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Langzaam keert de wereld weer 
zijn gewone gezicht naar ons om. 
Na maanden in de heksenketel te 
hebben gezeten, lijkt het allemaal 
weer wat normaler te worden. 
Hoewel je je moet afvragen of 
onze wereld op 1 januari wel 
normaal was? En of je verlangt om 
naar dat ‘normaal’ terug te gaan?

De afgelopen weken voerde ik 
in huiselijke kring een behoorlijke 
discussie over wat de crisis rondom 
het Covid-19-virus ons geleerd heeft. 
En dat ik hetgeen wat ik als positief 
heb ervaren, graag zou willen 
behouden. Wat het mij persoonlijk 
weer getoond heeft, is het feit dat 
de wereld echt niet maakbaar is. 
We denken allemaal wel dat we 
het goed voor elkaar hebben, 
maar uiteindelijk blijkt een virus ons 
‘gewone’ leven volledig op zijn kop 
te zetten. Die maakbaarheid past 
natuurlijk al niet bij onze calvinistische 
inslag. Daar nog eens goed bij 
stilstaan en je dat realiseren is in de 
hectische wereld waarin we leven 
zeker geen sinecure.

Van alle zaken die ons sinds begin maart zijn 
overkomen, zou ik er twee best willen behouden. 
Allereerst de verbondenheid met elkaar, de 
aandacht voor de ander en vooral het omzien 
naar de naaste. Een opdracht die ook zeker bij 
onze calvinistische inslag past, maar die in de 
praktijk in Nederland en ver daarbuiten voor veel 
mensen op de achtergrond is geraakt. We zien 
toch dat het op die achtergrond bij veel mensen 
wel latent aanwezig is gebleven. De uitbraak in 
maart bracht deze latent aanwezige eigenschap 
weer aan het oppervlak bij velen. 
Het tweede dat ik absoluut zou willen behouden, 
is de rust die het virus met zich mee bracht. Ineens 
viel heel veel gedoe op de bestuurstafel weg. 
Er was maar één onderwerp en daar zat voor 
iedereen vol de focus op. Die relatieve rust vond 
ik persoonlijk prettig. In mijn vrije tijd wandel ik 
veel meer dan voorheen. Iedere dag ga samen 
met mijn vrouw een half uur tot een uur op pad, 
zelfs zonder hond. Ook neem ik meer dan in het 
verleden de tijd om thuis te werken en daarmee 
samen met vrouw en kinderen tussen de middag 
te eten. Dat is echt heel anders dan ’s morgens 
vroeg weggaan en ’s avonds pas thuiskomen als 
mijn gezin al heeft gegeten, om dan nog een 
prakkie op te warmen.

Wat ik mis en wat velen van ons hebben gemist, 
is het persoonlijke contact en de aanraking van 
een bekende of geliefde. Het woord huidhonger 
zou best nog hét woord van 2020 kunnen worden. 
Een term die we natuurlijk in de ouderenzorg 
al lang kenden, maar die nu pas door velen 
daadwerkelijk wordt ervaren. Dat hoef ik u niet 
uit te leggen. 

In de komende maanden hoop ik me weer te 
mogen en kunnen melden op de locaties en 
met u en met onze medewerkers te spreken. Om 
dan van mens tot mens en van aangezicht tot 
aangezicht met elkaar te voelen dat we samen 
ook deze crisis te boven zijn gekomen. Dat we 
daarbij Zijn hulp kregen, is voor mij een rotsvast 
geloof. Ik eindig met de woorden van lied 416: 
……. tot wij weer elkaar ontmoeten, in Zijn naam 
elkaar begroeten, ga met God en Hij zal bij je zijn! 

Peter de Wit
voorzitter Raad van Bestuur 
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VERBONDENHEID
& rust  zullen we dat 

vasthouden?
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Wanneer u onze zorgcentra of 
activiteiten in de wijk bezoekt, houdt 
u zich dan aan de basisregels:

        Houd 1,5 meter afstand.
        Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
        Reinig uw handen regelmatig.
        Gebruik papieren zakdoekjes.
        Hoest/nies in de binnenkant van uw elleboog.

        Heeft u (milde) klachten? Blijf thuis.

Sinds afgelopen zomer rijden er in 
Alblasserdam, Sliedrecht en omgeving 
twee gloednieuwe, elektrische Sjuttuls 
rond. 

De Sjuttul is de vervoersdienst van 
Waardeburgh en is speciaal bedoeld 
voor de senioren van Alblasserdam, 
Papendrecht, Sliedrecht en 
Hardinxveld-Giessendam. 

DUURZAME ZORG  De oude Sjuttul-
bussen waren na talloze ritten aan 
vervanging toe. Een goed moment 
om elektrische exemplaren aan te 
schaffen bij H4 Lease in Hardinxveld-
Giessendam. Frank Docter, coördinator 
facilitaire dienst, vertelt: “We zetten 
hiermee de volgende stap in het verder 
verduurzamen van onze zorg. Eerder 
dit jaar werden de zorgcentra De 
Waard in Alblasserdam en Parkzicht en 
Overslydrecht in Sliedrecht bijvoorbeeld 
voorzien van zonnepanelen. Nu is 
de cirkel rond, want onze elektrische 
bussen rijden op stroom die op onze 
eigen daken wordt opgewekt.”

kerstdiners
Ook dit jaar organiseert Waardeburgh haar kerstdiners. 
De invulling zal echter iets anders zijn dan u van ons gewend bent. 

