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Judith Leijtens

Om daar een antwoord op te formuleren, 
bewandelen we meerdere routes. Eén 
daarvan betreft de reis door ons land, 
die leden van onze Raad van Toezicht, 
de Ondernemingsraad, de Centrale 
Cliëntenraad, het management en 
medewerkers van Waardeburgh eerder dit 
jaar maakten. In groepjes bezochten ze onder 
meer particuliere woonvoorzieningen voor 
senioren en een ziekenhuis dat projecten in 
de wijk ontwikkelt. De rondreis leverde volop 
interessante inzichten en ideeën op, die we 
samenvoegden in drie kernpunten. 

Om de sterk stijgende zorgvraag in onze regio 
te kunnen beantwoorden, zetten we in op: 

       Kleinschalig en wijkgericht wonen

       Zorg in thuissituatie

       Ontwikkelen creatieve  
       opleidingsconcepten

Dat vraagt om nader onderzoek en natuurlijk 
ook alvast om uitleg. 

In het voorjaar vertelde ik u via deze weg over de reis die 
Waardeburgh maakte en nog altijd maakt, letterlijk en figuurlijk. 
In onze rugzak een stevige opdracht: in onze regio zal het aantal 

ouderen met een (zware) zorgvraag de komende jaren naar 
verwachting gaan verdubbelen. ‘Hoe vangen we die toenemende 

vraag op?’ is het vraagstuk. 
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ZORGORGANISATIES PRESENT 
EN WAARDEBURGH VERKENNEN 

GEZAMENLIJKE TOEKOMST
Ouderenzorgorganisaties Present en 

Waardeburgh verkennen momenteel of ze de 
toekomst samen tegemoet kunnen gaan. 

De vergrijzing in het werkgebied brengt grote 
opgaven met zich mee. Waardeburgh en 

Present onderzoeken hoe een hechtere 
samenwerking onze organisaties beter in staat 

stelt de uitdagingen aan te kunnen. 

De verkenning gaat over visie op de 
toekomst van zorg, verder versterken van de 
kwaliteit van zorg, efficiënte bedrijfsvoering, 

vergroten van samenwerkingsmogelijkheden 
in de regio en het ontwikkelen van 

noodzakelijke vernieuwingen. De verkenning 
zal tot in het voorjaar van 2022 duren. 

We houden u vanzelfsprekend op 
de hoogte van de uitkomsten.

Met ‘kleinschalig en wijkgericht wonen’ 
doel ik op de keuzes die we moeten maken 
als we nieuwe woonvoorzieningen gaan 
bouwen. We kiezen liefst voor kleinschalige 
voorzieningen voor maximaal dertig mensen, 
die nadrukkelijk in verbinding staan met de 
wijken waarin we ze realiseren. Hierover zijn 
we druk in gesprek met woningcorporaties, 
projectontwikkelaars en de vier gemeenten 
waarin Waardeburgh actief is.

Met ‘zorg in thuissituatie’ doel ik op de wens 
om mensen zoveel en zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving te laten wonen. Hoe 
kunnen we de nodige zorg faciliteren? We 
zetten nadrukkelijk in op (meer) preventie, 
op het versterken van netwerken en het 
versterken van wijkverpleging.

‘Creatief opleiden’ gaat over zoeken 
naar nieuwe manieren om onze opleiding 
aantrekkelijk te houden. We krijgen nu jaarlijks 
genoeg leerlingen, maar we willen die 
positie graag behouden. Intern kunnen we 
een mooi groeipad maken voor mensen die 
zich verder willen ontwikkelen. Ook nieuwe 
groepen medewerkers gaan we proberen 
aan ons te binden.

Uiteraard is stichting Waardeburgh niet de 
enige zorgorganisatie die te maken krijgt 
met een sterk toenemende zorgvraag. Ook 
ouderenzorgorganisatie Present – actief 
in de Alblasserwaard en Vijfheerenland 
– kijkt vooruit. Daarom onderzoeken we 
momenteel of en hoe we nauwer kunnen 
samenwerken en of een samenwerking de 
gewenste meerwaarde zal hebben. 

We naderen de ‘tussenbestemming’ van 
onze reis: de komende maanden verwerken 
we alle input en werken we de scenario’s 
verder uit, om zo te komen tot een gedegen 
langetermijn-plan. Om dit proces te kunnen 
begeleiden, is mijn verbintenis met stichting 
Waardeburgh verlengd tot en met juni 2022.

Dat klinkt ons nu nog ver weg. We tellen immers 
af naar de Kerstdagen en de jaarwisseling. 
Samen kijken we terug op opnieuw een 
turbulent jaar, waarin de pandemie ons 
helaas vooral in de eerste maanden van het 
jaar nog stevig in de greep hield. Desondanks 
hebben mooie herinneringen de overhand, 
met de hoop op een mooi nieuw jaar. Ik 
wens u en uw dierbaren prettige feestdagen 
toe en alle goeds voor 2022.

 
Gijsbert Buijs 
Bestuurder a.i.

ZORGALARMERING 
& MAALTIJDEN
 
De prijzen voor zorgalarmering en de 
maaltijden in de restaurants stijgen licht.
 
Het actuele overzicht kunt u vinden op 
www.waardeburgh.nl/waardeburghplus 
of opvragen bij het Bedrijfsbureau via de 
gratis Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456 
(bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur).

Kringloop de Cirkel in 
Hardinxveld-Giessendam organiseert 

elk jaar een goede doelen actie. Coby 
Lock werkt op de dagbesteding en 
stuurde een wens in om samen met 

de deelnemers van de dagbesteding 
in Pedaja iets leuks te doen. En met 

die wens viel ze in de prijzen! Op 
zaterdag 20 november ontving ze een 
tegoedbon ter waarde van € 150,00. 

De deelnemers gaan samen 
verzinnen wat ze van dit prachtige 

bedrag gaan doen.
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Contributie in 2022
Als lid van Waardeburghplus 

ontvangt u ieder kwartaal het 
magazine SAMEN. Daarnaast 
heeft u de mogelijkheid om 

gebruik te maken van allerlei 
voordelen zoals onze eigen 

vervoersdienst, Sjuttul, korting 
op zorgalarmering en meer. De 

jaarlijkse contributie voor het 
lidmaatschap bedraagt 

voor 2022 € 22,50.
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MEDITATIE 
door Gea Janssens

Het ontroerde mij, omdat zij de wijsheid ontving om verder 
te kijken dan haar kwetsbaarheid op dit moment. En omdat 
ze getuigde van de hoop die in haar leefde. Ze wees naar 
een kaart die op haar nachtkastje stond. Gekregen van een 
kleindochter. Met de tekst:
‘U geeft een toekomst vol van hoop, 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen 
leidt ons door dit leven heen’
‘Zo is het, knikte ze. ‘Die hoop doet mij leven.’ 
Moe door de inspanning viel ze in slaap.

