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EROPUIT MET WAARDEBURGHPLUS!
zomerse uitstapjes in september

ZOMERS PUZZELPLEZIER
laat uw hersenen kraken!

VOOR U GELEZEN
Te voet - Hoe twee benen de mens verder brengen

Fleur blogt
           wat is 

bloggen?



van de Allerhoogste krijgt om je taak in dit leven 
op te pakken. Om er te zijn voor je omgeving, 
om te genieten van alles wat Hij ons schenkt. De 
gesprekken met de jarige en ook met de familie 
en de vrienden om hem of haar heen zijn voor 
mij zeer waardevol. Cliënten en familie vertellen 
vaak over de mooie dingen van het leven. 
Maar ook dan komen de onzekerheden, de 
twijfels en de keerpunten in het leven aan bod. 
Aan voorspellen waagt niemand zich. Het blijft 
tenslotte heel moeilijk als je dat over de toekomst 
moet doen.

Deze SAMEN is onze zomereditie. De logische start 
van een nieuw seizoen vol activiteiten. Helaas 
hebben we veel activiteiten moeten annuleren. 
Ondanks alles wat er speelt, is het heerlijk om de 
zon in het gezicht te voelen, de vogels buiten te 
horen fluiten en het leven weer met volle teugen 
in te mogen ademen. Dat vooruitzicht is goed en 
helpt ons in deze tijden van grote onzekerheid om 
door te gaan. Dat alles in de natuur ontspringt en 
bloeit, lijkt zomaar te gebeuren. We zien daarin 
echter Zijn hand, de hand van Hem die alles 
gemaakt heeft. We leven in de verwondering 
dat we iedere dag opnieuw uit Zijn hand krijgen. 
In die verwondering zien we uit naar de periode 
die voor ons ligt. Ik wens u een mooie tijd toe.

Peter de Wit
Raad van Bestuur
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       inhoud 

Terwijl de wereld gebukt gaat onder 
een grote onzekerheid als gevolg 
van het coronavirus en wij ons als 
Waardeburgh voorbereiden op 
het ergste dat kan komen, schrijf 
ik dit voorwoord. Ik denk terug aan 
professor Sanders, een hoogleraar 
van de Technische Universiteit 
Eindhoven waar ik midden jaren 
tachtig van de vorige eeuw 
studeerde. Professor Sanders sprak 
als Limburger met een zachte G als 
accent en hij had veel bijzondere 
uitspraken. Daarvan is de volgende 
me altijd bijgebleven: 

“Voorspellen is niet moeilijk, behalve 
als je het in de toekomst moet doen.”

Mensen zijn altijd op zoek naar 
zekerheden. Die krijgen we niet 
zoveel in het leven. U met veel 
levenservaring weet dat maar al 
te goed. Het voorspellen van onze 
toekomst is zo moeilijk dat we er vaak 
niet eens aan beginnen. Regelmatig 
mag ik bewoners gaan feliciteren die 
100 jaar of ouder worden. Natuurlijk 
een blijde gebeurtenis, dat het leven 
gedragen is voor meer dan een 
eeuw. Dat je al die tijd de kracht 
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Geen bezoek kunnen ontvangen, grote 
zorgen om uw gezondheid en die van uw 

naasten, geen gezellige activiteiten buiten 
de deur: het is erg moeilijk voor ons allemaal. 

Gelukkig zijn er ook fijne lichtpuntjes. De 
afgelopen tijd zijn we verrast met heel veel 

lieve kaarten, tekeningen, cadeautjes en 
andere verrassingen. Uw attenties en acties 

ervaren we als hartverwarmend, het is fijn 
om te merken hoe iedereen meeleeft met 

onze bewoners. Dank u wel!

De bewoners ontvingen hééél veel kaarten en tekeningen. Mensen stuurden 
‘leuke post’ en de Stichting Open Jeugd Sliedrecht zette een tekeningenactie op touw.

Humorcoverband 
‘Jan pak de leuning’ uit 

Sliedrecht trad buiten op bij 
zorgcentrum Parkzicht en 

verpleeghuis Overslydrecht. 
Jongeren uit de Hervormde 

Gemeente in Hardinxveld-
Giessendam zongen en 

maakten muziek voor en met 
de bewoners van Pedaja. De 

bewoners zaten op hun balkon 
of voor hun raam en het 

bandje speelde in de tuin.

Cliënten en bewoners kunnen de rolstoelbus met chauffeur huren voor uitstapjes 
(niet voor reguliere taxiritten). Voorlopig gaat het om een pilot: we willen kijken of er 

behoefte aan is en of het goed werkt.

Aan het huren van de rolstoelbus zijn een aantal voorwaarden verbonden:

Hoe vraagt u de rolstoelbus aan?

Vraag om het aanvraagformulier Rolstoelbus bij het bedrijfsbureau 
via 0800 - 456 0 456. We sturen het vervolgens zo snel mogelijk toe. 

Na ontvangst van uw ingevulde formulier leggen we uw aanvraag voor aan de 
chauffeurs. Zij rijden als vrijwilliger, dus we kunnen vooraf geen rit garanderen. Kan er een 
chauffeur rijden, dan wordt de rit geaccepteerd. Is er geen chauffeur beschikbaar, dan 

wordt de rit helaas niet geaccepteerd. Dit laten we u zo spoedig mogelijk weten.

Neem voor informatie contact op met de Seniorenzorglijn: 0800 - 456 0 456. 

rolstoelbusop stap met de

De familie of 
mantelzorgers blijven 
verantwoordelijk voor 

de begeleiding van de 
rolstoelgebonden cliënt. 

De chauffeur is uitsluitend 
verantwoordelijk voor 

het vervoeren van 
de cliënt.

Voor deze ritten 
geldt het volgende 

tarief: € 5,00 opstaptarief 
en € 0,50 per kilometer. 

U krijgt de factuur 
achteraf toegestuurd.

Als u de 
rolstoelbus met 

(vrijwillige) chauffeur 
inhuurt, neemt u 

eventuele kosten voor de 
chauffeur (zoals entree, 
lunch en drinken) voor 

uw rekening.
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Krijttekeningen voor oma’s en opa’s bij verpleeghuis Overslydrecht en bij De Waard.   

Krijttekeningen en spandoeken om medewerkers een hart onder de riem te steken...

En er werden 
heel veel bloemen 
uitgedeeld. 
Huisartsenpraktijk 
Sliedrecht gaf 
bloemen aan de 
thuiszorgmedewerkers 
in Sliedrecht.