Er zullen minder personen in onze restaurants kunnen plaatsnemen, zodat we de 
1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. Wat blijft, zijn de service en gastvrijheid die 
u van ons gewend bent! Onze gastvrouwen en -heren serveren u een overheerlijk 
en zorgvuldig samengesteld kerstmenu voor onze bewoners. 

De kerstdiners voor extramurale cliënten gaan vooralsnog niet door. Wij vinden dit 
heel erg jammer. We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de 
gaten. Zodra er meer bekend is, zullen wij dit via onze kanalen communcieren.

Dit najaar start de verbouwing van 
zorgcentrum Parkzicht in Sliedrecht. 

Belangrijke aanleiding voor de verbouwing 
zijn de veranderingen in de zorg. We krijgen 
te maken met een groep bewoners die een 
andere vorm van zorg nodig heeft. Om hen zo 
goed mogelijk te ondersteunen en waardevolle 
zorg te geven, is een interne verbouwing nodig. 

LEEFGEMEENSCHAPPEN
We creëren leefgemeenschappen waar onze 
bewoners in geborgenheid, maar tegelijk ook in 
vrijheid kunnen wonen. Zo krijgen de bewoners 
meer bewegingsvrijheid op hun etage. Ook 
wordt de begane grond aangepakt, zodat 
alle voorzieningen in de centrale hal worden 
gehuisvest. 

FASES
De verbouwing gebeurt in fases en zal 
ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Familie, 
hun eerste contactpersonen en andere 
betrokkenen worden persoonlijk over de 
verbouwing geïnformeerd.

samen 
KRIJGEN WE CORONA 

ONDER CONTROLE

VERBOUWING 
PARKZICHT 

START

WEER DE WEG OP MET 
EEN elektrische SJUTTUL-BUS

MONDKAPJE Vanwege de 
coronamaatregelen reed de Sjuttul de 
afgelopen periode alleen noodzakelijke 
ritten. Bijvoorbeeld voor de dagopvang 
en in verband met ziekenhuisafspraken. 
Frank: “Sinds 1 juli mag de Sjuttul ook 
weer voor recreatieve ritten de weg 
op, bijvoorbeeld voor een bezoek aan 
een familielid. De inzittenden zijn wel 
verplicht om een mondkapje te dragen. 
Deze moeten de klanten zelf 
aanschaffen.”

SJUTTUL RESERVEREN Wie in 
Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, 
Papendrecht of Alblasserdam woont 
én Waardeburghplus-lid (€ 15,- per jaar) 
is, kan gebruikmaken van de Sjuttul. 
Kijk voor meer informatie op www.
waardeburgh.nl/sjuttul of bel de gratis 
Seniorenzorglijn: 0800 - 456 0 456.
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nieuws LIJF & LEDEN

 Hoeveel minuten per week moet u matig intensief bewegen om 
 gezond te blijven?
 O  30 minuten per dag, 5 dagen in de week, dus 150 minuten.
 O  150 minuten, verspreid over meerdere dagen.

 Wat betekent matig intensief bewegen?
 O Uw hartslag gaat omhoog, uw ademhaling versnelt, u begint licht te zweten.
 O  U gaat hevig zweten en u kunt niet echt meer praten tijdens de inspanning. 

   Welke oefeningen zijn goed om minimaal 2 maal per week te doen?
   O  Spier- en botversterkende oefeningen + balansoefeningen.
   O  Balans-, lenigheids- en krachtoefeningen.

   Welke activiteiten zijn het meest intensief? Kies de juiste volgorde 
   van minst intensief naar meest intensief.
   O  Afwassen, wandelen 3 á 4 km/u, buiten vegen, fietsen 16 km/u
   O  Afwassen, buiten vegen, wandelen 3 á 4 km/u, fietsen 16 km/u

      Mag ik traplopen als krachttraining zien? 
      O  Nee, traplopen is geen krachttraining.
      O  Ja, traplopen zie ik als krachttraining.

      

      

U vindt de 
juiste antwoorden 
en een toelichting 
op pagina 17!

TEST UW 
KENNIS

Om als oudere zo lang mogelijk 
vitaal te blijven, is een gezonde en 
actieve leefstijl belangrijk. Bewegen is 
gezond! Maar hoeveel is voldoende? 
Test uw ‘beweegkennis’ met deze quiz 
en doe uw voordeel met de tips van 
onze fysiotherapeut.Hoeveel beweging is het advies?

  eropuit
met WAARDEBURGHPLUS!

Bij Waardeburgh volgen we de ontwikkelingen 
rondom het coronavirus uiteraard op de voet. Op het 

moment van schrijven neemt het aantal besmettingen in 
onze regio nog steeds toe. Hieruit blijkt wel weer dat 

het virus nog niet klaar met ons is. Gezien deze 
ontwikkelingen en we helaas niet in de toekomst kunnen 
kijken wat er ons nog staat te wachten hebben wij een 

aantal beslissingen moeten nemen.

