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       inhoud 

Dat we weer in vrijheid op pad kunnen, 
heeft Waardeburgh met beide handen 
aangegrepen. De afgelopen periode 
reisden we in groepjes door ons land, om 
ons te laten inspireren en her en der het 
licht op te steken. In onze rugzak de grote 
opdracht die voor ons ligt: in onze regio 
zal het aantal ouderen met een (zware) 
zorgvraag de komende jaren fors toenemen. 
‘Hoe vangen we die toenemende vraag 
op?’ is het vraagstuk waarover we reeds 
uitvoerig in gesprek zijn met onder andere de 

woningcorporaties, collega-zorgaanbieders 
en de betrokken wethouders van de vier 
gemeenten waarin Waardeburgh actief 
is. Er vonden inventarisaties plaats en er 
wordt volop nagedacht over mogelijke 
oplossingen. Ook treffen we nu al de nodige 
maatregelen, waarvan de verbouwing van 
Parkzicht het meest zichtbaar en concreet is. 
Dit najaar werken we een langetermijn-plan 
uit. Daar nemen goede bestaande ideeën 
en initiatieven graag in mee. Vandaar de reis 
door eigen land. 

NUMMER 11, NAJAAR 2021

Na een lange periode van beperkingen en een 
ongekend zware en verdrietige strijd tegen het coronavirus, 

mochten we elkaar eerder dit jaar eindelijk weer ontmoeten. 
Wat was (en is) het fijn om weer samen te eten in onze restaurants, 

samen te genieten van optredens, op bezoek te kunnen bij 
familie en samen eropuit te gaan met Waardeburghplus. Kortom: 

we genieten meer dan ooit van het samenzijn. 
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kerstdiners

De groepjes – gevormd door leden van onze 
Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, 
de Centrale Cliëntenraad, het management 
en medewerkers van Waardeburgh – namen 
een kijkje op uiteenlopende plekken. Ze 
bezochten onder meer een ziekenhuis dat 
projecten in de wijk ontwikkelt en namen 
een kijkje bij particuliere woonvoorzieningen 
voor senioren. Ook staken ze het licht op bij 
studenten, om te zien welke technologische 
ontwikkelingen ons wellicht kunnen helpen. 
Afgelopen week kwamen de groepjes bijeen 
om deze en alle andere ervaringen met 
elkaar te delen. Welke inzichten de reis heeft 
opgeleverd, kan ik nog niet met u delen 
(deze uitgave lag al bij de drukker toen de 
groepjes bijeenkwamen). Wat ik wel zeker 
weet, is dat het waardevol is om open te 
blijven staan voor ideeën en te leren van de 
ervaringen van derden.

Naast die toch nog wat abstracte 
voorbereidingen op ‘De Toekomst’, is 
er natuurlijk vooral het hier en nu. Onze 
medewerkers en vrijwilligers zetten zich 
elke dag met veel liefde en aandacht 
in om onze cliënten waardevolle zorg 
te bieden. Dat ze dat uitstekend doen, 
werd afgelopen voorjaar bevestigd door 
onafhankelijke auditoren. Zij gingen in 
gesprek met cliënten van de thuiszorg en 
huishoudelijke ondersteuning, met bewoners 
van onze zorgcentra en met medewerkers. 
De auditoren waren onder de indruk van 
de persoonlijke en belevingsgerichte zorg. 

Dit jaar organiseren we graag weer een mooi kerstdiner voor u. Uiteraard zijn we 
afhankelijk van de geldende maatregelen vanuit de overheid. Als alles weer mag zoals we 
hopen, dan ontvangen alle Waardeburghplus-leden begin november een uitnodiging.

Er is veel aandacht voor de bewoners, voor 
hun specifieke wensen en voor één-op-één- 
en groepsactiviteiten. Het zeer positieve 
oordeel werd beloond met het certificaat 
HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling 
in de Zorgsector). HKZ is hét keurmerk 
in de zorg dat staat voor duurzame 
kwaliteitsverbetering van zorg en welzijn. We 
zijn er bijzonder trots op dat Waardeburgh 
het HKZ-keurmerk heeft ontvangen. Zeker 
na een heel moeilijke tijd is zo’n waardering 
erg waardevol. Het geeft positieve energie 
en samen met de opgedane ‘vakantie-
vitaminen’ zorgde het voor een fijne, frisse 
start na de vakantieperiode. 

Inmiddels vertoont de natuur de eerste 
tekenen van de nadere herfst. Natuurlijk 
is het spannend hoe we de komende 
herfstmaanden in zullen gaan. We hopen dat 
we gevrijwaard blijven van een nieuwe golf 
aan besmettingen en niet opnieuw te maken 
krijgen met beperkende maatregelen. Laten 
we dan ook allen de nodige voorzichtigheid 
in acht blijven nemen en zoals altijd omzien 
naar elkaar.

Ik wens u plezierige en gezonde 
herfstmaanden toe. 
 
Gijsbert Buijs 
Bestuurder a.i.

Wordt koken lastig of heeft u geen zin om elke dag een gezonde 
maaltijd te koken? De koks van Waardeburgh bereiden voor inwoners 

van Sliedrecht lekkere, gezonde en verse maaltijden. MaaltijdThuis 
zijn dagverse maaltijden. Direct na bereiding worden ze volledig 

teruggekoeld, waardoor de smaak optimaal behouden blijft. U kunt 
kiezen uit drie heerlijke menu's, die elke dag anders zijn! 

Vrijwilligers van Het Bonkelaarhuis bezorgen de maaltijden 
bij u thuis, op maandag-, woensdag- of vrijdagochtend.

WILT U MEER WETEN? 
Kijk dan op www.waardeburgh.nl/maaltijdthuis of bel naar Het 

Bonkelaarhuis via (0184) 42 05 39 (bereikbaar op maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur). 

Genieten van een heerlijke    

Vrijwilligers zijn belangrijk voor 
Stichting Waardeburgh. Zij vormen een 

niet weg te denken schakel in het leveren 
van zorg en diensten aan onze cliënten. Eén 
van de diensten die met hulp van vrijwilligers 

wordt gerealiseerd, is de Sjuttul. Dit is onze 
eigen vervoersdienst die senioren tegen een 

gereduceerd tarief vervoert. Zo blijven 
zij langer mobiel. 

We zijn op zoek naar mensen die als 
chauffeur van de Sjuttul aan de slag willen. 

We zoeken vrijwilligers: 
 - in het bezit van een geldig rijbewijs B; 

- die zelfstandig kunnen werken; 
- een dienstverlenende instelling hebben. 
De (mogelijke) werkdagen zijn maandag 

t/m zaterdag; uren en werkdagen 
bepalen we in overleg. 

SJUTTUL-CHAUFFEURS GEZOCHT!

Heeft u interesse 
om ons te ondersteunen 

(of kent u iemand die hier 
interesse in heeft)? Of wilt u 
meer informatie? Neem dan 
contact op met Frank Docter 

via telefoonnummer 
(06) 51 86 64 70 of via de 

gratis Seniorenzorglijn 
(0800) 456 0 456.
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nieuws

LIEFDEVOLLE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE 
Goede samenwerking in hospice De Cirkel

Sinds 12 november 2020 is hospice De Cirkel in Papendrecht geopend. 
“Onze ambitie is een liefdevolle omgeving en optimale voorzieningen te creëren, 
zodat de laatste levenstijd zo mooi en waardevol mogelijk is, zowel voor bewoners 

als voor hun dierbaren”, vertelt bestuurder Ad van Driel. De hospice heeft zes 
bewonerskamers. Het hospice kan daarmee voorzien in de behoefte in 

de regio voor deze vorm van zorg.

Dag en nacht zorg
In het hospice wordt dag en nacht zorg verleend aan bewoners in hun 

laatste levensfase. De medewerkers bieden samen met medewerkers van Rivas 
de verpleging in de nacht. Daarnaast leveren de thuiszorgmedewerkers zorg 

aan de eigen cliënten die naar het hospice verhuizen. 