De bewoners van afdeling Baanhoek in verpleeghuis Overslydrecht deelden een boodschap.
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De zus van medewerkster Helene (zorgcentrum 
Pedaja) woont op Goeree-Overflakkee, waar veel 
boeren hun tulpen moesten vernietigen omdat zij 
ze niet konden verkopen. Deze tulpen van firma 
Van der Baan VOF kregen echter een mooie 
plaats in een vaas bij de bewoners op de kamers!

Er werden dozen en kratten 
vol bossen tulpen bezorgd voor 

de bewoners en zorgverleners 
van De Waard, namens heel 

Alblasserdam. 

En we kregen prachtige cadeautjes. 
Van de Cliëntenraad Overslydrecht

BMN De Klerk en Novafront uit Hardinxveld-
Giessendam spraken hun waardering uit voor de 
zorg en schonken onze ouderen in zorgcentrum 
Pedaja een mooi puzzelpakket, met legpuzzels en 
puzzelboekjes. 

Paastakken van de Stichting Open Jeugd Sliedrecht 
voor verpleeghuis Overslydrecht.

6

Een 95-jarige cliënt in Sliedrecht 
naaide zelf mondkapjes voor het thuiszorgteam!

7

#daslief
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MEDITATIE 
door Gea Janssens, geestelijk verzorger
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LIJF & LEDEN

Naar een boekrecensie door Ranne Hovius in de Volkskrant, 28 februari 2020 

‘TE VOET - HOE TWEE BENEN DE MENS VERDER BRENGEN’
In een aanstekelijk wetenschappelijk overzicht legt breinonderzoeker en hoogleraar 
Shane O’Mara uit hoe en waarom wandelen het welzijn bevordert en de hersenen jong 
houdt.

We bewegen te weinig en eten te veel, terwijl ons lichaam is afgestemd op een tijd 
waarin voedsel schaars was en lopen de enige manier van transport. Tot zover niets 
nieuws. We weten dat meer bewegen goed is voor alles aan ons: van hart, gewicht, 
longen en spijsvertering tot levensduur en stemming. 

De schrijver laat aan de hand van verzamelde onderzoeken en experimenten zien hoe 
de positieve ervaringen van het wandelen onderbouwd worden door de wetenschap. 
Uit een ander experiment bleek dat bij een groepje ouderen dat een jaar lang drie 
keer per week wandelde, de normale veroudering van hersengebieden voor leren en 
geheugen met twee jaar werd teruggedraaid.

WAT DOET WANDELEN?
Wat er gebeurt, is dat zodra een mens overeind komt en gaat lopen, ook het brein 
overeind schiet. Verspreid over het hele brein worden gebieden actief: 
• het gehoor, gezichtsvermogen en de reactiesnelheid verbeteren
• je doet een beroep op je evenwichtsgevoel en op de coördinatie van de motoriek
• je moet reageren op de bewegingen van anderen om je heen 
• het geheugen helpt ons naar onze bestemming

We maken tot op hoge leeftijd ook weer nieuwe hersencellen. Wat daarvoor van 
belang is, is een goede doorbloeding van de hersenen. Opstaan en een stukje lopen 
is mooi, maar voor een flinke doorbloeding niet genoeg. Wandelen, zo’n half uur lang 
en pakweg vier keer per week. Naast de doorbloeding worden de spieren er ook 
sterker van. Het volume van de spieren neemt snel en gemakkelijk af als ze niet gebruikt 
worden. Wanneer de spieren achteruitgaan, gaan ook de hersenen achteruit. 

Wandel en blijf gezond!

De volledige boekrecensie is terug te lezen op de site van de Volkskrant:
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/wandel-en-blijf-gezond-betoogt-shane-o-mara-
helder-en-overtuigend~bce1dd54/

Het boek lezen?
Te voet – Hoe twee benen de mens verder brengen. 
Shane O’Mara (Nederlandse vertaling: ISBN 9789403149608, € 22,99)

Ondanks alle onzekerheid en onrust breekt 
intussen de lente door. De dagen worden 
langer. De vogels fluiten, bouwen een 
nestje, de voorjaarsbloemen staan er 
stralend bij en allerlei bomen en struiken 
dragen bloesem of de eerste groene 
blaadjes. De lente wordt niet tegen 
gehouden door het coronavirus. De Here 
houdt Zijn belofte die Hij uitsprak na de 
zondvloed: ‘Voortaan zal er altijd een 
tijd zijn om te zaaien en een tijd om te 
maaien. Er zal altijd kou zijn en hitte, zomer 
en winter, dag en nacht. Nooit houdt dat 
op, zolang de aarde bestaat.’ (Genesis 
8:22) De wereld staat te schudden op zijn 
grondvesten door het coronavirus, maar 
de Here belooft trouw in Zijn zorg voor de 
aarde. Wat een troost in deze roerige tijd.

Als u dit leest, is het (bijna) zomer. We 
hebben op dit moment van schrijven nog 
geen idee hoe onze samenleving eruit 
ziet als u dit leest. Wat het coronavirus 
teweeg heeft gebracht in ons land, in onze 
woonomgeving, in ons persoonlijk leven… 
En juist omdat we er geen grip op hebben, 
kunnen we ons zorgen maken. Mijn oma 
zei dan altijd: ‘Een mens lijdt het meest, 
door het lijden dat hij vreest en nimmer op 
komt dagen.’

Maar ach, wie kent het niet, zorgen 
maken? En de Here weet dat wij zo zijn. 
Hij kent ons door en door, want Hij heeft 
ons gemaakt. In het onderwijs dat de Here 
Jezus gaf, heeft Hij hierover ook gesproken. 
We kunnen het onder andere lezen in de 

Bergrede. Een soort ‘troonrede’ van het 
Koninkrijk van God, die de Here Jezus 
uitsprak. Hij zegt daarin: ‘Maak je dus geen 
zorgen voor de dag van morgen, want de 
dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. 
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ 
(Mattheüs 6: 34)

Leven bij de dag, leert Jezus ons hier. Maar, 
mogen we dan geen plannen maken voor 
de tijd die nog voor ons ligt? Natuurlijk wel. 
De Here Jezus vraagt niet van ons dat we 
stil achter de geraniums gaan zitten 
wachten. We mogen aan de slag. Maar 
van waaruit doen we dat? Zit ons hoofd 
alleen maar vol met alle mooie dingen 
die we nog graag willen doen of willen 
hebben? Of kunnen we alleen maar 
denken aan en tobben over alle mensen 
waar we ons zorgen over maken? Jezus 
vertelt dat we naar de vogels in de lucht 
mogen kijken. God de Vader voedt ze, 
terwijl ze niet zaaien of oogsten. Ook de 
bloemen in het veld worden door Hem 
met zoveel zorg prachtig gemaakt. Daarin 
zien wij Gods zorg voor Zijn schepping. 
En wij mogen als mensen, bijna goddelijk 
gemaakt (Psalm 8), ons zo toevertrouwen 
aan Gods zorg voor ons leven. God is bij 
ons. Dat is zijn Naam. Jahweh: Ik zal er zijn. 
In coronatijd, daarna of wat voor zorgen u 
ook heeft, God is er vandaag voor u.