Een van die beslissingen is het annuleren van alle 
Waardeburghplus uitstapjes. De omschrijving van de 

uitjes en het schema ontbreken dan ook in dit 
magazine. Wij hopen uiteraard dat de uitstapjes 

in 2021 weer kunnen plaatsvinden. Wij hopen 
u dan weer te kunnen begroeten!

Dit jaar geen Waardeburghplus uitjes meer

GENIETEN VAN EEN HEERLIJKE  

Woont u in Sliedrecht, houdt u van lekker en gezond eten dat bereid 
wordt in de keuken van Waardeburgh? Wij maken dit mogelijk! 

Geniet van Waardeburgh MaaltijdThuis. Dit zijn dagverse 
maaltijden die volledig zijn teruggekoeld waardoor ze hun smaak 
goed behouden. U maakt zelf een keuze uit drie heerlijke menu’s! 
De maaltijden worden door vrijwilligers van Het Bonkelaarhuis op 
maandag– of woensdagmorgen of vrijdag bij u thuis bezorgd.

Wilt u meer weten, kijk dan op www.waardeburgh.nl/maaltijdthuis 
of bel naar Het Bonkelaarhuis via telefoonnummer (0184) 42 05 39 
(bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 
17.00 uur).
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MEDITATIE 
door Philip Besemer, geestelijk verzorger

In de Spreuken wordt veel over wijsheid 
gezegd, om te beginnen dat wijsheid is 
God te vrezen (Spr.3:7). Ook in het Nieuwe 
Testament staat het één en ander over dit 
onderwerp geschreven. Niet alles is wat 
het lijkt. 

“Waar is de wijze? Waar de Schriftgeleerde? 
Waar de redetwister van deze wereld? 
Heeft God niet de wijsheid van deze wereld 
dwaas gemaakt?” (1 Kor.1:20).
Wat voor de wereld wijsheid is, is dwaasheid 
voor God en andersom.

Vandaar dat woord in Spreuken. Wat 
mensen wijs vinden dient het algemeen 
belang, maar vaak zit het ook in presteren, 
trots of zelfs hoogmoed. Zo zijn er vele 
wereldse wijsheden die te maken hebben 
met concurrentie en eigenbelang. 

De wereldwijde coronatijd is interessant 
in die zin dat het veel laat zien. Zeker hoe 
kwetsbaar en zwak de mens in feite is en 
hoe moeilijk wij onszelf uit de misère kunnen 
trekken. Dat is een uitgangspunt dat weer 
eens pijnlijk duidelijk wordt.

Het helpt te beseffen waar we als mensheid 
staan. De rampen en epidemieën zijn er niet, 
omdat de mens het zo goed voor elkaar 
heeft. We doen het nu relatief goed in de 
crisis en hebben weer kunnen versoepelen, 
maar wat wijsheid is in de komende tijd zal 
moeten blijken. Als we wat verder om ons 
heen kijken, zien we dat het niet overal 
‘schoon’ is. Rampen van allerlei soorten 
nemen de laatste jaren alleen maar toe. 
Hoe gaan we hier in wijsheid mee om als 
ze er zijn en wat komt er nog meer op ons 
af in de toekomst?

Wijsheid is een belangrijk begrip in de Bijbel en ook in ons 
dagelijks leven. In elke situatie kunnen we onszelf afvragen; wat is 

wijsheid? Hoe vaak stellen we ons die vraag niet. Zeker in het begin 
van de corona-crisis stapelden de onzekerheden en maatregelen 

zich op. Hierbij waren veel mensen het niet met elkaar eens over wat 
wijsheid was. Hoe zorgen we voor verbinding wanneer allerlei 

groepen in vrijheden worden beperkt?

God ziet de ware toedracht van mensen, 
de zwakheden en het doel dat wordt 
gemist, maar ook de heldhaftige pogingen 
van werkers die er alles aan doen om hun 
naaste(n) te helpen. Ik schrijf dit stuk in 
juni en misschien zijn er inmiddels andere 
ontwikkelingen. Zo instabiel is de tijd waarin 
we leven en dat doet wat met mensen. 
Naar elkaar omzien is onze missie. We willen 
de aandacht richten op de zwakkere 
mensen. 

Blijkbaar is niet alles te bepalen en moeten 
wij ons (her)oriënteren op wat er in de 
wereld gebeurt. Welke rol speelt God? “De 
wijsheid van boven daarentegen is vóór 
alles zuiver, en verder vredelievend, mild 
en meegaand; ze is rijk aan ontferming en 
brengt niets dan goede vruchten voort, ze 
is onpartijdig en oprecht (Jak. 3:17).”