De samenwerking tussen de vrijwilligers die werkzaam zijn in het hospice, 
de medewerkers van de verschillende thuiszorgorganisaties en de huisartsen 
verloopt goed. Eenieder werkt professioneel en vanuit het hart. “Met elkaar 

zorgen ze voor geborgenheid voor alle bewoners.” 

LIJF & LEDENLIJF & LEDEN

Lopen, staan en opstaan lijken vanzelfsprekende bewegingen. 
We rekenen hierbij op ons lichaam. Pas als deze bewegingen 
niet zo soepel gaan door stijfheid of pijn in de spieren, botten 
of gewrichten, komen we erachter dat bewegen niet altijd 
vanzelfsprekend is. Wat kunt u doen?

Waardeburgh biedt fitness, fysiotherapie en ergotherapie aan 
voor haar bewoners, cliënten en mensen uit de wijk die daar 
behoefte aan hebben. U krijgt advies en u wordt begeleid zodat 
u, binnen uw mogelijkheden, zo goed mogelijk kunt functioneren 
in uw eigen omgeving. 

FYSIOTHERAPIE: KLACHTEN VERLICHTEN EN VOORKOMEN
De fysiotherapeut helpt u om klachten te verlichten en 
nieuwe klachten te voorkomen. De fysiotherapeuten van 
Waardeburgh zijn gespecialiseerd als geriatrie-, parkinson-, MS- 
en oedeemtherapeut en zijn aangesloten bij ParkinsonNet en 
MSzorg. Ze werken, wanneer nodig, nauw samen met andere 
disciplines. Dankzij deze samenwerking kunnen ze u de beste 
behandeling bieden. 

ERGOTHERAPIE: LEREN OMGAAN MET BEPERKINGEN
De ergotherapeut adviseert over het omgaan met lichamelijke 
en/of psychische beperkingen. Doel is dat u uw dagelijkse 
activiteiten (weer) zo veel mogelijk zelfstandig kunt doen. De 
ergotherapeut helpt en adviseert u ook bij het aanvragen van 
hulpmiddelen en voorzieningen.

FITNESS: SOEPELE SPIEREN EN BETERE CONDITIE
Wanneer fysiotherapie nog niet of niet meer nodig is, kunt u 
kiezen voor fitness. Het helpt uw spieren soepel te houden of 
maken en helpt uw conditie te verbeteren.

AANBIEDING VOOR LEDEN VAN WAARDEBURGHPLUS
Maak in november gratis kennis met fitness! Ook kunnen we u 
testen op fitheid of valrisico.

AANMELDEN
Neem voor vragen, een afspraak of een aanmelding voor 
een kennismaking met fitness contact op met de gratis 
Seniorenzorglijn van Waardeburgh. Onze medewerkers zijn elke 
werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 via telefoonnummer 
(0800) 456 0 456, keuze 1. 

U kunt de fysiotherapeut en ergotherapeut op afspraak 
bezoeken in de vernieuwde therapieruimtes in zorgcentra De 
Waard, Parkzicht en Pedaja. Wanneer nodig behandelen zij u 
aan huis. Fitness vindt plaats in Parkzicht.

Kijk voor meer informatie op www.waardeburgh.nl

DE BEWEEG- EN THERAPIEMOGELIJKHEDEN VAN WAARDEBURGH
(WEER)  SOEPEL BEWEGEN

In de restaurants van Waardeburgh staat sinds kort een eenpersoons 
appeltaartje op de kleine kaart. Dat moest natuurlijk wel eerst gekeurd 
worden. Daarvoor riepen we een  testpanel bij elkaar. Mevrouw van Rekom, 
mevrouw Versluis en mevrouw Penninkx wilden graag komen proeven en hun 
oordeel geven. En gelukkig viel het appeltaartje goed in de smaak. 
Ze vonden het alle drie heerlijk. De appeltaart kwam net uit de oven 
en was dus goed warm. Het enige minpuntje was misschien dat 
het smaakte naar meer.... Het eindoordeel van de bewoonsters: 
een 8, 9 en 10! Komt u binnenkort ook een appeltaartje eten?

HOGE 
CIJF
ERS 
voor ons appeltaartje!
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MEDITATIE 
door Philip Besemer

Mensen zijn in het algemeen geneigd 
zich zorgen te maken en dat geeft deze 
Bijbeltekst aan. Iedere dag zijn er blijkbaar 
onzekere factoren, die wij niet in de hand 
hebben. De achterliggende periode is 
daar het bewijs van, dat kan voor ieder 
persoonlijk zijn. Hebben wij de controle nog 
wel en zo ja, hoe lang nog? We houden 
ons, soms angstvallig, vast aan dagelijkse 
dingen die we wel in de hand hebben en 
houden een bepaalde structuur vast waar 
we ons veilig bij voelen. Niets mis mee, maar 
toch kunnen we bang zijn voor dingen die 
eventueel fout kunnen gaan en dat is ook 
wel terecht, want er gaan geregeld dingen 
niet goed. De wereld is verre van volmaakt 
en alle zekerheden kunnen zo veranderen 
in onzekerheden. Beproefde veiligheid 
kan zo omslaan naar onveiligheid. Goede 
gezondheid kan zo overgaan tot slechte 
gezondheid. Vooral oudere mensen kunnen 
hier wel over meepraten. Vanzelfsprekende 
dingen die je altijd hebt gehad, kunnen uit 
handen worden geslagen. Waar vind je dan 
nog houvast?                                     

Het is aanleiding om na te denken. Het is 
zo fijn kennis te hebben van Degene die 
volmaakt is, veiligheid geeft en zekerheid 
biedt. Hoe fout kan het dan uiteindelijk 
gaan? Je valt tenslotte terug op vertrouwde 
grond.                                                                                                      

Het gaat er in de tekst ook over dat mensen 
zich niet druk moeten maken of ze wel 
eten hebben of kleren hebben om aan te 
trekken. Nu, in deze tijd, hebben de meeste 
mensen vrij weinig te klagen. Waar het 
mee te maken heeft, is de obsessie van het 
leven gericht op deze dingen; het ‘moeten 
hebben’ en het afsluiten voor wat God je 
nog meer wil geven.Dit is nu net iets waar de meeste mensen 

zich juist wél zorgen over maken, je eigen 
leven. Makkelijk gezegd dus, wees niet 
bezorgd, terwijl er toch genoeg reden is tot 
zorg. Tegenwoordig is er zoveel aan de hand 
en zijn er zoveel meer dingen bijgekomen 
waarover wij ons zorgen moeten maken. Is 
het niet veel te makkelijk, zelfs naïef, om 
te denken dat wij ons geen zorgen 
moeten maken? 

Maar even terug, waarom wordt in deze 
tekst zoveel aandacht geschonken aan het 
feit dat wij ons geen zorgen moeten maken? 
Er staat overigens niet dat er geen zorgen 
zijn, maar waar het om gaat is dat er Eén 
de controle heeft. Als wij dan de controle 
verliezen, dan is dat geen ramp. Dat het 
een zorgwekkende wereld is waar we in 
leven betekent niet dat God de controle 
heeft verloren, maar dat wij de controle 
hebben verloren. Willen wij de controle 
terug, dan moeten wij terug naar Hem. We 
mogen erop vertrouwen dat God voor ons 
zorgt, ook wanneer we het zelf niet overzien. 
Vertrouwen is dat je weet dat God er is 
onder alle omstandigheden. 

Omstandigheden zullen steeds veranderen, 
verslechteren zelfs, daar kunnen wij niet altijd 
wat aan doen. Het zijn geen zekerheden 
waar we altijd van op aan kunnen. God 
is de stabiele factor en meestal wordt dat 
pas duidelijk wanneer de dingen, waar wij 
ons vaak aan vasthouden, verdwijnen. We 
maken ons druk en het helpt ook nog niet. 
Wanneer we op God zijn gericht, dan komt 
Hij in beeld en de onzekere omstandigheden 
worden kleiner en minder belangrijk.