Op het moment van schrijven van deze 
column is de wereld in de ban van het 
coronavirus en de gevolgen daarvan. 

Steeds meer voorzorgsmaatregelen worden 
afgekondigd. Tijdens mijn bezoeken geven 

bewoners aan dat ze bang zijn om ziek 
te worden. Met elkaar ervaren we onze 

kwetsbaarheid heel direct. Het ‘gewone’ 
dagelijks leven verandert. Dat vinden we 

moeilijk en maakt ons onrustig.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
(Sela- Ik zal er zijn).

voor u 
GELEZEN! 
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DAGJE VOLENDAM EN MARKEN
In het levendige vissersdorp Volendam is klederdracht een 
vertrouwd beeld; nog aardig wat inwoners dragen het 
dagelijks. Ook in het sfeervolle Marken houden inwoners 
hun tradities met liefde in ere. Ontdek het dorpje en bekijk 
de beroemde vuurtoren en de authentieke houten huisjes 
die op palen werden gebouwd, met oog op mogelijke 
overstromingen. Het bezoek aan deze mooie dorpjes is een 
aanrader. U zult er veel indrukken opdoen.

ZEEHONDENSAFARI EN EEN BEZOEK AAN ZIERIKZEE
Op de zandbanken aan de Zeeuwse kust verzamelen zich grote 

groepen zeehonden. Tijdens een zeehondensafari nemen we 
uitgebreid de tijd om in alle rust van de prachtige dieren te 

genieten. Een unieke belevenis! Ook brengen we deze dag 
een bezoek aan Zierikzee. Het stadje ademt een en al historie. 

Met meer dan 500 monumenten behoort het tot de top 10 van 
de Nederlandse monumentensteden. Al van ver zien we de 

‘Dikke Toren’, zoals de beroemde Sint Lievens Monstertoren in de 
volksmond wordt genoemd, en ook de imposante havenpoorten 

die bewaard zijn gebleven. Zoveel te zien en te beleven: dit 
uitstapje mag u met recht een ‘mini-vakantie’ noemen.

1110

We hopen dat we vanaf september 
weer met elkaar eropuit kunnen gaan. 

Bezoekjes aan historische steden, mooie 
rondritten, een gezellig dagje winkelen… 

kijkt u voor het complete overzicht 
op pagina 29. Op deze pagina’s lichten 
we enkele uitstapjes toe. Heeft u moeite 

met het maken van een keuze? 
Bedenkt u zich dan dat we er altijd een 

gezellige (mid)dag uit van maken. 
Niet voor niets noemen sommige mensen 

de Waardeburghplus-uitjes ook wel 
een mini-vakantie. 

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 

gebruik maken van de Sjuttul. U kunt 
een uitstapje boeken en de Sjuttul 

reserveren door te bellen met de gratis 
Seniorenzorglijn 0800 – 456 0 456.

Samen eropuit met 
Waardeburghplus!

LEIDEN, STAD VAN ONTDEKKINGEN
Leiden staat bekend om de rijke geschiedenis, 
wat u terugziet in de oude binnenstad met 
grachten, stadspoorten, bruggen, molens, 
een burcht, een sterrenwacht, de Hortus 
botanicus, wevershuisjes, hofjes, twee grote 
(laat-)gotische kerken en tal van monumentale 
bouwwerken. Wandel gezellig langs de 
grachten en door de smalle straatjes en 
ontdek hoe prachtig Leiden is!

WINKELEN IN DE ARENDSHOF IN OOSTERHOUT
Het overdekte Winkelcentrum Arendshof in het Brabantse Oosterhout heeft een 

gevarieerd winkelaanbod. Kleding, schoenen, boeken en meer: er is voor ieder wat wils. 
We maken er samen graag een heerlijk ontspannen uitstapje van.

Alle uitstapjes zijn gepland onder voorbehoud van maatregelen rond het 
coronavirus. Op het moment dat we deze SAMEN samenstellen, is nog niet bekend 

of er in september maatregelen zijn en wat deze inhouden en of genoemde locaties 
toegankelijk zijn. Eventuele wijzigingen in het programma zullen we uiteraard 

bekendmaken als dat van toepassing is.
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Enkele medewerkers van Waardeburgh 
bloggen al enige tijd. Zo laten ze mensen 
zien wat hun werk inhoudt, hoe het er in 
het dagelijks leven op onze locaties aan 
toegaat, wat hen bezighoudt, et cetera. 
Wij en zij ontvangen erg mooie reacties 
op de persoonlijke verhalen. Graag delen 
we zo’n blog in deze SAMEN met u, 
geschreven door activiteitenbegeleider 
Fleur. Ze vertelt hoe ze elke keer weer leuke 
activiteiten bedenkt.

FLEUR: “Als activiteitenbegeleiders organiseren mijn collega’s en 
ik heel veel activiteiten voor de bewoners. Steeds weer verzinnen we iets 
nieuws. En iedere keer vraag ik me weer af: wat zouden de bewoners leuk vinden?

Tijdens een quizmiddag valt het me op dat één bewoner veel weet over allerlei 
verschillende onderwerpen. Na afloop spreek ik hem aan. ‘Vindt u het leuk om mij een 
keer te helpen om vragen voor de quiz voor te bereiden?’ Hij voelt zich vereerd.

De week erop komt hij aan met een blaadje vol handgeschreven vragen. ‘Kijk maar wat 
je ervan kunt maken,’ zegt hij. Ik bedank hem en moet ook een beetje lachen in mijzelf. 
Hopelijk kan ik het handschrift ontcijferen. Gelukkig blijkt dat geen probleem te zijn.

Weer een paar weken later is het zover. De quizmiddag met de quiz van de bewoner! 
Aan het eind van de middag vertel ik aan de deelnemers wie de quiz heeft gemaakt. 
Er wordt spontaan een applaus gegeven en dat vindt meneer natuurlijk erg leuk. Wat 
hebben we er samen veel plezier aan beleefd. Hij heeft de quiz verzonnen en ik hoefde 
het alleen maar uit te werken in Word, want dat was net iets te lastig voor hem.