In de Bijbel wordt het verschil in wijsheid 
van God en van de mensen met elkaar 
vergeleken. Dat resulteert niet altijd in 
verbinding, helaas, maar kan wel oproepen 
tot toenadering. God prikt snel door onze 
‘wijsheid’ heen. Er is wel wat moed voor 
nodig om in eigen zwakheid de verbinding 
met God te zoeken en Hem als meerdere 
te erkennen. Wat is wijsheid? De wijsheid 
ligt eerst in het leren kennen van God, zoals 
het als zegen staat in Ef. 1:17.
“Opdat de God van onze Heere Jezus 
Christus, de Vader van de heerlijkheid, u 
de Geest van wijsheid en van openbaring 
geeft in het kennen van Hem.” 
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INGREDIËNTEN

1,5 kg flespompoen
2 tenen knoflook

2 uien
2 laurierblaadjes

250 gram winterwortelen
3 eetlepels olijfolie

1 theelepel gemalen komijn
1 groentebouillonblokje

1 liter water
1 theelepel tabasco

125 gram crème fraîche
peper

zout
verse peterselie

herfst
RECEPT

Pompoensoep

8

Serveertip:

Lekker met kaasstengels! 
Of rooster een handje 

pompoenpitten en 
strooi deze over de 

soep. Smakelijk!

BEREIDEN 

1. Snijd de pompoen door midden (schillen is niet 
nodig!) en verwijder de zaden en draderige 
binnenkant met een lepel. 

2. Snijd het vruchtvlees in stukken. 
3. Snipper de uien en snijd de knoflook in stukjes. 
4. Snijd de winterwortelen in plakken.
5. Verhit de olie in een grote soeppan. 
6. Doe de pompoen, uien, knoflook en wortelen in de 

pan en bak alles 5 minuten op middelhoog vuur. 
7. Vergeet niet regelmatig te roeren! 
8. Voeg de laurierblaadjes en komijn toe en bak dit 1 

minuut mee. 
9. Voeg het water en het bouillonblokje toe en breng 

het geheel aan de kook. 
10. Zet het vuur laag en laat 30 minuten zachtjes koken.
11. Verwijder de laurierblaadjes. 
12. Pureer de soep met een staafmixer. 
13. Voeg de tabasco toe en eventueel peper en zout 

(naar smaak). 
14. Verdeel de soep over diepe borden of 

soepkommen en garneer elke portie met een 
lepeltje crème fraîche en 

      wat verse peterselie.
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2020 is een jaar waarin alles anders is. 
Veel plannen werden afgelast. Veel 
wat altijd vanzelfsprekend was, bleek 
ineens onhaalbaar. Live contact tussen 
de verschillende generaties was een 
tijdlang niet mogelijk of heel beperkt. 
Moeilijke tijden… Zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden was een hele kunst!

EEN JAAR ZONDER ZOMERGEZELLIGHEID…
Door de beperkingen waartoe de overheid 
zich geroepen wist toen het beruchte 
virus ons land bereikte, verdween onze 
Zomergezelligheid van het programma. 
Jammer, maar niets aan te doen. Het was 
hartverwarmend hoe velen in onze dorpen 
belangstelling toonden voor de cliënten 
van Waardeburgh. In het bijzonder in de 
beginfase van de coronacrisis kwamen 
veel mensen in actie. 

SPAARPOT
Als Vrienden van Waardeburgh bleven 
we wat op de achtergrond. Veel cliënten 
werden verrast met kaarten, lekkernijen 
en andere attenties. Het leek ons een 
verstandige keus onze beschikbare 
donateursgelden te bewaren voor andere 
tijden. Spontaan geld steken in een 

Het jaar waarin alles anders is
‘Drie kleine kleutertjes zaten op een hek – op een mooie zomerse dag in 

september’. Een klassiek kinderliedje. Tijdens de middagen Zomergezelligheid 
die de Vrienden van Waardeburgh tijdens de voorbije zomers organiseerde, 

is er veel gezongen. Behalve deze zomer. 

bloemetje of chocola is leuk, maar onze 
spaarpot is niet van elastiek en overdaad 
schaadt. Wat onze cliënten écht graag 
willen – nabij contact, gezelligheid – is een 
groot goed waarmee we vol zorgzaamheid 
willen omgaan. 2020 is een jaar waarin we in 
het bijzonder zijn bepaald bij de menselijke 
kwetsbaarheid en de snel opeenvolgende 
veranderingen in de samenleving. 

WAT GAAN WE DOEN
Plannen maken vraagt om voorzichtigheid 
én creativiteit. We weten nog niet precies 
wat we zullen kunnen betekenen in herfst en 
winter. Goed overleg met de medewerkers 
van de activiteitenbegeleiding en het 
management is van belang om bij te 
dragen aan materialen en activiteiten die 
passend zijn in deze andere tijden. Wilt u 
ons steunen in onze activiteiten, wordt 
u dan ook Vriend (= donateur) of geef 
eenmalig een bijdrage. Bij de recepties 
van Parkzicht, Pedaja en De Waard liggen 
folders met verdere informatie. Of kijk even 
op de website www.waardeburgh.nl. Doet 
u mee? 

Joke Veerman, secretaris
Stichting Vrienden van Waardeburgh

VRIENDEN VAN WAARDEBURGH
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PUZZELplezier
SUDOKU

In SAMEN nr. 6 lieten we u kennis maken met Sudoku. 
Sudoku is een 9×9-raster met cijfers, dat u zó in moet vullen dat elke rij, elke kolom 

en elk 3×3-blokje alle cijfers van 1 tot en met 9 bevat. Voor de gezellige herfstavonden 
die eraan komen, hebben we 4 nieuwe Sudoku’s voor u samengesteld. 