Het gaat niet alleen om het voedsel, de 
kleding of zelfs de gezondheid in het leven; 
het leven is meer. Wanneer we ons richten 
op God krijgen we daar niet alleen kleding 
en voedsel, maar ook inzicht, bescherming 
en uitredding voor terug. Een herstelde 
relatie met God overstijgt de behoefte aan 
een goed uitziende structuur in het leven, 
omdat die overeind blijft als structuren uit 
elkaar vallen. God heeft ons de buitenkant 
gegeven, waar wij zo vaak louter en alleen 
op gericht zijn, maar wij staan niet alleen 
wanneer die (gedeeltelijk) wegvalt.  De 
zorgen blijven dan vanzelf achter; we zijn bij 
Hem en blijven daar.

“Daarom zeg ik u: 
Weest niet bezorgd 

over uw leven…” 
(Mat. 6:25-34).
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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. Fysiotherapeute Lianne 

stipte in haar blog nog eens aan wat 
bewegen voor een mens doet.

Lianne:
“Het doet iets met je, bewegen… Je merkt 
vaak pas wat het met je doet nadat je er 
een tijdje mee bent gestopt. Dan weer 
opstarten is niet makkelijk, maar wel heel 
erg aan te raden. Waarom?

De meeste mensen die ik ontmoet in de 
praktijk maken de keuze om te stoppen 
met bewegen niet vrijwillig. Dat werkt 
overigens twee kanten op. Ze worden 
beperkt in het bewegen door hun 
aandoening (ze willen wel, maar kunnen 
niet meer zo heel goed). Óf ze kunnen 
wel, maar denken van niet.

Dan is er ook nog de zogeheten 
‘buitencategorie’. Deze mensen kunnen 
eigenlijk niet meer zo goed bewegen, 
maar doen het gewoon. Die gáán, vaak 
zonder erover na te denken. Ik denk dat 
het geen uitleg nodig heeft dat dit de 
meest uitdagende categorie is om te 
begeleiden.

Stel je eens voor dat je wilt lopen. In je 
hoofd kun je lopen, je hebt kracht genoeg 

en je ziet en hoort alles best nog goed. Je 
hebt altijd goed kunnen lopen, maar nu 
staan je voeten ineens vastgeplakt aan 
de vloer. Dat gebeurt niet altijd, maar 
bijvoorbeeld als je door een draaideur of 
door een smalle gang moet lopen. Of als 
je het openbaar vervoer in wilt stappen of 
uit een stoel wilt opstaan.

Dit zijn vaak mensen uit de 
buitencategorie, dus die gáán. En 
doordat ze gáán, gaat er vaak ook iets 
kapot wat het bewegen alleen maar 
moeilijker maakt. Zo ook bij een mevrouw 
die ik begeleid. Meer dan zeer regelmatig 
stond ze vastgeplakt aan de vloer. Op zo'n 
moment viel ze om als een pilaar en brak 
ze iets. Gelukkig zijn er dan hulpmiddelen. 
Zij was één van de weinigen die meteen in 
was voor een driewieler (een rollator was 
al onderdeel van de collectie). Zodra ze 
hersteld was en het stuur vast kon houden, 
ging ze fietsen. Nu komt ze met die fiets 
naar de praktijk.

Toen trad het principe ‘eerst zien, dan 
geloven’ in werking. De ‘anti-rollator’-
meneer bij wie ik het woord driewieler in 
mijn mond had durven nemen, zag de 
dame op haar fiets aankomen. Hij vond 
het prachtig. En zo gebeurde het dat hij 
tóch een proefrit maakte. Als een kind zo 
blij zat hij op de fiets. Zijn eigen driewielfiets 
is inmiddels in bestelling. Hij wacht met 
spanning tot de fiets klaar is en hij weer op 
pad kan.

Daarom!

Bloggen, wat is dat?
De moderne tijd brengt nieuwigheden 
met zich mee en ook nieuwe woorden. 
Zoals ‘bloggen’. Bloggen is feitelijk de 
moderne versie van het bijhouden van 

een dagboek dat wordt gedeeld 
via internet. Zo geven de 

bloggers een kijkje 
in hun leven. 

blogt

Door uw ervaring te delen op ZorgkaartNederland.nl, laat u zien wat goed gaat in de 
zorg en wat beter kan. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. 
En het helpt zorgaanbieders om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen. 

Deel ook uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen. 
Ga naar ZorgkaartNederland.nl

Deel uw ervaring. 
Door uw ervaring te delen op ZorgkaartNederland.nl, laat u zien wat goed gaat in de 
zorg en wat beter kan. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. 
En het helpt zorgaanbieders om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen. 

Deel ook uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen. 
Ga naar ZorgkaartNederland.nl

De grootste ervaringssite in de zorg.

002212-00 BS 148x210 Flyer Care.indd   1 22-07-16   16:23

De grootste ervaringssite in de zorg.
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UIT DE WIJK

10

Kort voordat wij dit bericht schreven, 
hoorden we dat onze recreatiezalen 
weer open mochten voor kleine 
gezelschappen! Wat waren en zijn wij blij. 
Wij belden meteen met de deelnemers 
van diverse activiteiten, de vrijwilligers 
en de gastvrouwen van de activiteiten in 
de wijk om onze vreugde te delen. Veel 
enthousiasme! Wij mogen elkaar weer 
ontmoeten. Sinds eind september 2020 
was dat niet meer mogelijk. 

Samen met collega’s zorgden we ervoor 
dat de zalen weer heel goed gereinigd 
werden en alles weer op orde werd 
gebracht om te kunnen starten. Inmiddels 
hebben we u alweer ontmoet. We hopen 
dat de vaccinaties hebben geholpen en 
dat de zalen niet meer hoeven te sluiten. 
Dat wij elkaar kunnen blijven ontmoeten 
en met elkaar kunnen zijn om koffie te 
drinken, te handwerken, te eten, te 
zingen, gezelschapsspellen te kunnen 
doen of wat dan ook. Tot ziens!

Hele lieve opgeluchte groeten,
Monique Breedijk & Joke van den Berg

  WAT EEN 
VREUGDE!

DIALECT 
door Werkgroep Dialect, Historische Vereniging Sliedrecht

Bij ons op Baonhoek en bij ons op de Kaoi 
Leerde wij aallemael Slierechs praote  

Was ie moeder aaltijd thuis en je vaoder buitenaf  
Zukke dinger hà je toe nie in de gaote 

 
Mor nou zij me grôôter en denk ie is nae  

Hêêl ons stoepie geslôôpt, onbeweunbaor  
We weunde daer fijn, ok al was 't soms wà klaain  

Mè z'n aalle in zô 'n hoksie, onverstelbaor 

In 't alkoofie sliep de klaainste naes ie moeder of ie pao  
Met de rest và je broerties en zusse  

Lag ie in 'n lange rij, op de zolder, zij an zij  
As 't mos, kon ok opoe d'r nog tusse 

De prak wier gekookt op 'n petroliestel  
Naes 't aflaetjie sting 't vaetebanksie  

We hiellepe mekaor, stinge voor 'n aander klaor  
Nie voor geld, mor allêên voor 'n bedanksie 

Je veegde de vloer mè vaareke en blek  
Daernae gong d'n dwaail in 'n soppie  

Zô wier aalles afgedaen, nam ie saeves levertraen  
Dee de kolekit vol met 'n schoppie 

De kachel die snorde, we zatte d'r omheen  
Onderwijl drôôgde was op 't reksie  

Dronke waareme sjeklaod, in pyjaomao nachtgewaod  
Iederêên had in d'n huis z'n aaige pleksie 

We wazze tevreeje, gelukkig mè mekaor  
Zagge 't zonnechie deur donkere wolleke schijne  
Ok al zat 't is nie mee, riepe me gêên och of wee  
Jammer, dat die tijd zôô nôôdig mos verdwijne 

Nou heb iederêên haost en wil iederêên meer  
Het gêên oog meer voor deus klaaine dinge  

Daervoor is 't, juist daerom, messchie vinge jullie 't stom  
Dà me graeg over vroeger wille zinge  

 
 Huib Kraaijeveld  

KLAAINE    dinger  
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Toeren door eigen land
We organiseren diverse prachtige ritten door de 

omgeving. Wat denkt u van een tour langs de rivieren 
of door Bergambacht, Stolwijk en Polbroek? Of wilt u 

heel graag eens richting de Biesbosch? Het complete 
overzicht van uitstapjes vindt u op pagina 27. 

