00 Kersenboomgaard en lunch Brownies & Downies  
       Culemborg  

O   Dinsdag 6 juli 2021   12.00 - 16.30 Tour langs rivier de Lek en Bergambacht, Stolwijk en  
       Haastrecht

O   Woensdag 7 juli 2021  10.15 - 15.00 Picknick in kersenboomgaard 

O   Donderdag 8 juli 2021  09.30 - 16.00 Kersenboomgaard en lunch Brownies & Downies  
       Culemborg

O   Vrijdag 9 juli 2021   09.30 - 16.00 Kersenboomgaard en lunch Brownies & Downies  
       Culemborg

O   Woensdag 15 juli 2021  13.30 -16.30 Tour IJsselstein en Lopik  

O   Dinsdag 21 juli 2021   12.00 - 16.30 Rondrit Hoekse Waard

O   Maandag 26 juli 2021  13.30 - 16.30 Tour Gorinchem (inclusief Biesbosch)  

O   Dinsdag 3 augustus 2021  09.45 - 15.30 Veluws Zandsculpturenfestijn Garderen 

O   Donderdag 5 augustus 2021 12.00 - 16.30 Rondrit Kralingen, Rotterdam-Noord 

O   Vrijdag 6 augustus 2021  13.00 - 17.00 Winkelen in de Arendshof in Oosterhout
 
O   Dinsdag 10 augustus 2021  13.30 - 16.30 Tour langs de Giessen, Ammerse Boezem en de Lek 
  
O   Maandag 16 augustus 2021  12.00 - 16.30 Rondrit Rotterdam-Zuid 

O   Vrijdag 20 augustus   09.45 - 17.45 Winkelen in Goes 

O   Dinsdag 24 augustus 2021  10.00 - 17.30 ‘s-Hertogenbosch

O   Woensdag 25 augustus 2021 13.30 - 16.30 Tour door de polder

O   Donderdag 26 augustus 2021 10.00 - 17.30 ‘s-Hertogenbosch  
     
O   Dinsdag 31 augustus 2021  12.00 - 16.30 Tour door de polder, langs Graafstroom en Lek 

O   Woensdag 1 september 2021 13.00 - 17.00 Winkelen in Walburg in Zwijndrecht 

O   Donderdag 2 september 2021 09.00 - 16.00 Posbank op de Veluwe, landgoed kasteel Rozendaal  
       & pannenkoeken eten bij Strijland

O   Vrijdag 3 september 2021  09.00 - 16.00 Posbank op de Veluwe, landgoed kasteel Rozendaal  
       & pannenkoeken eten bij Strijland

O   Woensdag 8 september 2021 09.30 - 15.30 Scheveningen 

O   Donderdag 9 september 2021 13.30 - 16.30 Tour langs de Merwede en de Linge

O   Vrijdag 10 september 2021  09.30 - 15.30 Scheveningen 

O   Woensdag 15 september 2021 12.00 - 16.30 Tour langs de rivieren, Schoonhoven–Bergambacht 

O   Maandag 20 september 2021 13.30 - 16.30 Tour langs de Waal

O   Donderdag 23 september 2021 10.00 - 17.30 Leiden

O   Maandag 27 september 2021 13.00 - 17.00 Winkelen in de Arendshof in Oosterhout

O   Dinsdag 28 september 2021  13.00 - 17.00 Winkelen in de Ridderhof in Ridderkerk

O   Donderdag 30 september 2021 12.00 - 16.30 Tour langs Kinderdijk en Bergambacht 

KALENDER
ACTIVITEITEN

inschrijven via bedrijfsbureau tot 3 dagen van tevoren

inschrijven via bedrijfsbureau tot 8 dagen van tevoren

LEGENDA

rolstoelvriendelijk

geschatte loopafstand 500 m. of meer

inclusief rolstoelvervoer

inclusief Sjuttulvervoer

inclusief één consumptie

inclusief gebak

inclusief luch of diner

warme lunch tegen betaling

Alle activiteiten zijn gepland onder voorbehoud van maatregelen rond het 
coronavirus. Op het moment dat we deze SAMEN samenstellen zijn de activiteiten 
in de wijk tijdelijk gestopt en is het nog niet bekend wanneer de activiteiten weer 

beginnen. Bij de activiteiten in de zorgcentra mogen nog geen externe bezoekers 
deelnemen. Houd onze actuele berichtgeving in de gaten.

zomer 2021
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ACTIVITEITENKALENDER ZOMER 2021 

UITSTAPJES

Kersenboomgaard en lunch   5 juli  09.30 - 16.00 uur      €35,00 
Brownies & Downies Culemborg