Haar hoop was niet gebaseerd op het leven van alleen hier 
en nu. De hoop van het christelijk geloof gaat verder dan 
de omstandigheden van vandaag. Deze hoop vindt zijn 
bestaansrecht in Iemand. In het baby’tje dat geboren is in 
Bethlehem. We vieren en gedenken het met het Kerstfeest. 
De baby werd een volwassen man die de belofte van de 
Here God vervulde. Zoals Simeon getuigde in de tempel, toen 
hij baby Jezus in zijn armen had: ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar 
in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen 
ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt ten overstaan 
van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de 
heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
(Lucas 2: 29- 32)

Door het verzoeningswerk van de Here Jezus is onze 
toekomst vol van hoop. Die hoop mag vandaag al ons leven 
vullen, in alle omstandigheden. En ja, dan zijn er verdriet, 
zorgen, pijn. Dan moeten we nog afscheid nemen van 
geliefden omdat ze sterven. Het leven hier op aarde kan 
zo moeilijk en ingewikkeld zijn. En toch, en toch, door al die 
omstandigheden heen mogen we geloven en hopen op 
Gods beloften. Verankerd in het lijden, sterven én opstaan 
van de Here Jezus.

In de laatste uren van haar leven hier op aarde zong ik 
samen met haar zoon en kleindochter:
‘In de nacht vol strijd en zorgen kijken
wij naar U omhoog 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop’.
En het refrein:
‘U geeft een toekomst vol van hoop
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen 
leidt ons door dit leven heen.’
In dat vertrouwen stief ze en werd haar hoop zichtbaar. 
Hoop vervuld in het eeuwig leven.

* Uit: Toekomst vol van hoop - een lied van Sela

Broos en kwetsbaar lag 
ze in haar bed. Sinds mijn 
laatste bezoek, twee 
dagen geleden, was ze 
nog magerder geworden. 
Haar ademhaling ging soms 
moeizaam. Maar haar ogen 
keken mij blij aan. ‘Hoop doet 
leven’, zei ze tegen mij. Het 
verwonderde én ontroerde 
mij. Juist deze zieke vrouw, 
duidelijk aan het einde van 
haar leven hier op aarde, 
sprak over hoop.
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LIJF & LEDEN

De afgelopen jaren sneuvelde weerrecord na weerrecord: 
2018 kende de warmste zomer in jaren, 2019 had de warmste 
winter, de lente van 2020 blijkt de zonnigste ooit en op 7 
februari 2021 was het 745 dagen geleden dat er een ijsdag 
was. Hoe het er deze winter uit gaat zien qua weer weten we 
niet. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. Daarom 
delen we tips en wetenswaardigheden over kou, buiten zijn en 
lopen wanneer het glad is op straat.

VEILIG LOPEN
Veilig lopen begint met goede schoenen. Dat geldt niet alleen 
als het glad is. Ze zorgen voor balans, een goede afwikkeling 
en steun.

TIPS BIJ NATHEID OF GLADHEID:
1.  Langzaam bewegen. 
Loop langzaam, zodat uw lichaam de tijd heeft om zich aan 
het gladde oppervlak aan te passen. 
2.  Loop met kleine stapjes. 
Als uw voeten te ver uit elkaar staan, zult u moeite hebben om 
uw evenwicht te bewaren. Zet een kleine stap zodat uw voet 
maar een paar centimeter voor de andere is. Herhaal dan met 
de andere voet. Het duurt langer, maar u loopt veel veiliger.
3.  Schuifel vooruit. 
Houd uw voeten ongeveer 30 cm uit elkaar. Stelt u zich de 
manier waarop pinguïns lopen voor. Probeer dat zoveel 
mogelijk na te bootsen.
4.  Sta rechtop. 
Een goede houding maakt veel verschil. Strek uw rug zodat 
deze op één lijn ligt met uw benen. Dit helpt uw evenwicht 
te beheersen. Houd uw armen dicht bij uw lichaam. Als u uw 
armen te veel beweegt, kunt u uw evenwicht verliezen.
5.  Houd u ergens aan vast. 
Soms heeft u extra ondersteuning nodig. 

GOEDE KLEDING
Waarom naar buiten gaan als het koud 
is? Wist u dat koud weer goed is voor de 
weerstand? Een goede reden om een 
frisse neus te gaan halen! Let wel op dat 
u zich warm kleedt. Niet voor niets luidt 
een bekend Scandinavisch spreekwoord: 
‘Slecht weer bestaat niet, maar slechte 
kleding wel.’ Wanneer we ouder worden, 
voelen we temperatuurverschillen minder 
goed. Zorg daarom altijd voor voldoende 
warme kleding, handschoenen en 
hoofdbedekking. 

We wensen u veilig wandelplezier in de 
wintermaanden!

En waarom u toch naar buiten moet gaan als het koud isLopen als het                                    is

BELANGRIJK: 
Als u altijd op deze manier 
loopt – dus ook zonder dat 
het nat of glad is – dan 
is het raadzaam om een 
fysiotherapeut om advies te 
vragen. Wanneer het echt niet 
veilig is of het niet veilig voelt, 
is binnenblijven het beste 
advies. 
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Ken je mij?
Wie ben ik dan?

Ik zoek naar de plek waar ik woon
Maar ik vind het niet.
Ken je mij?
Waar woon ik dan?

Ogen die naar buiten kijken.
Waar moet ik naar toe?

Ik ben mijzelf niet meer.
Mijn liefsten om mij heen ben ik verloren.
Ik voel mij zo alleen.

Kijk mij aan en zeg mij wie ik ben.
Ken je mij?  Wie ben ik dan?

Het licht op mijn kamer floept aan.
“Hier zijn uw pillen, mevrouw, ik kom zo.”
Het woordje “zo” echoot in mijn hoofd, want wanneer is “zo”?

“Zo, daar ben ik dan weer.
Gewoon de kleren van vorige keer?”
Het is douchedag, kom maar snel.

Steunkousen aan, tja, dat is minder fijn,
Dat doet nu eenmaal altijd wel wat pijn.
“Kijk eens, een boterham met kaas voor u, en hier het briefje voor het menu.”
“Sorry, ik moet naar de volgende nu.”

Zo even bijkomen, wat zei die zuster nu?
Het ging allemaal zo vlug.
‘k Had eigenlijk nog wat willen zeggen over de kinderen,
Misschien komt ze zo terug…

Ken je mij? Wie ben ik dan?

Ach de zuster heeft het misschien druk,
In gedachten bij het gezin, druk met de studie, haar vrienden, geld verdienen.
Ik begrijp dat wel, ik ben immers ook jong geweest.

Mijn lichaam gaat achteruit, ’s morgens duurt mijn start wat lang.
Maar ’t ergste is mijn geest, dat is niet meer wat het is geweest.
Daarom ben ik soms wat bot of kortaf, maar van binnen ben ik bang.

Begrijp je mij?

Vannacht sliep ik zo slecht.
In de nacht komt alles op mij af.
“Vraag om een slaaptablet,” had de zuster gezegd.
Maar alles wat ik wilde was een luisterend oor, eerlijk en oprecht.

Begrijp je mij?

De deur gaat na een zachte klop open.
Met rustige stappen komt de zuster binnenlopen.

“Dag mevrouw, hoe was uw nacht?”
En samen praten we zacht.

Over mijn man die ik zo mis en de zorgen over de kinderen.
Wat fijn ! Ze heeft even tijd voor mij!

Ze kent mij. Wie kent mij beter dan zij?

“Kijk eens, een beschuitje met jam, daar houdt u toch zo van?”
Da’s weer een wat anders dan een boterham.