Rijdt u één van deze dagen gezellig mee? 

Samen winkelen 
Gaat u gezellig met ons winkelen? Bijvoorbeeld in winkelcentrum Alexandrium in 

Rotterdam, Ridderhof in Ridderkerk of Sterrenburg in Dordrecht. Ook de Ikea in Barendrecht 
staat op de planning! Deze en nog meer winkel-uitstapjes vindt u op pagina 27.

Rondleiding op de SS Rotterdam
Wie vroeger naar Amerika wilde, moest per boot reizen. 
Passagiers werden in Rotterdam uitbundig uitgezwaaid en 
in New York feestelijk onthaald. Beleef dit bijzondere stukje 
geschiedenis tijdens een uitgebreide rondleiding op de 
SS Rotterdam, het vlaggenschip van de Holland-Amerika 
Lijn. ‘Zeebenen’ zijn gelukkig niet nodig voor dit uitstapje.

Kerstmarkt
Als de herfst eenmaal invalt, 
begint het aftellen naar de 
feestdagen. Geniet van de 
speciale kerstsfeer op de 
Kerstmarkt in Leuven, één van de 
oudste kerstmarkten van België. 
Natuurlijk zeggen we samen even 
gedag aan de Kerstman!

Ook in het najaar is het 
fijn om er zo nu en dan op uit te gaan. 

Waardeburghplus-uitjes organiseert de komende 
periode gelukkig weer vele leuke en gezellige 

(mid)dagen. Leest u mee wat ons herfstprogramma 
voor u in petto heeft? Een compleet overzicht van 

de uitstapjes vindt u op pagina 27. 

Alle uitstapjes zijn gepland onder voorbehoud. 
Op het moment dat we deze SAMEN samenstellen, 

is nog niet bekend of er in het najaar (nieuwe) 
coronamaatregelen gelden en of alle locaties 
toegankelijk zijn. Eventuele wijzigingen in het

programma maken we uiteraard tijdig bekend.

Heeft u vragen? Belt u gerust naar de 
gratis Seniorenzorglijn: 

(0800) 456 0 456.



VRIENDEN VAN WAARDEBURGH

Ja, gezond… Lachen is gezond, luidt een 
zegswijze. Vast geïnspireerd op de bijbelse 
spreukendichter die noteert ‘Een vrolijk hart 
bevordert een goede gezondheid’. Aan 
vreugde dragen we graag wat bij. Het 
afgelopen seizoen hebben we als Vrienden 
een aantal ondersteunende middelen 
kunnen bekostigen die het dagelijks leven 
en de zorg die velen nodig hebben, 
prettiger maken: 

QWIEK UP
Het creëren van een aangename sfeer 
door muziek en prettige beelden draagt 
wat goeds bij. Wie benieuwd is wat we 
hiermee bedoelen, kan op internet zoeken 
op ‘Qwiek up’. 

ROLSTOELFIETS
De rolstoelfiets die aan het gangbare rollend 
materieel is toegevoegd, zorgt voor andere 

September – de R is weer in de maand. 
Vroeger was dat het moment waarop 
moeder de fles levertraan tevoorschijn 
haalde, want de zonnevitaminen namen 
af. Brrr, levertraan. Vaak een schepje suiker 
toe, dat verzachtte de vieze hap. Van 
die fles kleverige zorgzaamheid zijn we 
verlost. Maar gesnotter en gehoest doet ons 
argwanend rondkijken, sinds we corona/
Covid-19 leerden kennen. We blijven liever 
gezond!

mogelijkheden. Fietsend ziet het buitenleven 
er anders uit. De rolstoelfiets laat beleven 
wat al even verleden tijd was: de wind door 
je haren, de zon op je gezicht tijdens een 
tochtje. 

ORGEL
Voor goede tijden binnenshuis zorgden 
de Vrienden voor de aanschaf van een 
Johannus One Portable Orgel. Dat zingen 
het hart blij maakt, behoeft geen nadere 
uitleg.

In het najaar kijken we vooruit naar de 
kersttijd. Op het moment van schrijven 
denken we na over wat wij kunnen 
betekenen. We willen niet verzanden in 
allerlei prullaria – corona bracht naast 
gezondheidszorgen ook enorm veel 
materiële ballast in beweging – dus dat 
vraagt wat inventiviteit.

IS GEZOND!

Wilt u ons steunen in onze activiteiten, word dan ook Vriend (= donateur) of geef eenmalig 
een bijdrage. Bij de recepties van Parkzicht, Pedaja en De Waard liggen folders met 

informatie. Of kijk even op de website www.waardeburgh.nl. Doet u mee? Dank u wel.
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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 gebruikmaken van de Sjuttul. 
U kunt een uitstapje boeken en de Sjuttul reserveren door te bellen met de 

gratis Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456.

Nationaal Militair Museum 

Soesterberg
Op de plek waar in 1913 de 
Luchtvaartafdeling van de Koninklijke 
Landmacht werd opgericht, staat 
nu het Nationaal Militair Museum. 
Het toont en vertelt de geschiedenis 
van de Nederlandse krijgsmacht. 
Er zijn tanks, vliegtuigen en vele 
unieke stukken te zien. Bijzonder 
indrukwekkend, een bezoek 
meer dan waard.

Pannenkoeken eten in Den Hout
Voor velen is het een heerlijke traktatie: pannenkoeken! 

Wij maken er een gezellig uitstapje van en nemen u via een 
toeristische route mee naar een pannenkoekenrestaurant 

in Den Hout. 

Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum
U waant zich terug in de tijd: we reizen langs een rijke verzameling 
van ambachten, winkeltjes en compleet ingerichte werkplaatsen. 
We stappen bij een oude smidse naar binnen, nemen plaats in een 
schoolklasje en zien de scharensliep en leerlooier aan het werk. 
Het speelgoed waarmee u bent opgegroeid, zorgt voor een 
feest van herkenning.
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INTERVIEW

SMAAKPAPILLEN PRIKKELEN
Trainer Eric-Jan Wissink – alias ‘de Smaakman’ 
– liet de koks zien hoe je hoog op smaak kunt 
koken met behulp van kruiden. “Daarmee 
kun je de smaakpapillen echt prikkelen”, 
aldus Peter. “En dat is nodig, want wist je dat 
sommige mensen een geur- en smaakverlies 
van 30% of meer hebben? Daar stond ik 
toch wel van te kijken.” Dat weinig tot geen 
geur of smaak veel impact heeft, kan Kees 
beamen. Vorig jaar werd hij besmet met 
corona, waarna hij langdurig met geur- 
en smaakverlies kampte. “Mijn favoriete 
gerechten en drankjes: ik proefde niets. Het 
ontneemt je echt het plezier in eten! Gelukkig 
is mijn smaak inmiddels nagenoeg terug, 
maar mijn reukvermogen is nog herstellende. 
Daarom vraag ik collega’s in de keuken 
nog regelmatig om mijn gerechten even te 
keuren.”