Tour langs de Lek, en Bergambacht, 6 juli  12.00 - 16.30 uur      €15,00
Stolwijk en Haastrecht

Picknick in kersenboomgaard  7 juli  10.15 - 15.00 uur      €24,00      

Kersenboomgaard en lunch  8 juli  09.30 - 16.00 uur      €35,00 
Brownies & Downies Culemborg

Kersenboomgaard en lunch   9 juli  09.30 - 16.00 uur      €35,00
Brownies & Downies Culemborg          

Tour IJsselstein en Lopik   15 juli  13.30 - 16.30 uur  €  7,00

Rondrit Hoekse Waard    21 juli  12.00 - 16.30 uur      €15,00          

Tour Gorinchem (incl. Biesbosch)  26 juli  13.30 - 16.30 uur      €  7,00 

Veluws Zandsculpturenfestijn Garderen  3 aug  09.45 - 15.30 uur      €25,00

Rondrit Kralingen, Rotterdam-Noord 5 aug  12.00 - 16.30 uur      €15,00

Winkelen Arendshof Oosterhout  6 aug  13.00 - 17.00 uur      €  4,00        

Tour langs de Giessen, Ammerse  10 aug  13.30 - 16.30 uur      €  7,00
Boezem en de Lek          

Rondrit Rotterdam-Zuid   16 aug  12.00 - 16.30 uur      €15,00

Winkelen in Goes    20 aug  09.45 - 17.45 uur      €13,00 

‘s-Hertogenbosch   24 aug  10.00 - 17.30 uur      €21,00        

Tour door de polder   25 aug  13.30 - 16.30 uur  €  7,00 

‘s-Hertogenbosch   24 aug  10.00 - 17.30 uur       €21,00

Tour door de polder, langs Graafstroom 31 aug  12.00 - 16.30 uur      €15,00
en Lek

Winkelen in Walburg in Zwijndrecht 1 sept  13.00 - 17.00 uur      €  4,00  

Posbank op de Veluwe, landgoed 2 sept  09.00 - 16.00 uur      €40,00 
kasteel Rozendaal & pannenkoeken 
eten bij Strijland 

Posbank op de Veluwe, landgoed 3 sept  09.00 - 16.00 uur      €40,00 
kasteel Rozendaal & pannenkoeken 
eten bij Strijland 
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Scheveningen    8 sept  09.30 - 15.30 uur      €13,00

Tour langs de Merwede en de Linge 9 sept  13.30 - 16.30 uur      €  7,00      

Kersenboomgaard en lunch  8 juli  09.30 - 16.00 uur      €35,00 
Brownies & Downies Culemborg

Scheveningen     10 sept  09.30 - 15.30 uur      €13,00

Tour langs de rivieren, Schoonhoven -  15 sept  12.00 - 16.30 uur  €15,00
Bergambacht

Tour langs de Waal    20 sept  13.30 - 16.30 uur      €  7,00          

Leiden     23 sept  10.00 - 17.30 uur      €13,00 

Winkelen in de Arendshof, Oosterhout  27 sept  13.00 - 17.00 uur      €  4,00

Winkelen in de Riddenhof, Ridderkerk  28 sept  13.00 - 17.00 uur      €  4,00

Tour langs Kinderdijk en Bergambacht 30 sept  12.00 - 16.30 uur      €15,00

SPEL - CREATIEF- FILM  

Spel/quizmiddag Pedaja  elke ma 14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Quizmiddag   Parkzicht elke ma 14.30 - 16.00 uur  € 3,00     

Bloemschikken  De Waard ma oneven wkn 14.30 - 16.00 uur  € 3,00  

Bloemschikken  Pedaja  1e woe vd mnd 14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Spelmiddag  Parkzicht elke do  14.30 - 16.00 uur  € 3,00  

Filmmiddag  Pedaja  2e do vd mnd 14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Bingo   Pedaja  1e&3e do vd mnd 14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Quizmiddag  De Waard 1, 29 jul, 19 aug, 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     16 sept

Bingo   De Waard 8, 22 jul, 12,  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     26 aug, 9, 23 sept

Bingo   Parkzicht 14 jul, 4 aug,  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     1sept

Seniorenbioscoop De Waard 15 jul, 5 aug  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     2 sept

Bloemschikken  Parkzicht 21 jul, 15 sept 14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Quizmiddag  Parkzicht 20 sept  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
Koninklijk Huis  

Film Prinsjesdag  Parkzicht 21 sept  14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Bakmiddag  Parkzicht 22 sept  14.30 - 16.00 uur  € 3,00 Bingo   
Recreatiezaal 10 juni   19.00 - 21.30 uur  € 4,00