Je kunt pas activiteiten organiseren voor de bewoners als je weet wat ze 
leuk vinden. Daarom probeer ik hen er zoveel mogelijk bij te betrekken. 
Door te luisteren naar wat voor ideeën zij zelf hebben en daar ook 
wat mee doen, zo maak je het verschil als activiteitenbegeleider.”

FLEUR blogt      

BLOGGEN, WAT IS DAT?  De moderne tijd brengt nieuwigheden met zich mee en ook 
nieuwe woorden. Zoals ‘bloggen’ en ‘vloggen’. U heeft er wellicht nog nooit van gehoord, 
maar misschien toch wel, via bijvoorbeeld een familielid. Bloggen is feitelijk de moderne 
versie van het bijhouden van een dagboek. Een dagboek dat niet verstopt wordt of zelfs 
‘op slot’ gaat, maar juist met anderen wordt gedeeld via internet. Zo geven de bloggers een 
kijkje in hun leven. Vloggen lijkt op bloggen. Het is geen geschreven verhaal, maar een 
filmpje. Eveneens bedoeld om anderen een kijkje te gunnen in iemands leven. 
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Een mandala is een cirkelvormig figuur met symetrische elementen. 
Het woord mandala stamt uit het Sanskriet (een oude Indische taal). Het kleuren 

van een mandala is een vorm van meditatie die rust,ontspanning en plezier 
brengt. Wij wensen u veel kleurplezier met onderstaande mandala. 

kleuren voor volwassenen
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DIALECT 
door de Werkgroep Dialect, Historische Vereniging Sliedrecht

Mense gonge raor doen, hôôpe wc-pepier 
inslaon, ’t êênige wà ‘k daer van ken zegge 
is: :”’t Verteer nie zôô gaauw, mor voor de 
rest zag ‘k ‘r nie zô veul in.” Teslotte wisse 
me vroeger ok nie beter dan dat ’t mè 
krantepepier jaerelang ok hêêl behoorlijk 
gong. Brôôd was ok nogaal in trek, wà ‘k 
wel kon begrijpe, je mos toch ete. Mor wat 
jie met aaiere mos doen op de langere 
termijn is mijn abseluut ‘n raedsel. Ok wier 
d’r ’n hôôp meel ingekocht wat weer wel 
‘n bietjie te begrijpe is, as ie temenste 
zellef bakke kan. Om kort te gaon, mense 
gonge gewoon ’n hôôp rare dinger doen. 
Werschijnlijk uit angst of omdà ze inêêns 
gêên waarek meer hadde, je wis ’t nie.

D’r was netuulijk in hêêl korte tijd van aalles 
veraanderd en ieder geval aamel naer 
de slechst mogelijke kant. Daerom was ’t 
begrijpelijk dat ‘r ’n hôôp mense ontzettend 
bang wazze geworre, aanders kon ‘k ’t nie 
omschrijve.

Ok zatte d’r ‘k weet nie hoevel mense 
vast in ’t buiteland. Tevaallig wazze daer 

’n paor kennise van ons bij. As ie dan 
hoorde dà ze duzende kilemeters van huis 
in ’n tourcarrevannechie mosse huize en 
bij lange nae nò nie wisse hoe lang of ’t 
zou dure voordà ze weer naer huis konne 
komme kà je begrijpe dat dat hêêlemael 
nie leuk was. Veraal nie as ie aaltijd al ‘n 
bietjie last heb van haaimwee en nae zô 
ongeveer een maond toch wel weer vrij 
veul aan thuis mot denke.

’t Êênige voordêêl wat ’t mijn opleverde 
was dà ‘k veul meer vrije tijd had as 
aanders. Parrekzicht zat op slot, Waerthove 
ok en ’t Meseum was voorlôôpig tot begin 
juni geslote. Dat wazze aamel dinger waer 
ik nermaol gesproke as vrijwilliger ’t êên en 
aander aan tijd zoekmaokte. ’t Gevolleg 
hiervan was dus: veul meer tijd om een 
goed boek te leze en gelegenighaaid om 
’n end te maoke aan de herziening van 
ons uitgebraaide Slierechse Woordeboek.

Aal met aal mosse me mor mè z’n aalle 
hêêl hard hope dat ’t nie meer zô lang zou 
dure met dat verschrikkelijke virus.

Aoichie Sprong

Aanders kon ‘k ze nie noeme. Nò nooit hè ‘k zôôiets bewust meegemaokt. 
’t Begon mè berichte uit ’t buiteland en langzaomerhand kwam ’t dichterbij. Berichte 
over een vrêêselijk virus, in Chinao op de êên of aandere duistere menier ontstaon. 
Enorreme aantalle mense wiere d’r deur besmet en zijn daerdeur overleeje, ’t kwam 

steeds dichterbij. Ok in ons land zijn d’r intusse al ’n hôôp dôôjes gevaalle en 
’t end scheen nò nie in zicht te zijn.

droevige tijje

ACTIVITEITEN IN DE WIJK

DAGBESTEDING
Waardeburgh organiseert veel activiteiten in de wijk. Daarnaast bieden 

we op diverse locaties dagbesteding aan. Ook op de dagbestedingslocaties 
genieten we in deze tijd van het jaar graag van de tuin!

Zomer, lekker de tuin in! Genieten van het mooie weer, de buitenlucht en de 
bloemenpracht. Met elkaar koffiedrinken, een wandeling maken, bewegen 

en/of de bloemen verzorgen. Het gaat vooral om een gezellig samenzijn.

ALBLASSERDAM  maandag t/m vrijdag in De Theetuin en 
De Serre in locatie De Waard, de Alblashof 1B.

PAPENDRECHT  maandag t/m vrijdag in De Schoorsteegt, Schoorweg 4.

HARDINXVELD-GIESSENDAM  dinsdag t/m donderdag in zorgcentrum Pedaja, 
Claversweer 1. 

Dagbesteding is er speciaal voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen of om de mantelzorger te ontlasten. U bent 
van harte welkom om eens koffie te komen drinken tijdens de dagbesteding. Bel met 
onze woonzorgconsulenten voor een afspraak. Zij zijn bereikbaar op 0800 – 456 0 456.

VRIENDEN VAN WAARDEBURGH

We kijken uit naar Zomergezelligheid 
Op het moment van schrijven voor dit magazine wordt het dagelijks leven 

nog volledig beheerst door het coronavirus. Hoe lang dat gaat duren is helaas 
niet te voorspellen. Maar als het kan komen er ook deze zomer uiteraard weer 

‘zomergezellige’ fruit-middagen. We houden u op de hoogte. 