HOLLANDSE POT
Iedere kok kreeg de opdracht om voor 
een fictieve persoon met een uitgesproken 
smaakprofiel een maaltijd te bereiden. Peter 
kreeg de taak te koken voor een man die in 
Indië had gewoond, van pittige gerechten 
houdt, dementie heeft en kampt met flink 
smaakverlies. “Met onder meer verse gember 
en pepers kun je voor zo iemand een heerlijk 
gerecht klaarmaken.” De meeste bewoners 
van Waardeburgh geven de voorkeur aan de 
Hollandse pot. Ook die smaken kun je prima 
verrijken, aldus Peter. “Nootmuskaat over 
bloemkool en sperzieboontjes bijvoorbeeld.”

INGREDIËNTEN
Kees vond de cursus erg interessant. “Waar 
we voorheen in cursussen vooral bezig waren 
met ‘zoveel gram van dit, zoveel gram van 
dat’, hebben we nu veel aandacht besteed 

 IS BELANGRIJK 
ONDERDEEL VAN 
GOEDE ZORG’

Samen met enkele collega’s 
volgden dieetkoks Peter Brouwer 
en Kees van Hoogdalem onlangs 

de cursus Smaaksturing. ‘Eten 
moet een feestje zijn, een moment 
om naar uit te kijken. Daar zorgen 

we graag voor.’

Zowel Peter als Kees zijn zeer ervaren 
koks. Peter is al 13 jaar verbonden aan 
Waardeburgh en werkt sinds enkele jaren 
in Parkzicht. Kees is zelfs al 38 jaar bij ons 
werkzaam en is sinds zo’n drie jaar kok in 
Pedaja. Ondanks die vele jaren ervaring, is 
het waardevol om zo nu en dan kennis op 
te frissen of met een andere invalshoek naar 
voeding te kijken. Kees: “Ik heb mijn opleiding 
tot dieetkok al heel wat jaren geleden 
afgerond. Bijscholing is er de afgelopen jaren 
een beetje bij ingeschoten, dus ik nam graag 
deel aan de cursus Smaaksturing.” 

‘We willen mensen 
met plezier laten eten’

SMAAKVOL EN ENERGIERIJK
Peter: “Smaak is de insteek van de cursus, 
maar er was ook veel aandacht voor 
mensen die slechter kauwen en/of slikken. 
Eten kan een strijd worden als het moeilijk 
gaat en dat willen we voorkomen. De 
maaltijd moet een moment zijn om naar uit 
te kijken. Ook besteedden we veel aandacht 
aan energie- en eiwitrijke voeding. Dat 
is bijvoorbeeld belangrijk voor mensen 
met decubitus-problemen of mensen die 
herstellen van een operatie. Zoals andere 
gezondheidsproblemen weer om andere 
oplossingen vragen. We gaan steeds meer 
naar maatwerk toe. Zo ben ik momenteel ook 
bezig met het ontwikkelen van ‘fingerfood’, 
voor mensen die moeite hebben met het 
gebruiken van bestek en daarom met hun 
vingers eten. Het is ons doel om mensen 
goed en ook met plezier te laten eten. 
Voeding is een heel belangrijk onderdeel van 
waardevolle zorg.”

aan de juiste toepassing van ingrediënten. 
Details kunnen het verschil maken. Zo is een 
honingtomaatje veel rijker van smaak dan 
een cherrytomaatje. Ook liet Eric-Jan ons 
zien hoe je een boterham pureert tot pap 
en vervolgens in de vorm van een boterham 
op een bord giet, met daarop wat vloeibare 
jam. Dat eet toch héél anders dan een 
kommetje pap. Want je zult maar de rest van 
je leven uitsluitend gemalen voedsel moeten 
eten... dan is het fijn als daar aandacht aan 
wordt besteed.”

Dieetkoks Kees van Hoogdalem en Peter Brouwer:

in de keukens van Waardeburgh 
alles zelf wordt bereid, dus geen 
kant-en-klare soepen of sauzen 

uit een pakje of blik?

onze koks altijd verse kruiden en verse 
groenten verwerken in hun gerechten?

zout beslist niet de ideale 
smaakmaker is, maar kruiden wel 

goede smaakverrijkers zijn?

onze koks regelmatig overleg voeren 
met de logopedisten, ergotherapeuten 

en zorgmedewerkers, om te blijven 
werken aan verbeteringen?

Wist u dat…

‘ Voeding
Kees

Peter
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gezellig samen uit eten bij Waardeburgh
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Wat is het fijn om weer samen te kunnen eten. De 
komende maanden serveren onze koks verrassende 
themamaaltijden in de vier restaurants van 
Waardeburgh, met heerlijke herfstsmaken. 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. Eventuele 
wijzigingen zullen we tijdig bekendmaken. 
Vanzelfsprekend nemen we de geldende 
voorzorgsmaatregelen zorgvuldig in acht. 

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. 

Wildmenu
Bospaddenstoelensoep

Wildragout
Rode kool

Gebakken aardappelen
Appelcompote

Bitterkoekjespudding

maaltijden

PARKZICHT
(0184) 48 08 00

OVERSLYDRECHT
(0184) 49 35 71

DE WAARD
(078) 692 15 15

PEDAJA
(0184) 61 77 22

OKTOBERFEST 7 okt 14 okt 7 okt 8 okt

STAMPPOTTEN 21 okt 28 okt 21 okt 22 okt

SPARERIBS 4 nov 11 nov 4 nov 12 nov

WILDMENU 18 nov 25 nov 18 nov 26 nov

WINTERMENU  2 dec 9 dec 2 dec 10 dec

Oktoberfest
Aardappelsalade

Wienerschnitzel
Braadworst met curry

Rösti
Rauwkost/zuurkool

Apfelstrüdel

Spareribs
Meerprijs € 3,-

Tomaat-pompoensoep

Sparerib naturel
Sparerib gemarineerd

Patat frites en diverse sausjes
Rauwkost

Citroenkwark

Wintermenu
Rundvleespasteitje

Gestoofde sukadelap
Spruiten met spekjes
Gepofte aardappel

Warme perziken met roomijs

Stamppotten
Boerengroentensoep

Stamppot zuurkool & spekjes
Stamppot hutspot

Speklapje / rookworst

Vlaflip



2120

activiteiten DE WAARD

activiteiten 
ZORGCENTRUM 

PEDAJA

Oktober 
Elke maandagmiddag 

organiseren we een quiz. De ene 
keer een quiz in kleine groepjes, de 
andere keer een geheugentraining 
over spreekwoorden/gezegden en 

liedjes. Heel afwisselend dus!

December
Elke dinsdagmorgen kunt u onder 

het genot van een kopje koffie 
komen handwerken in de zaal. 

Op woensdagmiddag mee met 
de rolstoelbusrit? Geeft u zich 

dan even op bij de receptie of de 
activiteitenbegeleiding. 

Natuurlijk vieren we Sinterklaas en 
Kerst. Voor deze gelegenheden 
nodigen we mensen uit die voor 

ons komen optreden. 

Oktober
De hele maand staan er leuke 

activiteiten op het programma. 
We hopen dat we leuke optredens 

kunnen boeken. 

Elke dag organiseren we 
koffieochtend in de zaal. U bent 

van harte welkom!

Om de week op maandagmiddag 
gaan we gezellig bloemschikken in 

de zaal beneden. 

November
Iedere dinsdagmiddag is er 

‘Rondom het Woord’ onder leiding 
van Gea Janssens. U bent van 

harte welkom. 

Op donderdagmiddag organiseren 
we om de week Bingo. De 

andere week is er een gezellige 
zangmiddag met Jan Zweep.

U kunt iedere vrijdagmiddag 
genieten van een hapje en een 
drankje tijdens de bistromiddag. 

December 
We leven toe naar de 

feestdagen deze maand. Er zal 
een kerststukje gemaakt worden, 

een creatieve middag worden 
gehouden, een Kerstviering door 

de geestelijke verzorging, we gaan 
liederen zingen met elkaar en 

nog veel meer. 

Elke vrijdag en zaterdagmiddag 
is de bistro open en kunt u genieten 

van een lekker hapje en een 
drankje. Van harte welkom 

om langs te komen! 