ACTIVITEITENKALENDER ZOMER 2021 
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ALBLASSERDAM - DE WAARD, DE ALBLASHOF 1B  

Dagbesteding  De Theetuin elke ma t/m vrij 10.00 - 16.00 uur  divers

Spellenclub   Recreatiezaal elke di  09.00 - 11.30 uur  koffie € 0,50    
 
Spellenclub incl. lunch Recreatiezaal laatste di vd mnd 09.00 – 13.30 uur  € 9,75  

Brei- & haakcafé Recreatiezaal elke di  09.30 - 11.00 uur  koffie € 0,50

Biljarten   1e verdieping elke woe 14.00 - 16.00 uur   spel € 0,50  

Bingo   Waardsche Hof 14 jul, 11 aug,  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
          8 sept
 

ALBLASSERDAM - MFC MAASPLEIN, MAASSTRAAT 30  

Op de koffie  Recreatiezaal elke ma t/m vrij 09.30 - 11.00 uur  koffie € 0,75  

Spellenclub   Recreatiezaal elke vrij  14.00 - 16.00 uur  € 1,00  

Bingo   Recreatiezaal 8 jul, 12 aug, 9 sept 19.00 - 21.30 uur  € 4,00

SLIEDRECHT – HOFSTEE, ELZENHOF 17B  

Op de koffie  Recreatiezaal elke ma t/m vrij 14.00 - 17.00 uur  koffie € 0,50  

Brei- & haakcafé Recreatiezaal elke vrij  14.00 - 17.00 uur  koffie € 0,50  

Crea- & beacafé Recreatiezaal elke do  09.30 - 11.30 uur  koffie € 0,50
     (even weken)

Bingo   Recreatiezaal 7, 28 jul, 25 aug, 14.15 - 16.00 uur  koffie € 0,50 
     22 sept
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SLIEDRECHT - HOOGHE LIJSTER, LIJSTERWEG 27  

Spellenclub   Vide Parkzicht 26 jul, 23 aug,  14.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50
     20 sept
  
Kookclub de Fijnproevers  Vide Parkzicht 5 jul, 2, 30 aug, 14.30 - 20.30 uur  kosten 
     27 sept     boodschappen

Bijbelkring  Vide Parkzicht 16 sept  10.00 - 12.00 uur  koffie € 0,50

   

SLIEDRECHT - PARKZICHT & OMGEVING, LIJSTERWEG 27 

Op de koffie   Recreatiezaal elke ma & za 10.00 - 11.00 uur  koffie € 0,50
    
Brei- & haakcafé Vide Parkzicht elke di  14.00 - 16.00 uur  koffie € 0,50

In beweging   Fysioruimte elke di  14.00 - 17.00 uur  € 1,00 *  
Fitness    Parkzicht  elke do  09.30 - 17.00 uur  € 1,00 * 
   
Biljarten   1e verdieping datum & tijd i.o.m. deelnemers  spel € 0,50    

Kookclub  Vide Parkzicht 9, 23 jul, 6, 20 aug 11.00 - 13.30 uur  kosten
De Smickelclub    3, 17 sept    boodschappen    
       
Wijs met de computer Vergaderzaal 10 sept   14.00 - 16.00 uur  koffie € 0,50
    
Kookclub  Vide Parkzicht 12 jul, 9 aug,  14.30 - 20.30 uur  kosten
De Smaakmakers   6 sept     boodschappen

SLIEDRECHT – RONDEEL, ZUIDERZEESTRAAT 110  

Op de koffie  Recreatiezaal elke ma 14.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50 

Brei- & haakcafé Recreatiezaal elke do  13.30 - 16.00 uur  koffie € 0,50

Spellenclub: Jokeren Recreatiezaal elke vrij  14.00 - 17.00 uur  koffie € 0,50 **

Music Maestro!  Recreatiezaal 20 jul, 21 sept 14.30 - 16.00 uur   € 2,00 

SLIEDRECHT – TUINFLUITER. KIEVITLAAN  

Brei- & haakcafé  Recreatiezaal elke ma 14.00 - 16.00 uur  koffie € 0,50

Biljarten   Recreatiezaal elke ma & vrij 16.00 - 18.00 uur   spel € 0,50

Crea- & beacafé Recreatiezaal do (even weken) 09.30 - 11.30 uur  koffie € 0,50

Zomerbingo   Recreatiezaal 9 jul  14.30 - 16.30 uur  € 3,50
Sinterklaasbingo Recreatiezaal 13 nov  14.30 - 16.30 uur   € 3,50
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ACTIVITEITEN IN DE WIJK ZOMER 2021 

*     + kosten lidmaatschap Waardeburghplus       **   + kosten lidmaatschap Jokervereniging