De zuster knipoogt even.
Wat is het toch simpel, om nét dat beetje extra te geven.

Ze kent mij. Wie kent mij beter dan zij?

Douchen. Ik vind dat altijd zo vermoeiend.
Haren wassen, alles insoppen, hup hup met die sproeier.

Blijkbaar is de tijd of het water weer op, want ik heb al weer een handdoek om.

Maar deze morgen is het anders dan gewoon.

“Drinkt u gerust eerst op uw gemak uw thee,
Dan gaat u straks douchen en help ik u daarmee.”

Samen zoeken we de schone kleding uit: deze zuster heeft smaak.
Rustig doet zij haar werk, doet mij een geurtje op en smeert mij in.

Wat heb ik het naar mijn zin!

Ondertussen praten we over koetjes en kalfjes en je merkt het:
De zuster werkt met veel plezier!

“Mevrouw, kan ik nog iets voor u doen? “
Ik glimlach, het liefst geef ik haar een zoen.

Zij kent mij. Wie kent mij beter dan zij?

’s Middags dut ik wat in het zonnetje bij het raam.
In de gang hoor ik geroezemoes, zo te horen hebben de zusters lol.

Ik grinnik zachtjes mee en geniet hiervan.
Zo’n dolletje hebben zij ook nodig, anders houden ze het zorgen niet vol.

Ken je mij? Wie ben ik dan?
Hier is de plek waar ik woon.

Mijn liefsten ben ik dan wel verloren, maar:
Ik ben niet alleen.

Ik voel liefde om mij heen.
Een warme blik, een lief gebaar.

Ik voel mij hier geliefd om wie ik ben.

Dit is mijn laatste huis, maar wat voel ik mij THUIS ♥

GEDICHT 
door Anita van Zoelen, verzorgende IG i.o. in zorgcentrum De Waard

   K e
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DIALECT 
door Werkgroep Dialect, Historische Vereniging Sliedrecht

Toe ’k nog ’n jonchie van zô ’n jaer of 
vijf, zes was, beurden ’t wel is, dat we zô 
tege de fêêsdaege ’s aeves in d’n donker 
etelaozies gonge kijke. As m’n vaoder z’n 
zwarte hande en z’n gezicht mèt groene 
zêêp gewasse had en we brôôd gegete 
hadde, trok tie z’n bonkertie en lêêge 
schoene aan en gonge me met z’n twêêë 
d’n hort op.

Dat was in die tijd, toe je as kaaind aaigelijk 
nog nie zôoveul had, ’n grôôt fêêst. Dat 
begon al as ie de stoep opkwam. Aalles 
was dan aanders as overdag, ’t was dan 
donker op d’n dijk met mor zô hier en daer 
’n brandende straetlantaeren. Mêêstal zô 
dà je bij ’n lantaeren in ’n bocht net d’n 
aandere in de vollegende bocht kon zien. 
En zô liepe me dan van Beneejen-uit naer 
de Kaarekbuurt. Êêst tot Ôôstebrug toe, 
aalles an de rechse kant bekijke en dan 
langs d’n aandere kant weer trug op huis 
aan.

SOORTE WINKELS
Wat ’n winkels dat jie dan wel nie had. 
Soms hêêle gewone, zôôas de slaogers en 
kroijeniers en boveaan de stoepe klaaine 
winkeltjies met ’n klaain lampie aan ’n 
draejchie in de zôôgenaomde etelaozie 
van ’n meter brêêd. Overdag liep ie daer 
gewoon verbij, mor ’s aeves sloege we ok 
de aalderklaainste raompies nie over. Ok 
al, omdat ’t dan zô lekker lang duurde voor 
dà me thuis wazze. Mor as de Kaarekbuurt 
in ’t zicht kwam, begon ’t fêêst pas goed. 
Daer wazze de winkels mè grôôte verlichte 
raomde en daer was van aalles te zien. 
Allêên mos ’t nie te koud weze, want dan 
wazze bij veul winkels de raomde beslaoge, 

INTERVIEW

Sinds zijn pensionering is Gerard 
Maat (71) als vrijwilliger actief bij 
Waardeburgh. Elke week rijdt hij de 
Sjuttul en verzorgt hij transporten.

Minstens twee halve dagen per 
week spendeert Gerard aan 
de ritten voor Waardeburgh, 
regelmatig kost het hem nog 
wat meer vrije tijd. Niet erg, 
vindt hij, want Gerard doet het 
chauffeurswerk ontzettend graag. 
Wat hem beweegt om op vrijwillige 
basis te werken? “Dankbaarheid. 
Iets meer dan een jaar voor mijn 
pensionering raakte ik door een 
faillissement mijn baan kwijt. In 
vijftig jaar tijd was ik nog nóóit 
werkloos geweest, ik zat met de 
handen in het haar. Gelukkig was 

ik bij Waardeburgh meer dan welkom. Ik heb ruim een 
jaar met plezier in Parkzicht gewerkt. Als vrijwilliger kan 
ik iets terugdoen.”

MET SPOED OP PAD
Elke vrijdag staat Gerard ingepland voor transporten. 
In coronatijd deed Frank Docter, coördinator van de 
facilitaire dienst, regelmatig een extra beroep op hem. 
“Ging de telefoon. Of ik met spoed mondkapjes en 
schorten naar een van de locaties wilde brengen”, 
vertelt Gerard. “Geen probleem. Dan haal ik de bus, 
laad ik de spullen in en ga ik op pad. Ik woon vlakbij De 
Waard, ben er in twee minuten.” Naast de vaste vrijdag 
is er per periode een wisselend rooster met Sjuttul-
diensten. Leuk weetje: als het even kan, combineert 
Gerard zijn ritten met de bezorging van dit magazine 
SAMEN.

LEUK EN DANKBAAR WERK
Gerard doet zijn vrijwilligerswerk uit dankbaarheid, 
maar ontvangt ook veel dankbaarheid. “De cliënten, 
daar doe ik het uiteindelijk voor. Het is fijn als mensen 
me aan het einde van een Sjuttul-ritje bedanken en 
hebben genoten van een heerlijk dagje uit. Ik ben ook 
blij dat we er weer op uit kunnen, we zijn onder andere 
al naar Scheveningen geweest.” Aan stoppen denkt 
Gerard nog lang niet. “Ik ga door zolang het kan. Het 
is leuk en dankbaar werk. Wel zou het fijn zijn als er 
meer vrijwillige chauffeurs komen. Die kunnen we altijd 
gebruiken!”

Gerard Maat   
IS VRIJWILLIG 
CHAUFFEUR
‘Fijn als mensen bedanken voor een leuke rit’

dan kò je nò niks zien, en daer was ’t tò 
nie om begonne. Mor mêêstal kò je in de 
etelaozies kijke naer dinge die je van z’n 
leve toch nooit zou kenne krijge.