Wij wensen u veel puzzelplezier!

Zie pagina 27 voor de oplossingen.



- EEN KIJKJE IN DE KEUKEN -
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Iedere dag kunt u kiezen uit twee gevarieerde driegangenmenu’s. Het is 
ook mogelijk om gerechten uit beide menu’s met elkaar te combineren. 
Een dagmenu kost slechts € 10,00. Leden van Waardeburghplus betalen 
€ 8,75. 

restaurant     

   restaurant

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

OPENINGSTIJDEN ‘DE ZALMSCHOUW’

Het restaurant is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 - 13.30 uur. 
Elke eerste en derde donderdagavond serveert 
‘De Zalmschouw’ van 17.00 uur tot 20.00 uur een 
heerlijke themamaaltijd.  
Kijk op pagina 19 voor de themamaaltijden 
van de komende maanden.

Wilt u bij restaurant ‘De Zalmschouw’ eten? 
U kunt telefonisch reserveren via (0184) 48 08 00.

Gastvrouw AriaGastvrouw GerdaKeukenmedewerkster Marlous

Keukenmedewerkster Willy

In verband met de huidige coronamaatregelen zijn onze restaurants op dit moment 
gesloten voor externe bezoekers. Wij hopen dat deze maatregel per 1 oktober 
wordt versoepeld. Houd onze actuele berichtgeving daarover in de gaten.



DE HERFST 
MET ZIJN KLEUREN

De zomerkleuren verdwijnen
zon gaat door kale takken schijnen.

Paddestoelen klein en groot
geven zich nu gemakkelijk bloot.

De herfst geeft de natuur een andere kleur
door het gevallen gebladerte, een kruidige geur.

Het is de tijd van eikels en kastanjes rapen
even als kind het leven verzaken.

De natuur is mooi in al zijn facetten
vaak hebben we geen tijd, daar op te letten.

De herfsttijd is dan verstild
niet meer zo rijk groeiend en wild.

Het geeft ons een doorkijk in het leven
een levensjaar lijkt soms maar even.

Alleen de herfst komt ieder jaar terug
dan weten we weer, wat gaat die tijd toch vlug.

Genieten kan men in zijn leven
alleen is dit niet eenieder gegeven.

De zomer, herfst & winterkleuren
zijn ook bij de mensen een normaal gebeuren.

een herfstgroet van de Activiteiten in de wijk!
Monique & Joke

Bron: anoniem

Azze me vroeger iets wouwe onderneme 
wier d’r van huis uit aaltijd op geweze: Wat 
gaot ’t koste en heb ’t nut? Dus je bedoch ie 
aaige wel twêê keer, in onze jeugd, waerin 
we toch al waainig hadde om geld uit te 
geve. Daer hebbe ze tegewoordig minder 
moeite mee.

Hier mos ik aan denke toe ’k dat stuksie 
zag waer ze ’t hadde over de bevers in d’n 
Biesbosch. As ie daer mè veul bombaorie 
en deur hêêl netuurminnend Nederland 
toegejuicht, twêê bevers uitzet in êên van 
de mooiste netuurgebiede die me nog 
hebbe.

De bevers kwamme in ons land aal bekant 
zô ’n twêêhonderd jaer nie meer voor 
omdà ze, je raejt ’t nooit, langzaom mor 
zeker uitgeroeid wazze. De mense zagge 
toen al nie veul goeds in die diere. Dat zal 
heus wel ’n oorzaok gehad hebbe. Nou is 
‘r mijn ok aaltijd bijgebrocht dà je, as ’t eve 
kan de netuur z’n gang laete gaon, dan 
hè je grôôte kans dat aalles uit z’n aaige 
weer goed komt.

Maor zô ’n daartig jaer geleeje wier d’r onder 
grôôt belangstelling êên beverpaortie 
uitgezet in onze Biesbosch, want dat 
was, volleges ’n stellechie geleerde 
netuurliefhebbers hêêl hard nôôdig omdat 
die diere hier vroeger ok geleefd hadde. 

DE  netuur 
Z’N GANG 
LAETE 
GAON

Ze plantte d’r aaige uitstekend voort, 
gonge burrechte en damme bouwe bij ‘t 
leve. ’t Is ok wel vreemd dat de gewone 
man voor êên bôôm die die in z’n voortuin 
hè staon ’n verguning aan mò vraege bij 
de gemêênte as die ‘m wil kappe terwijl zô 
’n dier ombepaarekt z’n gang kan gaon.
Immiddels is dat êêne paortie uitgegroeid 
tot ongeveer drieduuzend diere, die onder 
belangstelling van ’n hôôp toeriste (leuk 
voor de centjies die ze uitgeve) leve, 
gefillemd en gefotogrefeerd worre dat 
‘t ’n lieve lust is. Prachtig zou ie zegge 
iederêên gelukkig, mor d’r zit in dut gevaal 
‘n addertie onder ’t gras. ’t Worre d’r teveul 
en ze zijn intusse ’n gevaer  voor onze dijke, 
juist dat gaot te ver, daer is iederêên ’t wel 
zô ’n bietjie over êêns. Zô ’n dier maokt 
trouwes ’n gat in ’n dijk van ongeveer ’n  
haaleve meter omat ie zô grôôt is as ’n 
hond en met de ingang onder waoter.