UW IDEEËN ZIJN WELKOM
Hebt u zelf een suggestie voor de Vrienden van Waardeburgh? Iets waaraan we 
een financiële bijdrage kunnen leveren? Bij de receptie van Parkzicht, Pedaja en 
De Waard vindt u een vriendenfolder met contactgegevens. Ook op de website 
www.waardeburgh.nl kunt u terecht met uw tips. Het is belangrijk dat u iets noemt 

waaraan meerdere mensen gezamenlijk plezier beleven. 

WILT U ONS STEUNEN?
Wilt u financieel een steentje bijdragen? Graag! 

Schrijf u in als Vriend van Waardeburgh. Hoe meer vrienden, hoe meer we 
kunnen doen! Ook een eenmalige donatie is natuurlijk meer dan welkom. 

15
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thema
MAALTIJDEN

Twee keer per maand serveren onze 
koks een verrassende themamaaltijd 

in de restaurants van Waardeburgh. De 
themamaaltijden sluiten aan bij de tijd van 
het jaar. U kunt dus volop zomerse smaken 

verwachten. Komt u ook gezellig eten?

De themamaaltijd – bestaande uit 
een voorgerecht, hoofdgerecht en 
dessert – kost € 14,- voor leden van 

Waardeburghplus (tenzij anders vermeld). 
De prijs is inclusief één consumptie. 

U bent welkom in onze restaurants vanaf 
17.00 uur; de themamaaltijd start om 

17.30 uur. 

AANMELDEN
Wilt u ook graag genieten van een 

themamaaltijd? Meldt u zich dan aan bij 
de receptie of restauratieve dient 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).

Vanwege de maatregelen rond het 
coronavirus zijn er geen themamaaltijden 

in juli en augustus. Op het moment dat 
we deze SAMEN samenstellen, is nog niet 
bekend of er in september maatregelen 

zijn en wat deze inhouden. Eventuele 
wijzigingen in het programma zullen we 

uiteraard bekendmaken als dat van 
toepassing is.

zomerse smaken!

           PARKZICHT   OVERSLYDRECHT      DE WAARD  PEDAJA
          (0184) 48 08 00   (0184) 49 35 71      (078) 692 15 15 (0184) 61 77 22

CHINEES        3 september             10 september     3 september 11 september
MOSSELEN               17 september           24 september               17 september 25 september

Chinees 
Chinese tomatensoep

Bami en nasi
Babi pangang

Rendang
Zoetzure groenten

Kipsaté

Vanille-ijs met 
slagroom

Mosselen 
(meerprijs € 3,-)

Lenteui-soep

Mosselen
Stokbrood en kruidenboter

Friet
Diverse sausjes

Aardbeienmousse 
met slagroom
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zomers PUZZELplezier
SUDOKU
Vul het 9×9-raster in met cijfers, zodat elke rij, elke kolom en elk 
3×3-blokje alle cijfers van 1 tot en met 9 bevat. Sudoku is een goede 
hersenkraker. Als u dagelijks sudoku speelt, zult u snel verbeteringen 
in concentratie en algehele hersencapaciteit gaan zien. 

Zie pagina 33 voor de oplossingen.



activiteiten VERPLEEGHUIS OVERSLYDRECHT 

Genieten van een zomer vol activiteiten
Hoera, zomer! De tuin staat in bloei, de vlinders fladderen vrolijk rond de 

vlinderstruiken en we horen de vogeltjes fluiten. De komende maanden vinden op 
onze locaties veel fijne activiteiten plaats, zoals de terrasmiddagen. Bewoners die 

heerlijk naar buiten willen om te genieten van de zon, zitten gezellig bij elkaar. 
De één kiest voor een plekje onder de parasol; de ander geniet liefst in de volle 

zon. De activiteitenbegeleiders hebben de zonnebrand al klaarstaan. 
Leest u mee wat zij zoal voor u in petto hebben? 

Het fijne van de zomer is dat we met elkaar kunnen genieten van de natuur. In deze tijd 
van het jaar zijn we dan ook veel buiten te vinden. Genieten van de tuin, het wandelen 

buiten, op stap gaan met de rolstoelfiets of de duofiets: het kan allemaal. Natuurlijk gaan 
de ‘vaste’ activiteiten in Overslydrecht ook gewoon door. Doet of gaat u met ons mee?

- EEN KIJKJE IN DE KEUKEN -

TERRASMIDDAGEN
Op een terrasmiddag 

beginnen we met koffie en 
thee en een lekkere koek 

erbij. De bewoners kunnen 
kiezen wat ze willen doen: 

een spelletje doen, voorlezen 
of genieten van de natuur 
en de zonnestralen. Na de 

koffie en de thee is er ook een 
frisronde. Er worden drankjes 

ingeschonken en we doen 
er een lekker hartig hapje 
bij of iets uit de frituur. De 

terrasmiddagen zijn een feestje 
om organiseren en vooral om 

van te genieten met elkaar. 
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In dit zomerse nummer van ‘SAMEN’ 
geven we u een kijkje in de keuken van 
Restaurant ‘De Waardsche Hof’, een van 

Waardeburgh’s vier restaurants. Dit restaurant 
bevindt zich in de mooie ontvangsthal van 

Zorcentrum De Waard Een bezoekje aan 
‘De Waardsche Hof’ betekent genieten van 

een heerlijk een gezellige maaltijd!

de Waardsche hof

UITJES MET DE BUS
Op de dinsdagmiddagen staat er een mooi vervoersmiddel voor de 

deur: de rolstoelbus. Met de bus maken we prachtige natuurritten door 
de polder. Of we rijden bijvoorbeeld naar een plaats waar een bewoner 

heeft gewoond of naar een gemeentehuis waar iemand is getrouwd. 
De bewoners bepalen waar we die middag heen gaan. 

Het leuke van deze mooie (natuur)rit is dat we tussendoor bij een restaurant stoppen 
om wat lekkers te nuttigen. Een kopje koffie met een gebakje. Wat is het fijn om dit met 

elkaar te kunnen doen. We stoppen met de bus ook wel eens in het bos. Dan nemen we 
de picknickmand mee en genieten we samen in de natuur van het mooie weer. 

Adrienne
Keukenmedewerkster

Jan
Chefkok

DE                                           MIDDAG
Om de week organiseren we op maandagmiddag de 
bingomiddag. We spelen verschillende rondes. Soms houden 
we een verhalenbingo over verhalen die passen bij het 
seizoen. In de zomer zijn dat uiteraard zomerverhalen over 
het strand, het bos, het fijne weer en ga zo maar door. Tijdens 
de bingo zijn er prijzen te winnen. Deze prijzen verschillen 
elke keer; het is altijd een verassing. Shampoo en schuim 
voor onder de douche, iets lekkers om op te eten, creatieve 
prijzen of prijzen die passen bij het seizoen. Natuurlijk zorgen 
we ook tijdens de bingomiddagen voor koffie, thee, een 
koekje en later op de middag voor frisdrank. Samen maken 
we er gezellige middagen van! 