SPEULGOED
Mor je kon tóch naer ’t speulgoed kijke 
en dat was toch al hêêl wat. Hijskraone, 
blekke stôômwalsies en mecaonodôôze 
bij Bongerze of de Haon en niet te vergete 
de mondfluite bij Meijere bij de Ôôstebrug. 
Bij Elzenaere was t’r bekant gêên licht te 
zien, allêên sting d’r voor ‘t raomd ’n grôôte 
witte voet met ’n eksterôôg. Daer wees ’n 
mechaonisch bewoge vinger naer, dan 
gong d’r ’n lichie achter ’n kaortie braande, 
waerop ‘Tranosan helpt’ sting. Daer keek ie 
je ôôge op uit met je neus tege de raomde. 
En zô gonge me dan aan d’n aandere kant 
van d’n dijk weer op huis aan en we keke 
overaal, mor ’t mêêste waer d’r speulgoed 
te zien was.

ALLÊÊN MOR KIJKE
Want zôôas ik al zee, de kaainder hadde 
in de crisistijd nie zôôveul en we krege 
nooit van die begrôôtelijke dinge, maor 
daer hadde me ons al mee verzoend, 
onvermijdelijk as ’t was en namme genoege 
met ’t haolbaore, etelaozies kijke. Allêên 
êêne keer hè ’k is wat gekrege van ’n ome 
die in Cureçao gewaarekt had. Dat was ’n 
geweertie, ’n soort proppeschietertie waer 
’n kurreksie uit schoot as ie aan ’n trekkertie 
trok. Mor dat kurreksie zat aan ’n touwchie, 
dus daer hà je nie zôveul aan. Nou hà ’k al 
gaauw, goochem as ik was, dat touwchie 
los gepullekt, toe schoot ’t kurreksie meschie 
wel drie meter weg. Dat was prachtig, 
mor ’t had êên naedêêl. ’k Schoot dat 
kurreksie bij de buurvrouw in d’r ôôg, dat 
liep gelukkig goed af, mor ’t geweertie wier 
staondebêêns deur m’n moeder in beslag 
genome.

Een Baonhoeker

ETELAOZIES KIJKE
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met Waardeburghplus!

Ook in de koudere maanden van het jaar gaan we er graag op uit. 
We trekken een fijne winterjas aan, een sjaal, handschoenen en een warme 

muts gaan ook mee: eventuele kou kan ons niet deren. Zeker omdat 
Waardeburghplus-uitjes hartverwarmende uitjes organiseert. Leest u mee 

wat er de komende maanden zoal op het programma staat? Een 
compleet overzicht van de uitstapjes vindt u op pagina 28. 

Eventuele wijzigingen in het programma maken we 
uiteraard tijdig bekend. Heeft u vragen? Belt u gerust naar 

de gratis Seniorenzorglijn: (0800) 456 0 456.

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.

PA
NNENKOEKEN IN HEUSDEN

Voor velen is het een 
heerlijke traktatie: 

pannenkoeken! Wij maken 
er een gezellig uitstapje van 
en nemen u mee naar De 
Pannenkoekenbakker in 

het prachtige vestingstadje 
Heusden. Samen gaan we 
genieten van de Brabantse 

gastvrijheid.

GENIETEN

GOUDA & STROOPWAFELFABRIEK

We bezoeken het oude 
centrum van Gouda. 
Een bezoekje aan de 

Siroopwafelfabriek op de 
Markt mag daarbij niet 

ontbreken. We gaan zien hoe 
de lekkerste siroopwafels van 
Gouda gemaakt worden. En 

ja, natúúrlijk gaan we 
ook proeven!

TROPISCH DAGJE

Voor een tropisch 
uitstapje hoeven we niet 

lang te reizen.. in Luttelgeest 
bezoeken we de Orchideeën 
Hoeve. Bewonder de mooiste 

vlinders en de waterval 
en geniet van de sierlijke 

flamingo’s in de jungletuin. 
Uiteraard komt u ogen 

tekort bij het zien van de 
bloemenpracht. Mis 

dit bijzondere 
uitstapje niet!

TOEREN DOOR EIGEN LAND

We organiseren diverse 
prachtige ritten door de 

omgeving. Wat denkt u van een 
tour langs de rivieren of door de 
polder, langs de Graafstroom en 
de Lek? Of wilt u graag mee met 

een rondrit door Kralingen en 
Rotterdam-Noord? Het complete 
overzicht van uitstapjes vindt u op 
pagina 28. Rijdt u één van deze 

dagen gezellig mee? 

NATIO
NAAL MILITAIR MUSEUM SOESTERBERGOp 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.
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VRIENDEN VAN WAARDEBURGH

Wintertijd. Kerst in aantocht. De winterdagen 
die we graag feestelijk vieren, staan op de 
kalender vermeld, zoals elk jaar. Kerst – 
elk jaar met bekende elementen. Elk jaar 
ook weer anders. We nemen tijdens de 
feestdagen onze herinneringen van weleer 
mee. Hoe Kerst dit jaar gevierd kan worden, 
wordt vanzelf duidelijk. In elk geval willen we 
in De Waard onze kerstboom opzetten. Ook 
op de andere locaties denken we of we iets 
kunnen betekenen in de wintertijd.  

Het is tijd om afscheid te nemen van 2021. 
Een jaar vol veranderingen. Plannen maken 
voelt anders dan we jarenlang gewend 
waren.  Door de opgedane ervaringen in 
2020 zijn wij allen voorzichtiger geworden met 
het maken van plannen. De maatregelen 
ter bescherming van onze gezondheid 
veranderen nogal eens. Niet alles wat we 
graag willen, is verstandig. 

BUBBLE UNITS
Als Vrienden van Waardeburgh hebben 
we het afgelopen jaar verscheidene mooie 
bijdragen kunnen doen. Inmiddels is er in 
Overslydrecht op iedere afdeling een Bubble 
unit gebracht en een 'aura'-projector. Bubble 
units zijn prachtige kijkobjecten in groeps- 
en snoezelruimtes. In deze waterzuilen is 
een voortdurende stroom van boeiende 
luchtbelletjes te zien. De kleur van het water 
en de luchtbelletjes veranderen dankzij de 
ingebouwde ledverlichting. 

QWIEK.UP
Ook voor de bewoners in Pedaja mochten 
we iets bijzonders mogelijk maken. Daar 
is een Qwiek.up systeem aangeschaft. 
Dit systeem werkt met verschillende 
belevingsmodules, zoals Sterrenhemel, Lente 
& Zomer, Herfst & Winter, Boswandeling, 
Aquarium en Bubbels. Daarnaast hebben wij 
voor Pedaja de aanschaf mogelijk gemaakt 
van een keyboard. Een keyboard is makkelijk 
verplaatsbaar en kan daardoor in vele 
ruimtes als ‘orgel’ dienen.

BIJDRAGEN AAN WELZIJN
De bestaansgrond van de stichting 
Vrienden van Waardeburgh is dat we iets 
willen bijdragen aan het welzijn van onze 
bewoners en cliënten. We hebben contact 
met de activiteitenbegeleiding en met het 
management om te overleggen waar we 
iets kunnen betekenen. In extra’s buiten de 
reguliere uitgaven willen wij graag voorzien 
met de middelen die we van onze vaste 
donateurs ontvangen!

Mooie bijdragen in
UIT DE WIJK

Arie Duijvis, geregeld te gast bij Aan Tafel De Schoorsteegt, 
liet ons op bijzondere wijze weten wat De Schoorsteegt voor 
hem (en anderen) betekent. Dat delen we graag met u.