November
Elke eerste woensdag van de 

maand gaan we bloemschikken. 
U kunt zoals altijd een leuk 

bloemstukje mee naar huis nemen. 

Twee keer in de maand op 
donderdag organiseren we de 

bingo. Er zijn altijd leuke prijzen te 
winnen. 

Volop warmte en 
gezelligheid bij Waardeburgh 

KLEURRIJKE 

Elk seizoen heeft z’n bekoringen, maar in de herfst toont de natuur zich werkelijk 
prachtig. De bladeren kleuren langzaam naar geel, bruin en rood en de paddenstoelen 

schieten uit de grond. Bij minder weer is het binnen fijn vertoeven, bij haard en koffie. 
Onze activiteitenbegeleiders zorgen ervoor dat we maanden vol warmte en gezelligheid 

tegemoet gaan in De Waard, Parkzicht, Pedaja en Overslydrecht. Een impressie van 
hetgeen u de komende maanden kunt verwachten!
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activiteiten VERPLEEGHUIS OVERSLYDRECHT activiteiten ZORGCENTRUM PARKZICHT 

December
Op zaterdag 4 december 

vieren we Sinterklaas met elkaar 
in de recreatiezaal. Hopelijk is hij 
ons ook dit jaar 'goedgesint'. Uit 

de boxen klinken de welbekende 
Sinterklaasliedjes van kinderkoor 

'De Leidse Sleuteltjes'. We schenken 
naast koffie en thee ook warme 
chocolademelk en we genieten 
natuurlijk van zoete lekkernijen, 
zoals kruidnootjes en borstplaat.

Oktober
Op maandag 4 oktober vieren 

we Werelddierendag. Huisdieren 
van bewoners, familieleden, 

vrijwilligers en medewerkers komen 
deze middag bij ons in de zaal 
op 'visite'; bij goed weer ook in 

de achtertuin. Er zijn verschillende 
soorten (huis)dieren te vinden, een 
echte beestenboel! Uit de boxen 
klinken nostalgische dierenliedjes 

en bij de koffie kunt u genieten van 
bokkenpootjes en kattentongen.

Op zaterdag 9 oktober is het 
Nationale Krokettendag. Deze 

middag kunt u genieten van een 
mooi en gezellig kooroptreden. 

Welke koor dit gaat worden blijft 
nog een verrassing. We serveren 
heerlijke kroketjes bij de frisdrank 

en de borrel. Want Nationale 
Krokettendag... dat moet 

gevierd worden!

November
Donderdag 11 november is de 
Dag van de Franse taal. Tijdens 

deze middag kunt u genieten van 
mooie, bekende Franstalige liedjes. 

Bij de koffie en thee serveren we 
iets lekkers van de bakker. Natuurlijk 
binnen het Franse thema. Of doet 
u mee met het typisch Franse spel 

'jeu des boules'? De tafelversie. 
Au revoir!

Op maandag 22 november is de 
Dag van de Muzikanten. 's Middags 

bent u van harte welkom in de 
recreatiezaal voor een optreden 

van een troubadour. Natuurlijk 
nodigen we u van harte uit om mee 

te zingen als u de liedjes kent!

December
Op donderdag 2 december 

organiseren we een 
Sinterklaasbingo.

November
Op woensdag 17 november 
is er een creatieve middag. 

Op woensdag 24 november 
organiseren we een muziekmiddag. 

We gebruiken verschillende 
kleine muziekinstrumenten 

en maken er een feestelijke 
middag van.

Oktober
Op woensdag 6 oktober 

organiseren we onze maandelijkse 
bingo.

Op woensdag 13 oktober bent 
u welkom tijdens een gezellige 

borrelmiddag. U kunt een borreltje 
met iets lekkers verwachten, 

gezellig kletsen met medebewoners 
en een vragenspelletje tussendoor.

Op maandag 18 oktober 
hebben we een gezellige kleuren 
voor volwassenen-middag. Kunt 

u nog goed kleuren? 

In de week van 25 oktober 
organiseren we een themaweek: 
de Alpen. In deze week doen we 

verschillende activiteiten die bij het 
thema passen. Zo kijken we samen 

naar de film Heidi in de bergen, 
doen we een quiz over de Alpen en 

is er een Koek-en-zopie-middag. 
Natuurlijk zal de versiering in stijl zijn: 

denk aan aan lederhosen, een 
echte dirndl-jurk, ski’s, een slee, 

Oostenrijkse vlaggen en 
nog veel meer.

Alle middagactiviteiten zijn van 
14.30 tot 16.00 uur. Bent u erbij?

September
In september organiseren 

we verschillende activiteiten 
rondom Prinsjesdag:

Op maandag 20 september 
hebben we een quiz over 

het Koningshuis.

Op dinsdag 21 september - 
Prinsjesdag - vertonen we een 

mooie film van de prinsjes 
en prinsessen.

Op woensdag 22 september 
gaan we cupcakes maken 

in koninklijke sferen.

Op donderdag 23 september 
houden we een oudhollandse 

spelmiddag.
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advertorial

AANMELDFORMULIER UITSTAPJES* WAARDEBURGH NAJAAR 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 17 september bij de receptie van één van onze zorgcentra inleveren?
* Zie uitstapjes aan de achterzijde

   ilt 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 17 september 
in bij de receptie van één van onze zorgcentra.  

VIA DE WEBSITE 
Stuur uw aanmelding uiterlijk vrijdag 17 september in via 
de website www.waardeburgh.nl/uitstapjes.

TELEFONISCH 
U kunt zich vanaf donderdag 23 september 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 20 t/m 23 
september nemen onze medewerkers telefonisch contact 
met u op om uw deelname te bevestigen. 
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STEUNKOUSEN 
AANTREKKEN 
dat kan makkelijker
Ongeveer 280.000 Nederlanders dragen 
steunkousen. Ze doen dat bijvoorbeeld 
vanwege spataderen, trombose, 
lymfoedeem of na een bypass-operatie. 
Steunkousen geven tegendruk bij 
vochtophoping in de benen. Deze 
drukopbouw betekent wel dat de 
steunkous strak zit en moeilijk aan- en 
uitgetrokken kan worden. Gelukkig zijn 
er handige hulpmiddelen die het aan- en 
uittrekken van kousen makkelijker maken.

HULPMIDDELEN VOOR ZELFSTANDIG 
GEBRUIK OF GEBRUIK DOOR DE 
HULPVERLENER
Arion Sim Slide: een glijzak voor 
steunkousen met een open teenstuk.
Arion Magnide: een glijzak voor 
steunkousen met een gesloten teenstuk. 
Arion: aantrekhandschoenen met rubber 
(antislip) op de handpalmen. Deze 
worden in combinatie met een glijzak 
gebruikt.
Doff ’n Donner: dit hulpmiddel maakt het 
eenvoudig om de steunkousen, die om de 
Cone zitten, om de Doff ‘n Donner Cuff 
heen te rollen en daarna de kous snel en 
eenvoudig aan te trekken.

Middeldiepstraat 60  
3361 VT Sliedrecht 
t. (0184) 41 16 11 

www.zorgcomfort-alblasserwaard.com
Openingstijden: 

ma t/m vrij 09.30 - 17.30 uur

HULPMIDDELEN VOOR ZELFSTANDIG 
GEBRUIK, WANNEER U MOEILIJK KUNT 
BUKKEN
Handyleg: een lichtgewicht hulpmiddel 
waarmee u met heel weinig kracht de 
compressiekous om het hulpmiddel 
krijgt. Het heeft lange aluminium buizen, 
dus bukken is niet nodig. De Handyleg 
kan worden gebruikt voor het aan- en 
uittrekken van kousen met zowel een 
open als een gesloten teenstuk.
Steve is zeer robuust; het is gemaakt van 
hoogwaardig kunststof. Steve is volledig 
demontabel, dus ook eenvoudig mee te 
nemen op reis. Is zowel zittend als liggend 
te gebruiken. Voor het aan- en uittrekken 
van kousen met zowel een open als een 
gesloten teenstuk.