Dus mot ‘r iets beure om te voorkomme 
dat dut zô deur blijf gaon.  Afschiete zou 
’n mogelijkhaaid zijn, moar dat leg hêêl 
gevoelig bij ’n beschaaremde diersoort, 
dat kà je wel begrijpe. As ik dut geval bekijkt 
mò ‘k aan de vaoder và m’n buuvrouw 
denke, die zee in zukke gevalle aaltijd: “Ze 
hebbe veul geleerd mor zijn nie wijs.”

Aoichie Sprong

DIALECT 
door de Werkgroep Dialect, Historische Vereniging Sliedrecht
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uitleg BEWEEGQUIZ

TOELICHTING VRAAG 1  
Om gezond te blijven is het advies om 150 minuten matig intensief te bewegen, 

verspreid over meerdere dagen. Zorg daarbij dat u 2 keer per week kracht,- balans 
en botversterkende oefeningen doet. Dan voldoet u aan de beweegrichtlijnen.

TOELICHTING VRAAG 2
Bij matig intensief bewegen kunt u tijdens de inspanning nog prima praten. 

Wanneer u alleen korte zinnen kunt zeggen, dan is de inspanning zwaar intensief.

TOELICHTING VRAAG 3
De beweegrichtlijn geeft het advies om 2x per week spier- en botversterkende 

activiteiten te doen. Voor ouderen in combinatie met balansoefeningen.

TOELICHTING VRAAG 4
Om te berekenen welke activiteiten licht, matig of zwaar intensief zijn wordt de 

MET-waarde gebruikt om aan te geven hoe hoog de inspanning is. De MET-waarde 
is de verhouding van het energieverbruik tijdens inspanning ten opzichte van het 

energieverbruik in rust. 
1. afwassen is 2,5 MET  -  2. wandelen 3 á 4 km/u is 2,9 MET  

3. buiten vegen 3,6 MET  -  4. fietsen 16 km/u is 4 MET

TOELICHTING VRAAG 5
Traplopen wordt wel degelijk gezien als krachttraining. Vooral als u uw 

bovenbeenspieren goed voelt wanneer u bovenaan de trap bent gekomen. 
Rustig traplopen is al een mooie krachtinspanning.

Beweegtip
Wandelen houdt de hersenen gezond. 

Maak het wandelen nog leuker met de Ommetje-app! Deze 
is ontwikkeld door hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder 
op verzoek van de Hersenstichting. U vindt de app via www.

hersenstichting.nl/ommetje/. Elke dag een wandeling maken is 
belangrijk voor uw fysieke en mentale gezondheid. U 

krijgt meer productiviteit en energie na het lopen van een 
Ommetje. Ook helpt het te onthaasten en verbetert het de 

creativiteit. De Ommetje-app helpt daarbij. 

Veel plezier met bewegen!

WAARDEBON

ANTONET: “Dag mevrouw Klerk, mag 
ik vanmiddag uw haren knippen?” Ze 
kijkt me met grote ogen aan. “Jij? Ben je 
kapster dan?” Ik schud mijn hoofd: “Nee.” 
Ze kijkt verbaasd. “Maar je denkt wel dat je 
het kan?” Nee! “Ja, hoor, dat denk ik wel.” 
Ze kijkt nog steeds bedenkelijk. “Maar wat 
nou als het mislukt?” Ik schiet in de lach. 
“Nou, dan loopt u voor gek.” Nu moet ze 
ook lachen. “Dus jij doet gewoon waar 
je zin in hebt?” “Ja, eigenlijk wel,” knik ik. 
“Gisteren was ik fysiotherapeut, vanmiddag 
kapster en morgen wil ik pedicure zijn.” Ze 
kijkt verontwaardigd. “Dus jij denkt dat je 
gewoon kunt zijn wat je wilt?” Eumh, nee, 
maar wat een prachtuitspraak! Ik knik 
daarom maar. “Ja hoor, zolang u en ik erin 
geloven wel!” 

Om hulp zoekend kijkt mevrouw Klerk naar 
haar medebewoners, niet wetend wat ze 

Antonet blogt
‘Je kunt zijn wat je wilt’

moet zeggen. Mevrouw Verweerd kijkt me 
wat minzaam aan. “Ja, ik zei het vorige 
week al. Die zuster komt hier absoluut niet 
om geld te verdienen, maar alleen voor 
haar plezier.” Ze kijkt er erg bedenkelijk 
bij. “O ja?” zegt mevrouw Klerk (al even 
bedenkelijk). “Nou, mooi is dat.” Mijn 
glimlach wordt alleen maar breder. Als 
mensen denken dat ik alleen voor mijn 
plezier kom én ik mag van hen zijn wat ik 
wil… Dan heb ik toch de beste baan van 
de wereld uitgekozen?

Oh, met het kapsel van mevrouw Klerk is 
het goed gekomen, hoor! Nou ja, goed…. 
zo ongeveer, een beetje goed zeg maar. 
We waren maar wát blij toen de lieve 
kapsters (en alle andere bezoekers) weer 
mochten komen.