De Schoorsteegt is en blijft ons vast domein!
Wat hebben wij het toch echt gemist
met onze lieve vrienden te dineren.
De Schoorsteegt is en blijft ons vast domein, 
immers wij weten het steeds goed te verteren!
Vanwege corona bleven wij verstoken
van ons gewaardeerd wekelijks genoegen.
’t Was voor ons alleen een trieste ervaring,
waar mensen in de wereld niet om vroegen!

Eerlijk is eerlijk, wat vinden wij ’t weer fijn
om ons wekelijks samenzijn te vieren.
De zon schijnt weer in ons aller harten,
ja, wij gaan het toch echt versieren!
De sfeer zorgt, dat wij ons goed voelen
bovenal kunnen wij op elkaar bouwen
Optimistisch blijven wij door dik en dun:
in alle gasten en gastvrouwen hebben wij veel vertrouwen!

’t Is een feit: de mens is een sociaal wezen
In mijn ogen is dit toch veelal aangeboren.
Als je dan nog werkt met een goed gevoel
dan zal er beslist niets gaan verloren!
Ik zeg, dat de ware zin van ons bestaan
is op z’n tijd ‘iets’ nemen, maar ‘meer’ geven
wat voelt u zich dan op deze aarde ‘rijk’
Goede contacten in ons leven zijn essentieel
in zo’n positie voelen wij ons bevoorrecht.
Daarom zijn onze familie en echte vrienden,
zo belangrijk in ons bestaan en …. terecht.
Ik zou zeggen: wij gaan er allen voor
in de toekomst mooie kansen te creëren
Dat zal dan beslist veel perspectief bieden
zeker van onze medemens kunnen wij veel leren!

We wensen u gezellige feestdagen en een gezond 2022. 
Hopelijk kunnen we komend jaar weer veel samen zijn!

Warme groet, 
MONIQUE BREEDIJK & JOKE VAN DEN BERG

Uw donatie is welkom
Wilt u donateur worden 

van de Vrienden van 
Waardeburgh? Graag! 

Kijk op de website 
www.waardeburgh.nl. 

Samen kunnen we meer, 
ook in het nieuwe 

jaar!
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Niets is zo gezellig als samen eten. Genieten van een heerlijke maaltijd én fijn gezelschap. 
We nodigen u daarom graag uit voor onze themamaaltijden. De komende maanden 
serveren onze koks opnieuw verrassende themamaaltijden in de vier restaurants van 
Waardeburgh. Iedere maaltijd bestaat uit drie gangen, passend bij de tijd van het jaar. 
We wensen u alvast smakelijke avonden toe!

Eventuele wijzigingen zullen we tijdig bekendmaken. Vanzelfsprekend nemen we de dan 
geldende coronamaatregelen 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.

maaltijdenthema

gezellig samen uit eten bij         Waardeburgh

PARKZICHT
(0184) 48 08 00

OVERSLYDRECHT
(0184) 49 35 71

DE WAARD
(078) 692 15 15

PEDAJA
(0184) 61 77 22

SATÉ MENU 6 jan 13 jan 6 jan 14 jan

STAMPPOTTEN 20 jan 27 jan 20 jan 28 jan

SPARERIBS 3 febr 10 febr 3 febr 11 febr

WINTERSPORT 17 febr 24 febr 17 febr 25 febr

LEKKERBEK 3 mrt 10 mrt 3 mrt 11 mrt

HALVE KIP 17 mrt 24 mrt 17 mrt 25 mrt

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

SA
TÉ

 M
EN

U Heldere Chinese 
kippensoep

Spies van kippendij 
& satésaus

Frites
Salade

Vanilleijs-taartje

STAMPPOTTEN

Heldere groentesoep

Hutspot & klapstuk
Stamppot rauwe andijvie 

& balletje gehakt

Vlaflip
SPARERIBS

Meerprijs € 3,-

Brood & smeersels

Spareribs & diverse sausjes
Rauwkost
Farm frites

Koffie & cheesecake

W
IN

TE
RS

PO
RT

Goulashsoep

Cordon bleu
Rösti

Appelcompote & rozijnen
Zuurkoolsalade & spekjes

Apfelstrudel & 
slagroom

LEKKERBEK

Licht gebonden 
kerriesoep

Lekkerbek & ravigottesaus
Wortelen

Pommes duchesse

Koffie & zoete 
versnaperingen

HALVE KIP

Gebakken champignons 
& spek op toast

Halve kip & diverse sausjes
Rauwkost & appelmoes

Frites

Madeira ijsschijfje
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KLEUREN VOOR VOLWASSENENWINTERS RECEPT

LEUK, LEKKER & MAKKELIJK

KARAMEL APPELTJES
BENODIGDHEDEN

4 personen

4 appels 
200 gram suiker

125 ml slagroom
90 gram roomboter

gehakte noten
kokosrasp

chocolade krullen

4 stokjes/dikke prikkers
bakpapier

pan met dikke bodem

BEREIDEN

Doe de suiker in de pan. 
Smelt de suiker (zonder te roeren!) tot deze mooi 
amberkleurig is geworden. 
Voeg de boter en de slagroom voorzichtig toe aan de 
karamel en roer tot er een mooie egale massa ontstaat.
Haal de karamel van het vuur.

Steek de stokjes in de bovenkant van de appels.
Rol de appels door de warme karamel.
Bestrooi de appels met de noten, kokos of chocolade 
en zet weg op het bakpapier.
Laat de appels afkoelen.

Serveer op een mooie schaal met een lekkere 
warme choco & slagroom.
Smakellijk!

18
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activiteiten DE WAARD

Al is het buiten winters koud, binnen is het altijd warm en gezellig! 
Samen vieren we de Kerstdagen en de jaarwisseling. Ook bereiden onze 

activiteitenbegeleiders alvast veel gezelligheid in januari, februari en maart voor. 
Graag kijken we vooruit naar hetgeen u de komende maanden kunt 

verwachten. Daarnaast zijn er natuurlijk de wekelijkse activiteiten 
waarbij u van harte welkom bent.

ac
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Warme winter 
BIJ WAARDEBURGH 
Een gezellig gevulde agenda

JANUARI

17-21 januari
Themaweek Winter

In deze themaweek 
organiseren we allerlei leuke 

activiteiten zoals een koek-en-
zopiemiddag, een film over de 
winter, een winterse busrit en 
nog veel meer. We hopen u 

natuurlijk te zien! 

MAART

Dieren op bezoek
De lente komt weer in zicht! We 

krijgen dieren op bezoek.. misschien 
ook wel pasgeborenen?

21-25 maart 
Themaweek Lente

24 maart 
Hollandse liedjes

We zingen samen Hollandse 
liedjes. Komt u ook?

FEBRUARIElke maandag
Quizmiddag

Februari wordt ook wel de 
sprokkelmaand genoemd. Over 

de betekenis van de maand 
en nog veel meer verschillende 

onderwerpen hebben we het tijdens de 
quizmiddagen. Elke maandagmiddag 
hebben we een quizmiddag met elke 

keer een verschillend thema. Elke week 
is het weer een feestje en is de zaal 

goed gevuld. 

woensdag 12 januari 
Winterse middag 

We vieren de winter, met een 
winterse film en natuurlijk ook warme 

chocolademelk.

donderdag 20 januari 
Winkel van Sinkel

Liane de Keijzer richt de Winkel van 
Sinkel in: een gezellig winkeltje met 
volop leuks. Wie weet, zijn er ook 

nog spulletjes te koop! 