B I N G O
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activiteiten ZORGCENTRUM PEDAJA

In de zomerperiode breekt voor veel mensen een tijd van vakantie en 
ontspanning aan. Voor bewoners kan het juist een periode van eenzaamheid 

zijn. Mede daarom proberen de activiteitenbegeleiders van Pedaja 
vertrouwde activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. Ook organiseren 
ze speciale activiteiten. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Bent u 

nog nooit geweest, kom dan gerust eens kijken! 

In de zomermaanden juli en augustus gaat de wekelijkse 
maandagbijeenkomst ‘Rondom het Woord’ niet door. Gelukkig zijn er 

leuke alternatieven, zodat er op maandagmiddag toch iets te doen is. Zo 
zal onder meer Philip Besemer een aantal maandagen invullen met een 

schildermiddag, quizmiddag en voorleesmiddagen. 

Dinsdag 29 september: VOLKSDANSGROEP TALIMA 
Volksdansgroep Talima uit Sliedrecht verzorgt in de zaal een optreden 

met bijzondere volksdansen uit verschillende landen. Kom kijken en geniet 
mee tijdens deze leuke middag. 

activiteiten ZORGCENTRUM PARKZICHT 

Parkzicht blijft natuurlijk niet achter. Ook hier belooft de zomer veel gezelligheid. 
De activiteitenbegeleiders organiseren de komende maanden verrassende 

en leuke activiteiten voor u. De agenda is goed gevuld met afwisselende 
activiteiten! Bent u erbij?

Dinsdag 1 september: PRESENTATIE ISRAËL
Gijs Zonnenberg laat ons Israël zien door middel van een presentatie en 
allerlei mooie foto’s en verhalen. Het is zeker de moeite waard om hierbij 

aanwezig te zijn om meer te weten te komen over het land. 

Dinsdag 4 augustus
PRESENTATIE HANDWERKEN
Margo van Tuyl verzorgt een presentatie 
over het handwerken vroeger en nu. 
Ze verzamelde allerlei soorten handwerken: 
merklappen en voorbeelden van breien, 
haken, borduren, naaien, mazen, stoppen, 
smokken. Daar vertelt ze een verhaal 
bij; hoe zijn bepaalde patronen ontstaan 
en hoe hebben die zich ontwikkeld in de 
loop van de tijd. Van nuttig handwerken 
vroeger (dat helemaal gericht was op 
het huishouden!) naar creatief h
andwerken van nu. 

Dinsdag 14 juli 
ITALIAANSE IJSMIDDAG 

We hopen natuurlijk dat het 
mooi weer is en we lekker 

in de tuin kunnen zitten 
met elkaar. Er wordt lekker 

Italiaans ijs voor u geschept 
en natuurlijk een bakkie 

koffie geschonken, wat ook 
typisch Italiaans is. 

Dinsdag 21 juli 
SPREEKWOORDENMIDDAG 
Er komen allerlei spreekwoorden 
aan bod die bekend zijn, maar 
misschien ook minder bekend voor u. 
En wat betekenen die spreekwoorden 
eigenlijk? We gaan ermee aan de slag! 

Woensdag 5 augustus: BINGO
We organiseren een gezellige bingo, zoals vanouds!

Vrijdag 10 juli 
COCKTAILMIDDAG 

Samen met u 
bereiden we 

heerlijke, 
zelfgemaakte 
cocktails. We 

maken cocktails 
met alcohol en 

ook zonder 
alcohol. We 

noemen dit ook 
wel een mocktail. 

Kom gezellig langs! 
Deze middag is van 

14.30 tot 16.00 uur. 
Bij mooi weer 

organiseren we de 
middag in de tuin.

Woensdag 22 juli
MUZIEKMIDDAG
We organiseren een 
gezellige muziekmiddag, 
met verschillende 
muziekinstrumenten en 
mooie liedjes van vroeger 
en nu. U bent van 14.30 tot 
16.00 uur van harte welkom 
in de recreatiezaal van 
Parkzicht. 

Woensdag 12 augustus: TERRASMIDDAG
Als het lekker weer is, organiseren we een gezellige 

terrasmiddag. Bent u er ook bij?

Vrijdag 31 juli
WANDELEN 
Wandelt u met ons mee? We 
wandelen onder andere naar de 
boerderij tegenover Parkzicht.  

Vrijdag 21 augustus
IJSMIDDAG 

In de zomer mag een lekker ijsje 
niet ontbreken. Komt u ook naar de 
ijsmiddag (van 14.30 tot 16.00 uur)? 

U kunt kiezen uit verschillende 
heerlijke smaken. Bij mooi weer 
organiseren we deze ijsmiddag 

in de tuin.
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activiteiten DE WAARD

Ook in De Waard staan de komende zomermaanden volop 
afwisselende activiteiten op de agenda. Naast de ‘vaste’ activiteiten 
zijn er leuke muziekoptredens en speciale activiteiten. Noteert u ze 

alvast in uw agenda?

Donderdag 16 juli 
KOOR DE KLINKERS 

Optreden van ‘De Klinkers’. 
Voor de meesten van ons is 

het een bekend koor, het 
is altijd gezellig. 

Alle activiteiten 
zijn gepland onder 

voorbehoud van maatregelen 
rond het coronavirus. Op het 
moment dat we deze SAMEN 

samenstellen, is nog niet bekend 
of er in de zomermaanden 

maatregelen zijn en wat deze 
inhouden. Eventuele wijzigingen 

in het activiteitenprogramma 
zullen we uiteraard 

bekendmaken als dat 
van toepassing is.

VOORLEESOCHTEND 
Iedere maandagochtend van 10.30 tot 11.30 uur 
lezen vrijwilligers en activiteitenbegeleiders voor 

aan de bewoners. Dit doen we op de tweede 
en de derde verdieping. Luistert u mee?

Donderdag 2 juli: ZINGEN MET GIJS ZONNENBERG 
Gijs Zonnenberg komt met ons zingen. Dat wordt vast heel gezellig! 