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. Graag delen we zo’n 
blog met u. In het voorjaar moesten we lange tijd gezellige bezoekjes missen. 

En ook de pedicure, fysiotherapeut en uiteraard de kapsters werden node gemist. 
Verzorgster Antonet besloot zelf de kappersschaar ter hand te nemen. 

Hoe dat afliep?

BLOGGEN, WAT IS DAT?  
De moderne tijd brengt 

nieuwigheden met zich mee en 
ook nieuwe woorden. Zoals ‘bloggen’. 
Bloggen is feitelijk de moderne versie 
van het bijhouden van een dagboek. 
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 of werk. 
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Wintermenu
Rundvleespasteitje

Gestoofde sukadelap
Spruiten met spekjes
Gepofte aardappel

Warme perziken 
met roomijs

1918

thema
MAALTIJDEN

PARKZICHT

(0184) 48 08 00
OVERSLYDRECHT

(0184) 49 35 71
DE WAARD

(078) 692 15 15
PEDAJA

(0184) 61 77 22

OKTOBERFEEST 1 okt 8 okt 1 okt 9 okt

STAMPPOTTEN 15 okt 22 okt 15 okt 23 okt

SPARERIBS
5 nov 12 nov 5 nov 13 nov

WILDMENU
19 nov 26 nov 19 nov 27 nov

WINTERMENU  3 dec 10 dec 3 dec 11 dec

Twee keer per maand serveren onze koks een verrassende themamaaltijd in de 
vier restaurants van Waardeburgh. De themamaaltijden sluiten aan bij de tijd van 
het jaar, met onder meer Hollandse stamppotjes, bitterkoekjespudding en wild. 
Natuurlijk organiseren we ook sfeervolle kerstdiners. We hopen u de komende 
maanden weer aan tafel te mogen begroeten.

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

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

de rijke smaken van het najaar

Oktoberfeest
Aardappelsalade

Wienerschnitzel
Braadworst met curry

Rösti
Rauwkost / zuurkool

Apfelstrudel

Stamppotten
Boeren groentesoep

Stamppot zuurkool met spekjes
Stamppot hutspot

Speklapje, rookworst

Vlaflip

Spareribs
Tomaat-pompoensoep

Sparerib naturel
Sparerib gemarineerd

Patat frites 
Diverse sausjes

Rauwkost

Citroenkwark

             WILDMENU
         Bospaddenstoelensoep
Wildragout, rode kool, gebakken 
aardappelen, appelcompote
        Bitterkoekjespudding

In verband met de huidige 
coronamaatregelen zijn onze restaurants op dit moment gesloten voor externe bezoekers. Wij hopen dat 
deze maatregel per 1 oktober wordt versoepeld. Houd onze actuele berichtgeving daarover in de gaten.



activiteiten ZORGCENTRUM PEDAJA
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Na een nare periode mogen we gelukkig 
weer bezoek ontvangen en kunnen we weer activiteiten organiseren. 

Hoewel niet alles helemaal stilviel, was het heel anders dan we 
gewend zijn. Fijn was het dat er veel buitenoptredens plaatsvonden, 
waardoor we zo af en toe gelukkig toch konden genieten van live 

muziek. De activiteitenbegeleiders hebben ontzettend veel zin om in 
het najaar leuke activiteiten te organiseren. Leest u mee wat zij zoal 
voor u in petto hebben? Laten we erop vertrouwen dat het allemaal 

‘gewoon’ door kan gaan, uiteraard met inachtneming 
van 1,5 meter afstand.

Alle activiteiten zijn gepland 
onder voorbehoud van maatregelen 

rond het coronavirus. 

Op het moment dat we deze SAMEN 
samenstellen, zijn veel maatregelen 

versoepeld en zijn sommige activiteiten 
toegestaan. Uiteraard met een maximum 

aantal deelnemers en bij activiteiten in 
de zorgcentra mogen nog geen 

externe bezoekers deelnemen. 

Zingen mag echter alleen met onze 
bewoners; het is helaas niet mogelijk 

WE GAAN 
WEER GENIETEN VAN 

activiteiten!

om daarvoor ook familie en andere 
belangstellenden uit te nodigen. 
Wij hopen dat deze maatregel per 
1 oktober wordt versoepeld. Houd onze 
actuele berichtgeving daarover in de 
gaten.

Bij alle activiteiten nemen we 
vanzelfsprekend alle geldende 
voorzorgsmaatregelen zorgvuldig in acht. 
Eventuele wijzigingen in het programma 
zullen we bekendmaken als dat van 
toepassing is.

NOG EVEN UW AANDACHT

DINSDAG 15 DECEMBER 

Seniorenorkest 
de Wipmolen
Seniorenorkest de 
Wipmolen uit Alblasserdam 
bestaat uit mensen die 
al hun hele leven muziek 
maken. Het wordt een 
heerlijke muzikale middag. 
Komt u ook? 

DONDERDAG 24 
DECEMBER 

Zangduo Bertha 
en Bartha
Dit vrolijke duo zingt al 
dertig jaar samen. Een 
gezellige middag is 
gegarandeerd. We hopen 
dat u erbij bent!