JA
NUARI

FEBRUARIom de week 
op donderdagmiddag 

Muziekmiddag
Bent u al weleens naar de 

muziekmiddagen van Jan Zweep 
geweest? Om de week op 

donderdagmiddag bent u van harte 
welkom om te komen luisteren. 

14-18 februari 
Hartenweek

Op 14 februari vieren we Valentijnsdag. 
In die week organiseren we een 

gezellige themaweek vol 
harten en liefde.MAART

vrijdag 11 maart
Brandweermannenkoor 

Eerder ging het geplande optreden van het 
Brandweermannenkoor niet door. Hopelijk kan 

het nu wel doorgaan!

woensdag 16 maart
Mini kermis

We organiseren een mini kermis met onder 
andere een draaiorgel en accordeon. Er worden 
wentelteefjes gebakken en u kunt een suikerspin 

halen en eendjes vissen. Ouderwets gezellig!

zaterdag 26 maart
Optreden Hadassa

Tamboerijngroep Hadassa verzorgt een 
optreden. Ze zingen christelijke liederen en 

dansen met vlaggen. Erg mooi om te 
zien en te horen!
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activiteiten VERPLEEGHUIS OVERSLYDRECHT 

maandag 14 februari 
Valentijnsbingo

De bingoprijzen staan in 
het teken van de liefde, 

zoals chocoladezoenen en 
hartensnoepjes. We draaien 
nostalgische liefdesliedjes en 

serveren luxe Valentijnskoekjes van 
de bakker, want niet alleen de 

liefde van de man gaat door de 
maag. Kortom: een 
liefdevolle middag!

FEBRUARI

zaterdag 12 maart 
Dameskoor Eigen Wijs

De dames van Dameskoor Eigen Wijs zingen liedjes die 
u kent. Van ‘Droomland’ tot ‘Als de zon schijnt’ en de 

‘Zeemansmedley’ en een ‘Boeketje rode rozen’. 
Komt u luisteren (en meezingen)?

dinsdag 23 maart 
Bloemschikken

Op zondag 21 maart begint de lente en dat 
vieren we. Om ook binnenshuis van de lente te 
kunnen genieten maken we bloemstukjes met 

voorjaarsbloemen, takken in de knop en nestjes met 
kunst-eitjes. Natuurlijk mag u uw 

bloemstukje meenemen!

MAART

Op 21 september 
bewonderden we de expositie 

met fotoportretten van 
bewoners, gemaakt door 

activiteitenbegeleider Fleur 
de Ruiter. De expositie werd 

geopend door mevrouw 
Aaldijk (103 jaar). 

Omdat de verbouwing van 
de begane grond en ook de 

recreatiezaal nog in volle gang 
zijn, is het wat lastig om ver vooruit 
te kijken. Natuurlijk organiseren we 

leuke activiteiten. Wat precies, 
laten we u via andere wegen 

weten. Graag blikken we hier nog 
eens terug op de activiteiten van 

de afgelopen periode!

Half september genoten 
we van de bruidsweek, met 

bruidsfoto’s, bruidstaart 
en een quiz. Hoogtepunt 

was toch wel de 
bruidsmodeshow op 15 

september! We genoten 
van maar liefst 17 prachtige 

prachtige bruidjes!

activiteiten ZORGCENTRUM PARKZICHT 

EXPOSITIE

BRUIDSW
ERK

TE
RU

G
BL

IK
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advertorial

AANMELDFORMULIER UITSTAPJES* WAARDEBURGH WINTER 2021/2022

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 december 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 17 december in bij de receptie van één van onze zorgcentra.  

VIA DE WEBSITE 
Stuur uw aanmelding uiterlijk vrijdag 17 december in via de website 

www.waardeburgh.nl/uitstapjes.

TELEFONISCH 
U kunt zich vanaf vrijdag 24 december 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 december nemen onze medewerkers telefonisch contact 

met u op om uw deelname te bevestigen. 

25

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

www.zorgcomfort-alblasserwaard.com
Openingstijden: 

ma t/m vrij 09.30 - 17.30 uur

Slechtziendheid is een visuele beperking 
die niet hersteld kan worden door een 
bril of lenzen. Slechtzienden zien alleen 
gedeeltelijk wat zich in hun omgeving 
afspeelt. Alledaagse handelingen 
zijn vaak moeilijk. Gelukkig is er veel 
mogelijk met de juiste aanpassingen en 
hulpmiddelen.

Bepaalde ziekten veroorzaken een 
wazig, kleurloos, vervormd of gevlekt 
zicht. Andere aandoeningen tasten 
bijvoorbeeld het perifere zicht aan of 
omgekeerd het centrale gezichtsveld. 
Door deze beperking hebben slechtziende 
personen moeite met onder andere lezen 
en schrijven, klokkijken, telefoneren en zich 
verplaatsen. Met de juiste aanpassingen 
is er gelukkig nog veel mogelijk. Er zijn 
veel hulpmiddelen, variërend van kleine 
hulpmiddelen zoals speelkaarten met 
grote symbolen tot geavanceerde 
apparatuur, zoals voorleesapparaten en 
beeldschermloepen.

DAGELIJKS GEBRUIK
Een sprekende medicijndoos zorgt ervoor 
dat u uw juiste medicijnen inneemt. Een 
jumbo klok of een sprekend horloge/
wekker melden u de tijd. Met overzetbrillen 
die het licht filteren, kunt u weer onbezorgd 
naar buiten.

AUDIO & COMMUNICATIE
Audio- en communicatiehulpmiddelen 
zorgen ervoor dat u op een prettige manier 
kunt communiceren en op de hoogte 
kunt blijven van het laatste nieuws. Dankzij 
telefoons met grote toetsen bent u snel en 
gemakkelijk verbonden met uw vrienden 
en familie. Een telefoonflitser met geluid 
versterkt de bel van uw huis(telefoon) en 
geeft lichtflitsen.

LEZEN EN SCHRIJVEN
Lezen is iets wat u de hele dag door doet. 
Het begint al wanneer u op de wekker 
kijkt als u ’s ochtends wakker wordt en 
eindigt wanneer u een boek leest voor u 
naar bed gaat. Gelukkig zijn er genoeg 
hulpmiddelen die het lezen en schrijven 
eenvoudiger maken. Zoals agenda’s en 
toetsenborden met grote letters en allerlei 
soorten loepen.

Bij ZorgComfort Alblasserwaard vindt 
u naast hulpmiddelen als rollators, 
rolstoelen en scootmobielen ook diverse 
hulpmiddelen voor slechtziende en blinde 
mensen. Laat u gerust eens informeren 
over de mogelijkheden.