Naast deze ‘vaste’ activiteiten staan er mooie 
muziekoptredens en speciale activiteiten gepland

RONDOM HET WOORD 
De andere week op 
dinsdagmiddag is er 
‘Rondom het Woord’ 
met Gea Janssens. Gea 
is geestelijk verzorger van 
De Waard. De middagen 
zijn heel toegankelijk en 
er komen altijd mooie, 
aansprekende thema’s 
aan bod. U bent van 
harte welkom!

BLOEMSCHIKKEN 
Om de week gaan we 
op maandagmiddag 
bloemschikken. Bij goed 
weer doen we dit 
gezellig in de tuin. 

TERRASMIDDAG
Bij lekker weer organiseren we 

terrasmiddagen in de tuin. 
Onder het genot van een lekker 

ijsje zingen we oud-Hollandse 
liedjes met elkaar.

Donderdag 13 augustus & donderdag 27 augustus: BINGO 
Doet u mee aan de bingo? We maken er leuke middagen 

van met z’n allen!

Donderdag 17 september: 
DE GRANNIES

‘De Grannies’ verzorgen 
een optreden. Zij komen 

wel vaker voor ons 
zingen, dit wordt altijd 

erg gewaardeerd. 

ZINGEN
Om de week op 

dinsdagmiddag komt 
Jan Zweep met ons 

liedjes zingen en spelen. 
Dit zijn altijd leuke, 

muzikale middagen. 

Dinsdag 15 september: PRINSJESDAG 
Vandaag is het Prinsjesdag. We hopen de rit met de koets en 
de Troonrede samen met u op het grote scherm te volgen. 

Donderdag 6 augustus: QUIZ 
We organiseren een leuke quizmiddag! 

Donderdag 30 juli
ZANGER PETER DONS 
Peter Dons zal optreden. Ook Peter is 
voor de meesten van ons een bekende. 
Hij zingt leuke liedjes voor de bewoners en 
doet dit vaak op een verrassende manier. 

Woensdag 8 juli: OPTREDEN DEO CANTEMUS 
Dames van ‘Deo Cantemus’ komen optreden. Zij zingen 

geestelijke en Hollandse liedjes. 
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- ADVERTORIAL -

Wanneer u ouder wordt, is het lastiger om 
mobiel te blijven en dezelfde dingen te blijven 
ondernemen. Door ouderdom of fysieke klachten 
kunnen tripjes die vanzelfsprekend waren ineens 
een hele opgave worden. Denkt u hierbij aan 
boodschappen doen, op visite gaan bij familie 
en vrienden of gewoon naar buiten voor een 
ommetje. 

SCOOTMOBIEL BIEDT UITKOMST
Een scootmobiel kan uitkomst bieden: hiermee 
vergroot u uw mobiliteit. Ook zijn er scootmobielen 
die op uw bestemming van grote waarde zijn. 
Denkt u bijvoorbeeld aan boodschappen doen 
met uw scootmobiel: u hoeft geen zware tassen 
meer naar huis te dragen. Een scootmobiel kan 
veel verlichting brengen in het dagelijks leven.

EEN ROLLATOR VOOR OUDE MENSEN? 
Een rollator had voorheen een beetje een ‘oude-
mensen-imago’. Gelukkig is er veel veranderd 
in uitstraling en comfort. Bovenal is een rollator 
een heel handig hulpmiddel. U kunt een rollator 
op veel manieren gebruiken. Om het evenwicht 
te bewaren, als praktisch rijdend dienblad of als 
rijdend zitje. Erg handig om in de buurt te hebben, 
zeker als u regelmatig even een frisse neus wilt 
halen. 

ADVIES OP MAAT
Overweegt u een scootmobiel of rollator aan te 
schaffen? U kiest uiteraard voor een model dat 
past bij uw wensen. Er is veel keuze: van heel 
eenvoudig tot luxe modellen met allerlei extra 
opties. En of u een nieuw of gebruikt exemplaar 
zoekt, ZorgComfort beidt beide opties aan. Bij 
ZorgComfort Alblasserwaard bent u aan het juiste 
adres voor passend advies. Voor uw scootmobiel 
of rollator en ook diverse andere hulpmiddelen. 
Haalt u gerust een gratis catalogus op in onze 
winkel!

HOE 
ZORGT U 
ERVOOR 

DAT U mobiel 
BLIJFT?

Middeldiepstraat 60  I  3361 VT SLIEDRECHT  I  Telefoon 0184 – 41 16 11
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 – 17.30 uur

             Z
ORGCOMFORT ALBLASSERW

A
A

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

              aanmelden

UIT
STAP
JES

VIA HET FORMULIER 
Geef op de achterzijde aan met welk(e) uitstapje(s) u mee wilt. Lever uw inschrijfformulier 
uiterlijk dinsdag 30 juni in in de brievenbus van één van onze zorgcentra. 

VIA DE WEBSITE 
Stuur uw aanmelding uiterlijk dinsdag 30 juni in via de website www.waardeburgh.nl/uitjes

TELEFONISCH
 U kunt zich vanaf donderdag 9 juli 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 30 juni t/m 10 juli nemen onze medewerkers telefonisch contact met u op 
om uw deelname te bevestigen. 

AANMELDFORMULIER UITSTAPJES* WAARDEBURGH ZOMER 2020

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 dinsdag 30 juni in de brievenbus van één van onze zorgcentra inleveren?
* Zie uitstapjes aan de achterzijde
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    DATUM   TIJD     UITSTAPJE

O   Dinsdag 1 september 2020  12.00 - 16.30 Tour door de polder, langs Graafstroom en de Lek

O   Woensdag 2 september 2020 13.00 - 17.00 Winkelen in centrum Dordrecht 

O   Donderdag 3 september 2020 09.00 - 18.30 Zeehondensafari & bezoek Zierikzee

O   Vrijdag 4 september 2020  09.30 - 15.30 Scheveningen

O   Dinsdag 8 september 2020  09.30 - 15.30 Scheveningen

O   Woensdag 9 september 2020 09.30 - 20.00 Bezoek Woudagemaal & Lemmer

O   Donderdag 10 september 2020 13.30 - 16.30 Tour Langs de Merwede & de Linge

O   Dinsdag 15 september 2020  09.15 - 19.00 Volendam & Marken

O   Woensdag 16 september 2020 12.00 - 16.30 Tour langs de rivieren, Schoonhoven - Bergambacht

O   Maandag 21 september 2020 13.00 - 17.00 Winkelen in de Arendshof Oosterhout

O   Dinsdag  22 september 2020 13.30 - 16.30 Tour langs de Waal

O   Donderdag 24 september 2020 10.00 - 17.30 Leiden
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KALENDER
        ZOMER 2020

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

ACTIVITEITEN

Vanaf juni kunnen op een aantal locaties de activiteiten in de wijk op aangepaste wijze 
weer doorgang vinden. Vanaf september hopen we weer uitstapjes te kunnen maken. 