Met uw Waardeburghplus-pas ontvangt 
u 10% korting op de aanschaf van 
hulpmiddelen. 

ZorgComfort geeft u graag het juiste 
advies voor uw aantrekhulp. Ook is 
het mogelijk om te oefenen onder 
begeleiding van een ergotherapeut. 
Informeer gerust naar de mogelijkheden, 
bel (0184) 41 16 11.
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DATUM   TIJD     UITSTAPJE

O   Dinsdag 5 oktober 2021  13.30 - 16.30 Tour langs de rivieren 

O   Maandag 11 oktober 2021  12.00 - 16.30 Tour Bergambacht, Stolwijk en Polbroek   

O   Woensdag 13 oktober 2021  09.30 - 15.00 Bezoek SS Rotterdam met rondleiding 

O   Donderdag 14 oktober 2021 09.30 - 16.30 Oude ambachten en speelgoedmuseum
  
O   Woensdag 20 oktober 2021  13.30 - 16.30 Tour langs rivieren de Merwede & de Waal en   
       Woudrichem, Brakel, Gameren en Zaltbommel

O   Donderdag 21 oktober 2021 13.00 -17.00 Winkelen in winkelcentrum Arendshof Oosterhout

O   Vrijdag 22 oktober 2021  09.45 - 15.00 Pannenkoeken eten Den Hout (+ toeristische route)

O   Dinsdag 26 oktober 2021  12.00 - 16.30 Tour IJsselstein & Lopik  

O   Donderdag 28 oktober 2021 13.00 - 18.00 Zilvermuseum Schoonhoven 

O   Dinsdag 2 november 2021  13.00 - 17.00 Winkelen in winkelcentrum Ridderhof Ridderkerk 

O   Woensdag 3 november 2021 09.30 - 18.00 Nationaal militair museum Soesterberg
 
O   Donderdag 4 november 2021 13.30 - 16.30 Tour langs rivier de Lek & Bergambacht, Stolwijk &  
       Haastrecht
   
O   Woensdag 10 november 2021 12.00 - 16.30 Tour Gorinchem (inclusief Biesbosch) 

O   Woensdag 10 november 2021 13.00 - 17.00 Winkelen in winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht 

O   Donderdag 11 november 2021 11.00 - 16.00 Winkelen Ikea Barendrecht

O   Maandag 15 november 2021 13.30 - 16.30 Rondrit Hoekse Waard

O   Dinsdag 23 november 2021  11.30 - 14.30 Pannenkoeken eten in restaurant De Oude Maas in  
       Barendrecht  
     
O   Donderdag 25 november 2021 12.00 - 16.30 Tour langs de Giessen, Ammerse Boezem & de Lek 

O   Dinsdag 30 november 2021  13.30 - 16.30 Rondrit Kralingen, Rotterdam-Noord 

O   Woensdag 1 december 2021 10.30 - 16.00 Winkelen in winkelcentrum Alexandrium Rotterdam
  
O   Dinsdag 7 december 2021  12.00 - 16.30 Tour door de polder
  
O   Woensdag 8 december 2021 13.00 - 17.00 Winkelen in winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht 

O   Donderdag 9 december 2021 13.00 - 17.00 Winkelen in centrum Dordrecht

O   Donderdag 9 december 2021 12.00 - 22.30 Kerstmarkt in Leuven 

O   Vrijdag 10 december 2021  12.00 - 22.30 Kerstmarkt in Leuven 

O   Woensdag 15 december 2021 13.30 - 16.30 Rondrit Rotterdam-Zuid

O   Maandag 20 december 2021 12.00 - 16.30 Tour langs de Merwede & de Linge

27

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.

najaar 2021
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ACTIVITEITENKALENDER NAJAAR 2021 

UITSTAPJES

Tour langs de rivieren    5 okt  13.30 - 16.30 uur      €  7,00 

Tour Bergambacht, Stolwijk & Polbroek 11 okt  12.00 - 16.30 uur      €15,00

Bezoek SS Rotterdam & rondleiding 13 okt  09.30 - 15.00 uur      €56,00      

Oude ambachten en   14 okt  09.30 - 16.30 uur      €36,00
speelgoedmuseum 

Tour langs rivieren de Merwede &   20 okt  13.30 - 16.30 uur      €  7,00
de Waal en Woudrichem, Brakel,
Gameren en Zaltbommel          

Winkelen in winkelcentrum Arendshof 21 okt  13.00 - 17.00 uur  €  4,00
Oosterhout

Pannenkoeken eten in Den Hout  22 okt  09.45 - 15.00 uur      €45,00 
(incl. touristische route)         

Tour IJsselstein & Lopik   26 okt  12.00 - 16.30 uur      €15,00 

Zilvermuseum Schoonhoven   28 okt  13.00 - 18.00 uur      €23,00

Winkelen in winkelcentrum Ridderhof 2 nov  13.00 - 17.00 uur      €  4,00
Ridderkerk

Nationaal militair museum Soesterberg 3 nov  09.30 - 18.00 uur      €30,00        

Tour langs rivier de Lek en Bergambacht, 4 nov  13.30 - 16.30 uur      €  7,00
Stolwijk en Haastrecht          

Tour Gorinchem (+ Biesbosch)  10 nov  12.00 - 16.30 uur      €15,00

Winkelen in winkelcentrum Sterrenburg 10 nov  13.00 - 17.00 uur      €  4,00 
Dordrecht

Winkelen Ikea Barendrecht  11 nov  11.00 - 16.30 uur      €  8,00        

Rondrit Hoekse Waard   15 nov  13.30 - 16.30 uur  €  7,00 

Pannenkoeken eten restaurant  23 nov  11.30 - 14.30 uur       €37,00
De Oude Maas, Barendrecht

Tour langs de Giessen, Ammerse  25 nov  12.00 - 16.30 uur      €15,00
Boezen en de Lek

Rondrit Kralingen, Rotterdam Noord 30 nov  13.30 - 16.30 uur      €  7,00  

Winkelen in winkelcentrum Alexandrium 1 dec  10.30 - 16.00 uur      €  9,00 
Rotterdam 

Tour door de polder   7 dec  12.00 - 16.30 uur      €15,00 
    

Winkelen in winkelcentrum  8 dec  13.00 - 17.00 uur      €  4,00
Sterrenburg, Dordrecht

Winkelen centrum Dordrecht  9 dec  13.00 - 17.00 uur      €  4,00      

Kerstmarkt Leuven   9 & 10 dec 12.00 - 22.30 uur      €27,00 

Rondrit Rotterdam Zuid    15 dec  13.30 - 16.30 uur      €  7,00

Tour langs de Merwede & de Linge  20 dec  12.00 - 16.30 uur  €15,00

SPEL - CREATIEF- FILM  

Brei- & haakcafé De Waard elke di  09.30 - 11.00 uur  € 3,00

Spelmiddag   De Waard elke vrij  14.30 - 16.00 uur  € 3,00     

Bingo   Parkzicht 6 okt, 10 nov 14.00 - 16.00 uur  € 3,00  

Bingo   Pedaja  7, 21 okt, 4, 18 nov 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     2, 16 dec

Bloemschikken  De Waard 11, 25 okt, 8,  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     22 nov, 6, 20 dec  

Bingo   Waardsche Hof 13 okt, 10 nov, 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     8 dec

Seniorenbioscoop Pedaja  14 okt, 11 nov,  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     9 dec

Bloemschikken  Pedaja  6 okt, 3 nov,  14.30 - 15.30 uur  € 3,00
     15 dec

Quiz   Parkzicht 4, 11, 28 okt,  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     15, 22, 29 nov,
     6, 13 dec

Spelmiddag  Parkzicht 7, 14, 21 okt,  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     4, 11, 18, 25 nov,
     9, 16 dec