SLECHTZIEND, wat nu?
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DATUM   TIJD     UITSTAPJE

O   Maandag 3 januari 2022  12.00 - 16.30 Tour door de polder, langs de Graafstroom & de Lek 

O   Dinsdag 4 januari 2022  11.30 - 14.30 Pannenkoeken eten in de Oude Maas, Barendrecht  
 
O   Maandag 10 januari 2022  13.00 - 17.00 Winkelen in de Arendshof in Oosterhout 

O   Dinsdag 18 januari 2022  12.00 - 16.30 Tour lans de rivieren, Schoonhoven-Bergambacht
  
O   Woensdag 19 januari 2022  09.00 - 16.30 Orchideeën Hoeve in Luttelgeest (tropisch paradijs)  
        
O   Donderdag 27 januari 2022  13.30 -16.30 Tour langs de rivieren de Merwede & de Waal en  
       langs Woudrichem, Brakel, Gameren & Zaltbommel

O   Woensdag 2 februari 2022  12.00 - 16.30 Tour langs Kinderdijk & Bergambacht

O   Donderdag 3 februari 2022  12.00 - 17.00 Winkelen bij IKEA in Barendrecht

O   Maandag 7 februari 2022  13.30 - 16.30 Tour langs de Lek & Bergambacht, Stolwijk &   
       Haastrecht

O   Dinsdag 8 februari 2022  10.45 - 17.00 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid  

O   Vrijdag 11 februari 2022  13.15 - 17.15 Dordrechts Museum 

O   Dinsdag 15 februari 2022  13.00 - 17.00 Winkelen in winkelcentrum Ridderhof Ridderkerk 

O   Woensdag 16 februari 2022  09.15 - 17.00 Deventer
 
O   Donderdag 17 februari 2022  12.00 - 16.30 Tour Bergambacht, Stolwijk & Polbroek
   
O   Vrijdag 18 februari 2022  09.15 - 17.00 Deventer 

O   Dinsdag 22 februari 2022  13.30 - 16.30 Rondrit Kralingen, Rotterdam-Noord 

O   Woensdag 23 februari 2022  09.45 - 17.00 Bezoek Gouda & Kamphuisen Siroopwafelfabriek

O   Maandag 28 februari 2022  12.00 - 16.30 Tour IJsselstein & Lopik

O   Woensdag 9 maart 2022  09.30 - 16.00 Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld   
     
O   Dinsdag 15 maart 2022  12.00 - 16.30 Tour Gorinchem (inclusief Biesbosch) 

O   Donderdag 17 maart 2022  10.00 - 17.00 Den Haag 

O   Vrijdag 18 maart 2022  13.00 - 17.00 Winkelen in de Arendshof in Oosterhout

O   Woensdag 23 maart 2022  10.30 - 15.30 Pannenkoeken eten bij ‘De Pannenkoekenbakker’ 
       in Heusden

O   Donderdag 24 maart 2022  13.30 - 16.30 Rondrit Rotterdam-Zuid 

O   Dinsdag 29 maart 2022  09.30 - 18.00 Nationaal Militairmuseum Soesterberg

O   Woensdag 30 maart 2022  12.00 - 16.30 Tour langs de Giessen, Ammerse Boezem & de Lek
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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. Houd onze actuele berichtgeving in de gaten.

winter 2021/2022
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ACTIVITEITENKALENDER WINTER 2021/2022 

UITSTAPJES

Tour door polder, langs Graafstroom & Lek    3 jan  12.00 - 16.30 uur      €17,00 

Pannenkoeken eten in de Oude Maas,    4 jan  11.30 - 14.30 uur      €37,00
Barendrecht

Winkelen in de Arendshof, Oosterhout 10 jan  13.00 - 17.00 uur      €  6,00      

Tour langs de rivieren, Schoonhoven- 18 jan  12.00 - 16.30 uur      €17,00
Bergambacht 

Orchideeën Hoeve in Luttelgeest  19 jan  09.00 - 16.30 uur  €52,00

Tour langs rivieren de Merwede &   27 jan  13.30 - 16.30 uur      €  9,00
de Waal en Woudrichem, Brakel,
Gameren en Zaltbommel 

Tour langs Kinderdijk & Bergambacht 2 febr  12.00 - 16.30 uur          €17,00

Winkelen bij Ikea barendrecht  3 febr  12.00 - 17.00 uur  €  9,00

Tour langs de Lek & Bergambacht,  7 febr  13.30 - 16.30 uur      €  9,00 
Stolwijk & Haastrecht         

Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid 8 febr  10.45 - 17.00 uur      €41,00 

Dordrechts Museum    11 febr  13.15 - 17.15 uur      €32,00

Winkelen in winkelcentrum Ridderhof 15 febr  13.00 - 17.00 uur      €  6,00
Ridderkerk

Deventer    16 febr  09.15 - 17.00 uur      €24,00        

Tour Bergambacht, Stolwijk en Polbroek 17 febr  12.00 - 16.30 uur      €17,00
          

Deventer    18 febr  09.15 - 17.00 uur      €24,00

Rondrit Kralingen, Rotterdam-Noord 22 febr  13.30 - 16.30 uur      €  9,00 

Bezoek Gouda & Kamphuisen  23 febr  09.45 - 17.00 uur      €30,00
Siroopwafelfabriek        

Tour IJsselstein & Lopik   28 febr  12.00 - 16.30 uur  €17,00 

Nederlands Pluimveemuseum Barneveld    9 mrt  09.30 - 16.00 uur       €42,00

Tour Gorinchem (incl. Biesbosch)  15 mrt  12.00 - 16.30 uur      €17,00

Den Haag    17 mrt  10.00 - 17.00 uur      €13,00

Winkelen in de Arendshof, Oosterhout 18 mrt  13.00 - 17.00 uur  €  6,00  

Pannenkoeken eten in Heusden bij 23 mrt  10.30 - 15.30 uur      €27,00 
‘De Pannenkoekenbakker’ 

Rondrit Rotterdam-Zuid   24 mrt  13.30 - 16.30 uur      €  9,00  

Nationaal Militait Museum Soesterberg 29 mrt   09.30 - 18.00 uur      €30,00

Tour langs de Giessen, Ammerse  30 mrt  12.00 - 16.30 uur  €17,00
Boezem & de Lek

SPEL - CREATIEF- FILM  

Quizmiddag  Pedaja  1e ma vd mnd 14.30 - 15.30 uur  € 3,00

Geheugenfitness in de Parkzicht elke ma 14.30 - 15.30 uur  € 1,50
recreatiezaal
     
Gymnastiek  Parkzicht elke ma  10.45 - 11.15 uur  € 1,50  

Handwerken  Parkzicht do even weken 10.30 - 11.15 uur  € 1,50

Bingo   Parkzicht 1e woe vd mnd  14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Bingo   Pedaja  1e & 3e woe mnd 14.30 - 15.30 uur  € 3,00

Programma Winkel van De Waard 20 jan   14.30 - 16.00 uur  € 3,00
Sinkel, Lianne de Keijzer     

Bloemschikken  De Waard 17, 31 jan, 14,   14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     28 febr 14, 28 mrt

Bingo   De Waard 3, 17 febr,  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     3, 17, 31 mrt

Valentijnsactiviteit Parkzicht 14 febr   14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     
Mini Kermis met o.a. De Waard 16 mrt  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
draaiorgel & accordeon    

ACTIVITEITENKALENDER WINTER 2021/2022 

29



31

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

Bingo   Waardsche Hof 12 jan, 9 febr 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
          9 mrt
 