Alle uitstapjes en activiteiten zijn gepland onder voorbehoud van maatregelen rond 
het coronavirus. Eventuele wijzigingen in het programma zullen we uiteraard 

bekendmaken als dat van toepassing is.



ACTIVITEITENKALENDER ZOMER 2020 

UITSTAPJES

Onderstaande uitstapjes in september vinden plaats onder voorbehoud van maatregelen
rond het coronavirus.

Tour door de polder langs Graafstroom 1 sept  12.00 - 16.30 uur  €16,00
& de Lek

Winkelen in centrum Dordrecht  2 sept  13.00 - 17.00 uur      €  5,00

Zeehondensafari & bezoek Zierikzee 3 sept  09.00 - 18.30 uur    €36,00     

Scheveningen    4, 8 sept  09.30 - 15.30 uur      €13,00      

Bezoek Woudagemaal & Lemmer 9 sept  09.30 - 20.00 uur     €35,00

Tour langs de Merwede & de Linge  10 sept  13.30 - 16.30 uur      €  8,00        

Volendam & Marken   15 sept  09.15 - 19.00 uur      €38,00

Tour langs de rivieren, Schoonhoven - 16 sept  12.00 - 16.30 uur      €16,00 
Bergambacht         

Winkelen in de Arendshof Oosterhout 21 sept  13.00 - 17.00 uur      €  5,00          

Tour langs de Waal   22 sept  13.30 - 16.30 uur  €  8,00

Leiden     24 sept  10.00 - 17.30 uur      €13,00     

Indien u rolstoelgebonden bent en u wilt graag mee met een van de uitjes waar geen rolstoelbus 
voor is ingezet, neemt u dan contact op met de gratis Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456. Wellicht zijn er 
mogelijkheden door het inzetten van een extra rolstoelbus.

30

ACTIVITEITEN IN DE WIJK ZOMER 2020 

31

ALBLASSERDAM - DE WAARD, DE ALBLASHOF 1B  

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaan de activiteiten in de wijk tot nader 
bericht helaas niet door.

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

ALBLASSERDAM - MFC MAASPLEIN, MAASSTRAAT 30  

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaan de activiteiten in de wijk tot nader 
bericht helaas niet door.

SLIEDRECHT – DELTABORGH, LEKSTRAAT  

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaan de activiteiten in de wijk tot nader 
bericht helaas niet door.

SLIEDRECHT – HOFSTEE, ELZENHOF 17B  

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

Spellenclub  Recreatiezaal elke di  19.30 - 21.30 uur  koffie € 0,50  

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

Bingo   Recreatiezaal 23 sept (onder 14.15 - 16.00 uur  € 5,00
     voorbehoud) 

SLIEDRECHT - HOOGHE LIJSTER, LIJSTERWEG 27  

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaan de activiteiten in de wijk tot nader 
bericht helaas niet door. 

SLIEDRECHT - PARKZICHT & OMGEVING, LIJSTERWEG 27 

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaan de activiteiten in de wijk tot nader 
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SLIEDRECHT – RONDEEL, ZUIDERZEESTRAAT 110  

Spellenclub   Recreatiezaal elke 1e & 3e 19.00 - 21.00 uur  koffie € 0,50
     ma v/d maand   

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 **

**   + kosten lidmaatschap Jokervereniging

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   koffie € 0,50

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

HARDINXVELD-GIESSENDAM – PEULENHOF, VENUSSTRAAT 1A  

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

Brei- & haakcafé Recreatiezaal elke ma 13.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50
     elke ma 19.00 - 21.00 uur  koffie € 0,50
  
Biljarten   Recreatiezaal elke do  15.00 - 17.00 uur  koffie € 0,50  

Aan Tafel  Recreatiezaal 16 sept (onder 12.30 - 14.00 uur  €10,50
     voorbehoud)
     
Bingo   Recreatiezaal 2 sept  14.00 - 16.30 uur  €  6,00
      
Beweeg je fit in de Recreatiezaal 3, 10, 17, 24 sept 14.45 - 15.45 uur  contributie 
Peulenhof 

Quilten   Recreatiezaal 19 sept  20.00 - 22.00 uur  koffie € 0,50  

HARDINXVELD-GIESSENDAM – PEDAJA, CLAVERSWEER 1 

Dagbesteding  Huiskamer elke di, woe, do 10.00 - 16.00 uur  divers        
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PAPENDRECHT – GERBRANDY, P.S. GERBRANDYSTRAAT 31  

Themamaaltijd Parkzicht Zalmschouw 17 sept (onder 17.30 - 19.30 uur  divers
Opstappen bij Gerbrandy    voorbehoud)     

PAPENDRECHT – SCHOORSTEEGT, SCHOORWEG 4  

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

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

Aan Tafel  Steegt 2  elke woe 12.30 - 14.00 uur  € 8,50
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaat Aan Tafel tot nader bericht helaas niet door.
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WINNAARS PUZZEL VOORJAAR 2020
SAMEN 5 oplossing: bloesem

Mevrouw Peek uit Sliedrecht
De heer of mevrouw Rietveld uit Alblasserdam
Mevrouw Van Selm-Korevaar uit Sliedrecht

Gefeliciteerd met uw prijs!

OPLOSSING
Stuur de oplossing van de kruiswoordpuzzel 

uit deze uitgave uiterlijk 31 juli 2020 naar het 
redactieadres (zie colofon) of ga naar de 
website www.waardeburgh.nl/oplossing. 

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

ontvangen ieder een mooi zomerboeket!

 WOORDZOEKER

PARASOL
POLOSHIRT
SHORTS
SINAASAPPEL
SLIPPERS
STRANDJURK

KOKOSNOOT
LIGBED
LIMOEN
LIMONADE
MELOEN
PAPAJA

AARDBEI
ANANAS
COCKTAIL
FRAMBOOS
GRAPEFRUIT
IJSBLOKJE

WARM
ZOMER
ZOMERFRUIT
ZONNEHOED

Z L I G B E D N E O L E M

O A J A P A P A N A N A S

M S H O R T S N E O M I L

Z T I K P O L O S H I R T

O I J Z O E L O S A R A P

M U S O R K A A R D B E I

E R B M D S O O B M A R F

R F L E P P A S A A N I S

F E O R L I M O N A D E M

R P K L I A T K C O C A R

U A J D E O H E N N O Z A

I R E S R E P P I L S T W

T G G K R U J D N A R T S

OPLOSSING