MUZIEK - KOOR- OPTREDEN  

Zangmiddag  De Waard 13, 27 jul, 10, 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
Jaap Zweep    24 aug, 21 sept

OVERIGE

Rondom het Woord De Waard di oneven wkn 14.30 - 16.00 uur  

Rondom het Woord Pedaja  2e&4e di mnd 14.30 - 16.00 uur  

Opening tentoonstelling Parkzicht 7 juli  14.30 - 16.00 uur   
Rembrandt

IJsmiddag  Parkzicht 28 jul  14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Terrasmiddag  Parkzicht 18 aug  14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Beautymiddag  Parkzicht 25 aug  14.30 - 16.00 uur  € 3,00 

ACTIVITEITENKALENDER / ACTIVITEITEN IN DE WIJK ZOMER 2021 



SLIEDRECHT – DELTABORGH, LEKSTRAAT  

Bingo   1e verdieping data i.o.m. deelnemers   € 5,00 

HARDINXVELD-GIESSENDAM – PEULENHOF, VENUSSTRAAT 1A  

Brei- & haakcafé Recreatiezaal elke ma 13.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50
     elke ma 19.00 - 21.00 uur  koffie € 0,50  

Op de koffie  Recreatiezaal elke ma t/m vrij 10.00 -11.30 uur   koffie € 0,50

Biljarten   Recreatiezaal elke do  15.00 - 17.00 uur  spel € 0,50  

Barbecue  Recreatiezaal 21 jul  16.30 - 18.00 uur  €14,50

Bingo   Recreatiezaal 1 sept  14.00 - 16.30 uur  €  6,00

In beweging  Recreatiezaal 7, 14, 21, 27 sept 14.45 - 15.45 uur  contributie

Aan Tafel  Recreatiezaal 18 aug, 15 sept  12.30 - 14.00 uur  €10,50 

Quilten   Recreatiezaal 23 sept   20.00 - 22.00 uur  koffie € 0,50

HARDINXVELD-GIESSENDAM – PEDAJA, CLAVERSWEER 1 

Dagbesteding  Huiskamer elke di t/m vrij 10.00 - 16.00 uur   divers        

PAPENDRECHT – GERBRANDY, P.S. GERBRANDYSTRAAT 31  

Themamaaltijd  Zalmschouw 15 jul, 19 aug 17.30 - 19.30 uur   divers
     16 sept

PAPENDRECHT – SCHOORSTEEGT, SCHOORWEG 4  

Dagbesteding  Steegt 1  elke ma t/m vrij 10.30 - 16.30 uur   divers        

Dagbestedingplus Steegt 2  elke ma, di, do, vrij 10.30 - 16.30 uur   divers         

Aan Tafel  Steegt 2  elke woe 12.30 - 14.00 uur   € 8,75

ACTIVITEITEN IN DE WIJK ZOMER 2021 
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KLEUREN VOOR VOLWASSENEN
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WINNAARS PUZZEL VOORJAAR 2021

Mevrouw Scheffel-de Jong uit Papendrecht
Meneer/mevrouw Versluys uit Alblasserdam
Mevrouw T. Meijer uit Sliedrecht

Gefeliciteerd met uw prijs!

OPLOSSING
Stuur de oplossing van de filippine puzzel 

uit deze uitgave uiterlijk 31 juli 2021 naar het 
redactieadres (zie colofon) of ga naar de 
website www.waardeburgh.nl/oplossing. 

Uit de inzendingen met de juiste oplossing 
worden drie winnaars getrokken. Deze winnaars 

ontvangen ieder een mooi zomerboeket!

ZOMERSE FILIPPINE PUZZEL

9. zomerbloem
10. eerste zomerse dag van het jaar
11. zomers drankje
12. zomerfruit
13. zomerkoninkje
14. ‘kusjes van de zon’
15. koffers en reistassen

1. ijsgerecht
2. aantal zeer warme dagen op rij
3. zomers vervoermiddel
4. zomers dessert
5. kledingstuk voor dames
6. zwemoutfit
7. zout vocht
8. populair vakantieland

7 28 1 23 27 11 2 26

2 28 18 26 2 14 23 20 12

3 5 11 18 23 20 2 26

4 12 27 17 18 26 13 5 20 3 2

5 13 26 27 5 3 19 17 27 9 19 2

6 11 5 7 5 9

7 24 2 2 5 26 2 27

8 12 27 25 9 27 10 9

9 24 23 25 2 11 20 23 2 8

10 27 23 9 19 2 13 5 14

11 10 13 26 28 2

12 5 26 2 27 8 8 23 2 25

13 5 5 27 3 11 2

14 13 7 27 23 2 26 2

15 27 2 18 13 11 5 5 14 2