Op de koffie  Binnenplein aan- elke do  inloop v.a. 09.45 uur  koffie € 0,50
    leunwoningen

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 13 jan, 10 febr,  19.15 - 21.30 uur  € 4,00
     10 mrt

SLIEDRECHT – HOFSTEE, ELZENHOF 17B  

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

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

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

Bingo   Recreatiezaal 12 jan, 16 febr,  14.15 - 16.00 uur  €  6,00
     9 mrt

Klaverjasclub    elke woe 13.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50
 

SLIEDRECHT - HOOGHE LIJSTER, LIJSTERWEG 27  

Bijbelkring  Vergaderzaal 7 jan, 4 febr, 10.00 - 12.00 uur  koffie € 0,50
     4 mrt

Spellenclub   Recreatiezaal 10 jan, 7 febr,  14.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50
     7 mrt

Quizmiddag bewoners  Recreatiezaal 28 febr  14.00 - 16.30 uur  koffie € 0,50
Hooghe Lijster
  
Kookclub de Fijnproevers  Recreatiezaal 17 jan, 14 febr, 16.30 - 21.30 uur  kosten 
   Tuinfluiter 14 mrt     boodschappen
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ACTIVITEITEN IN DE WIJK WINTER 2021/2022 

MUZIEK - KOOR- OPTREDEN  

Rondom het Woord Pedaja  elke di  14.30 - 15.30 uur  gratis 

Zingen bij het orgel Pedaja  2e woe vd mnd  14.30 - 15.30 uur  gratis 

Het Hollandse lied Pedaja  4e do vd mnd 14.30 - 15.30 uur  € 3,00

Zangkoor de Notenbalk Parkzicht elke do  10.30 - 11.15 uur  gratis

Zangmiddag Jan Zweep De Waard 13, 27 jan, 10, 24 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     febr, 10, 24 mrt

Optreden Brandweer- De Waard 11 mrt  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
mannenkoor, NL doet

Optreden Tamboerijn- De Waard 26 mrt  14.30 - 16.00 uur  € 3,00
groep Hadassah OVB

OVERIGE

Koffieochtend in de Parkzicht ma t/m vrij 09.30 - 10.30 uur  koffie € 0,50
recreatiezaal 

Weekopening tijdens Parkzicht elke ma 10.00 - 10.30 uur  gratis
koffieochtend 

Rondom het Woord Parkzicht elke di  15.00 - 16.00 uur  gratis

Voorlezen in de  Parkzicht elk woe  10.30 - 11.15 uur  € 1,50
recreatiezaal

Borrelmiddag  Parkzicht 2e woe vd mnd 14.30 - 16.00 uur € 3, € 3,00

Bibliotheek  Parkzicht do oneven wkn 11.00   gratis 00
(boeken ruilen)

Weeksluiting  Parkzicht elke vrij  14.30 - 16.00 uur € 3, gratis

NL doet   Parkzicht 11 mrt  14.30 - 16.00 uur € 3, 
T
errasmiddag  Parkzicht 18 aug  14.30 - 16.00 uur  € 3,00

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

ACTIVITEITENKALENDER WINTER 2021/2022 



ACTIVITEITEN IN DE WIJK WINTER 2021/2022 

SLIEDRECHT - PARKZICHT & OMGEVING, LIJSTERWEG 27 

Biljarten   1e verdieping datum & tijd i.o.m. deelnemers  spel € 0,50

Op de koffie   Recreatiezaal elke ma & za 10.00 - 11.00 uur  koffie € 0,50

In beweging - fitness Fysioruimte elke di  14.00 - 17.00 uur   € 1,50
   Parkzicht
     elke do  09.30 - 17.00 uur  € 1,50

Brei- & haakcafé Recreatiezaal elke do  10.15 - 11.00 uur  koffie € 0,50

Kookclub   Recreatiezaal 3 jan  14.30 - 21.30 uur  kosten
de Smaakmakers        boodschappen

Kookclub   Recreatiezaal 12, 26 jan, 9, 23 11.00 - 13.30 uur  kosten
de Smickelclub  Rondeel febr, 9, 23 mrt    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

Jokerclub  Recreatiezaal elke vrij  14.00 - 17.00 uur  koffie € 0,50 **

Music Maestro!  Recreatiezaal 18 jan, 15 febr, 14.30 - 16.00 uur   € 2,00 
     15 mrt

SLIEDRECHT – TUINFLUITER. KIEVITLAAN  

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

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

Klaverjasclub Tuinfluitertjes Recreatiezaal elke woe 20.00 - 23.15 uur  koffie € 0,50 *

Crea- & beacafé Recreatiezaal do even wkn 09.30 - 11.30 uur  koffie € 0,50

Winterbingo  Recreatiezaal 4 febr  14.30 - 16.30 uur  € 3,50

Bingo   Recreatiezaal 11 mrt  14.30 - 16.30 uur  € 3,50

SLIEDRECHT – DELTABORGH, LEKSTRAAT  

Bingo   1e verdieping 1e do vd mnd    € 5,00 

ACTIVITEITEN IN DE WIJK WINTER 2021/2022 

3332 *     + kosten lidmaatschap clubgeld Klaverjassen       **   + kosten lidmaatschap Jokervereniging

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, woe, vrij10.00 -11.30 uur   koffie € 0,50

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

In beweging  Recreatiezaal 11, 18, 25 jan, 14.45 - 15.45 uur  contributie
     1, 8, 15, 22 febr
     8, 15, 22, 29 mrt

Bingo   Recreatiezaal 12 jan, 2 febr,  14.00 - 16.30 uur  €  6,00
     2 mrt

Quilten   Recreatiezaal 13 jan, 10 febr, 20.00 - 22.00 uur  koffie € 0,50
     3, 31 mrt
Aan Tafel  Recreatiezaal 20 jan, 16 febr  12.30 - 14.00 uur  €10,50 
     16 mrt

Kleuren voor volwassenen Recreatiezaal 16 febr  14.45 - 16.15 uur  €  1,50

Bioscoop: André Rieu Recreatiezaal 16 mrt  14.45 - 16.15 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 20 jan, 17 febr, 17.30 - 19.30 uur   divers
     17 mrt

Bingo   Recreatiezaal 28 jan, 25 febr, 14.00 - 16.00 uur  €  3,00
     25 mrt

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



WINNAARS PUZZEL NAJAAR 2021

De heer /mevrouw G. den Besten - den Boer uit Sliedrecht
De heer Marius Teeuw uit Papendrecht
De heer / mevrouw P. den Breejen uit 
Hardinxveld - Giessendam

Gefeliciteerd met uw prijs!

OPLOSSING
Stuur de oplossing van de puzzel 

uit deze uitgave uiterlijk 31 januari 2022 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 winterboeket!

KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL
1 kledingstuk voor je hand   4 winterse sportieve activiteit   7 warme cacaodrank   
8 winterse neerslag   9 goedheiligman   12 houten vervoersmiddel   13 warm licht   

15 gladde neerslag   17 geen licht   18 sneeuwschoen

VERTICAAL
1 tukje tot de lente   2 huis van sneeuw   5 prachtige omgeving   

6 winters hoofddeksel   8 winters gerecht   10 feest in december   11 sport op ijs   
14 sport in de sneeuw   16 gezellig gevoel      
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