Borrelmiddag  Parkzicht 13 okt   14.30 - 16.00 uur  € 3,00
    

Kleuren voor  Parkzicht 18 okt, 1 nov 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
volwassenen

Pictionary spel  Parkzicht 20 okt  14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Seniorenbioscoop Parkzicht 25 okt  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
Heidi in de bergen

Borrelmiddag  Parkzicht 27 okt  14.30 - 16.00 uur  € 3,00 ingo   
‘Oktoberfest’ 

ACTIVITEITENKALENDER NAJAAR 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

Brei- en haakcafé Recreatiezaal elke di  09.30 - 11.30 uur  koffie € 0,50
     
Spellenclub incl. lunch Recreatiezaal laatste di vd mnd 09.00 – 13.30 uur  € 9,75  

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

Bingo   Waardsche Hof 13 okt, 10 nov 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
          8 dec
 
Sintbingo (excl. voor Waardsche Hof 24 nov  14.30 - 16.00 uur   € 3,50
deelnemers uit de wijk)  

ALBLASSERDAM - MFC MAASPLEIN, MAASSTRAAT 30  

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

Bingo   Recreatiezaal 14 okt, 11 nov,  19.00 - 21.30 uur  € 4,00
     9 dec

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 13 okt, 10 nov 14.15 - 16.00 uur  €  5,00

Sintbingo  Recreatiezaal 1 dec  14.15 - 16.00 uur  €  8,00
 

SLIEDRECHT - HOOGHE LIJSTER, LIJSTERWEG 27  

Spellenclub   Vide Parkzicht 18 okt 15 nov  14.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50
     13 dec
  
Kookclub de Fijnproevers  Vide Parkzicht 25 okt, 22 nov 14.30 - 20.30 uur  kosten 
     20 dec     boodschappen

Bijbelkring  Vergaderzaal 9 dec  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
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ACTIVITEITEN IN DE WIJK NAJAAR 2021 

MUZIEK - KOOR- OPTREDEN  

Rondom het Woord De Waard elke di  14.30 - 16.00 uur  

Zangmiddag  De Waard 7, 21 okt , 4,  14.30 - 16.00 uur  
Jan Zweep    18 nov, 2, 30 dec

Zingen bij het orgel Pedaja  13 okt, 10 nov 14.30 - 15.30 uur
     8 dec

Optreden Peter Dons De Waard 14 okt  14.30 - 16.00 uur

Muziekmiddag  Parkzicht 24 nov  14.30 - 16.00 uur

Kerstoptreden  De Waard 16 dec  14.30 - 16.00 uur

OVERIGE

Verkoop H&A Mode De Waard 24 nov  10.00 - 12.00 uur  

Sinterklaasviering Parkzicht 2 dec  14.30 - 16.00 uur  

Kerstviering  De Waard 21 dec  14.30 - 16.00 uur

Kerstviering  Pedaja  22 dec  14.30 - 15.30 uur 

Kerstviering  Parkzicht 24 dec  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 NAJAAR 2021 

Bingo   De Waard 28 okt, 11, 25 nov,14.30 - 16.00 uur  € 3,00 
     9 dec 

Creatieve middag Parkzicht 17 nov  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     
Seniorenbioscoop Parkzicht 8 dec   14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Verf-/schildermiddag Parkzicht 15 dec  14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Kerstquiz  Parkzicht 20 dec   14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Kerstborrel  Parkzicht 22 dec   14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Kerstbloemstuk maken Parkzicht 23 dec   14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Kerstbingo  De Waard 23 dec   14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Kleurmiddag  Parkzicht 27 dec   14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Bewegingsactiviteit Parkzicht 29 dec   14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     



ACTIVITEITEN IN DE WIJK NAJAAR 2021 

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 1, 15, 29 okt, 12,  11.00 - 13.30 uur  kosten
De Smickelclub    12, 26 nov,     boodschappen    
     10, 24 dec
 
Wijs met de computer Vergaderzaal 8 okt, 5 nov,   14.00 - 16.00 uur  koffie € 0,50
     3 dec

Kookclub  Vide Parkzicht 4 okt, 1, 29 nov,  14.30 - 20.30 uur  kosten
De Smaakmakers   27 dec     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 19 okt, 16 nov, 14.30 - 16.00 uur   € 2,00 
     21 dec

Spellenclub  Recreatiezaal 1e & 3e ma mnd 19.00 - 21.00 uur  koffie € 0,50

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

Herfstbingo   Recreatiezaal 8 okt  14.30 - 16.30 uur  € 3,50

Sintbingo  Recreatiezaal 12 nov  14.30 - 16.30 uur  € 3,50

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  

ACTIVITEITEN IN DE WIJK NAJAAR 2021 

3332 *     + kosten lidmaatschap Waardeburghplus       **   + kosten lidmaatschap Jokervereniging

Bingo   Recreatiezaal 6 okt, 10 nov 14.00 - 16.30 uur  €  6,00

Aan Tafel  Recreatiezaal 20 okt, 17 nov  12.30 - 14.00 uur  €10,50 

Kleuren voor volwassenen Recreatiezaal 20 okt   14.45 - 16.15 uur  €  1,50

Quilten   Recreatiezaal 28 okt, 25 nov,  20.00 - 22.00 uur  koffie € 0,50
     16 dec

Bioscoop: André Rieu Recreatiezaal 17 nov  14.45 - 16.15 uur  €  1,50

Kerstbingo  Recreatiezaal 8 dec   14.00 - 16.30 uur  €  6,00 

Kerstlunch  Recreatiezaal 15 dec  12.30 - 14.00 uur  €10,50

Kerstprogramma met Recreatiezaal 15 dec   14.45 - 16.15 uur  €  3,50
Klein Altena Musica     

HARDINXVELD-GIESSENDAM – PEDAJA, CLAVERSWEER 1 

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

Bloemschikken  Recreatiezaal 6 okt, 3 nov,  14.30 - 15.30 uur   €  3,00
     15 dec

Bingo   Recreatiezaal 7, 21 okt,  4,  14.30 - 16.00 uur   €  3,00
     18 nov, 2, 16 dec

Filmmiddag  Recreatiezaal 14 okt, 11 nov,  14.30 - 16.00 uur        
     9 dec

PAPENDRECHT – GERBRANDY, P.S. GERBRANDYSTRAAT 31  

Themamaaltijd  Zalmschouw 21 okt, 18 nov 17.30 - 19.30 uur   divers
     
Kerstdiner  Zalmschouw 23 dec  17.30 - 21.00 uur   divers   

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   € 8,50



WINNAARS PUZZEL ZOMER 2021

De heer De Groot uit Sliedrecht
De heer / mevrouw Teeuw uit Papendrecht
De heer / mevrouw Slingerland uit Papendrecht

Gefeliciteerd met uw prijs!

OPLOSSING
Stuur de oplossing van de puzzel 

uit deze uitgave uiterlijk 31 oktober 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 najaarsboeket!

WOORDZOEKER

beukennootje
boek
bruin
geel
herfst
koud
regen
struik

wind
binnen
boom
egel
guur
kaal
laarzen
regenjas

thee
worm
blaadjes
bos
eikeltjes
haardvuur
kastanjes
paddenstoel

rood
vogels

Maak een zo lang mogelijk woord 
van de overgebleven letters:

L J B S E J T L E K I E S G L U

E E J T O O N N E K U E B J A S

E L L X W S A J N E G E R E A W

G E M H A A R D V U U R P J R Z

C O S E J N A T S A K K G N Z O

Y T V A G U U R N E G E R V E B

X S P C J H B I N N E N O B N J

S N L E G E F T H E E G O E G E

Y E K H E R F S T S E E Q S C W

L D K O U D L R E L K T S M I B

T D W O R M F J S W J T F N D O

N A I S D U D O G B R E D O B O

I P R M W A G B E U M H O J B M

U I O R A F Y Y I H H R S Q O V

R L W L F M K K N N L A A K S V

B U B R X D G F P O Y O S Y H J