Actief en creatief aan de slag, genieten van een muzikaal 
optreden of van een mooie presentatie: de agenda van Pedaja 

biedt zoals altijd voor ieder wat wils. Neemt u de agenda er maar 
eens bij… We hopen u te mogen begroeten!

DINSDAG 3 NOVEMBER 

Bloemschikken
Ook de maand november 
start met een gezellige 
bloemschikmiddag. 
Mogen we (weer) op uw 
komst rekenen?

DINSDAG 1 DECEMBER 

Presentatie Krijn 
van der Ham 
Krijn van der Ham verzorgt 
een presentatie over de 
komst van het geloof en 
de Bijbel in Nederland. 
We kennen Krijn al van 
de schaatslezingen 
die hij vorig jaar bij ons 
verzorgde. We zien ernaar 
uit om hem weer in ons 
midden te hebben en 
hem over een boeiend 
onderwerp te horen 
spreken. 

DINSDAG 8 DECEMBER 

Bloemschikken 
Nu de Kerst in aantocht 
is, gaan we samen mooie 
kerststukjes maken. Zo 
brengen we samen alles in 
kerstsfeer!

DINSDAG 6 OKTOBER 

Koor met hart 
en stem
Twee keer gooide het 
coronavirus roet in het 
eten... Laten we hopen 
dat koortje ‘Met Hart 
en Stem’ op 6 oktober 
wel kan optreden. 
Het kleine huiskoor uit 
Groot-Ammers zingt 
allerlei mooie geestelijke 
liederen. Komt u 
luisteren?

DINSDAG 13 OKTOBER 

Bloemschikken 

Deze creatieve activiteit 
is altijd erg gezellig 
en drukbezocht. Met 
hulp van vrijwilligers en 
activiteitenbegeleiders 
maken we mooie 
bloemstukjes, ieder 
op zijn of haar manier. 
Gezien de tijd van het 
jaar zullen we kleurige 
herfststukjes maken. 
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activiteiten DE WAARD

We gaan de laatste maanden 
van het jaar in, met eerst allerlei 

speciale activiteiten in de 
herfstmaanden en in december veel 

activiteiten die in het teken staan 
van Kerst. Daarnaast zijn er uiteraard 
onze ‘vaste’ activiteiten, zoals bingo, 

bloemschikken en quizmiddagen. 
Bij goed weer gaan we gezellig 

samen wandelen. Graag lichten de 
activiteitenbegeleiders van 

De Waard een paar bijzondere 
activiteiten toe. 

DONDERDAG 15 OKTOBER 

Koek & Snoepie
Vandaag verzorgt Koek & Snoepie een 

presentatie. Ze nemen een prachtige 
oud-Hollandse snoepkraam mee. Komt 
u een kijkje nemen? U herkent vast veel 

lekkers ‘van vroeger’! Ook klinken er 
liedjes van vroeger en natuurlijk staat er 

een traktatie klaar.

MAANDAG 19 OKTOBER 

Seniorenorkest de Wipmolen 
Deze middag treedt seniorenorkest 

de Wipmolen voor ons op. Het belooft 
opnieuw een fijne, muzikale middag te 

worden. U bent van harte welkom om te 
komen luisteren.

ZATERDAG 24 OKTOBER 

Optreden de Smarties
Nóg een optreden om naar uit te kijken: 

de Smarties komen weer op bezoek in 
De Waard! U bent van harte welkom te 

komen luisteren. 

DONDERDAG 19 NOVEMBER

Mystery Groep 
Mystery Groep verzorgt voor ons een 
muzikaal optreden. De koffie en thee 

staan voor u klaar, we maken er graag 
een gezellige middag van.

DONDERDAG 17 DECEMBER 

Kerstbingo
Vandaag staat de bingo in het teken 
van de aankomende Kerst. Alles is 
sfeervol aangekleed en we genieten 
samen van iets lekkers. Er zijn leuke 
prijsjes te winnen!

MAANDAG 21 DECEMBER 

Kerst bloemschikken
In aanloop naar de Kerst maken we 
samen een mooi kerststukje, onder het 
genot van een kopje koffie of thee.

DONDERDAG 24 DECEMBER 

Kerstoptreden De Klinkers
Gezelligheidskoor De Klinkers uit 
Alblasserdam verzorgt een mooi 
kerstoptreden voor ons. Ze zullen veel 
bekende kerstliedjes zingen. 
Luistert u mee?



activiteiten ZORGCENTRUM PARKZICHT 

WOENSDAG 2 DECEMBER

Sinterklaasbingo
‘Hoor wie klopt 

daar kind’ren...’ De 
Goedheiligman is weer 

in het land, dus de 
bingomiddag staat 

helemaal in het teken 
van Sinterklaas.

WOENSDAG 11 NOVEMBER 

High tea
De vrijwilligers van de 

winkel in Parkzicht nodigen 
u van harte uit voor hun 
jaarlijkse high tea. Een 

middag om te genieten 
van heerlijke zoetigheid!

WOENSDAG 7 OKTOBER  

Seniorenorkest de 
Wipmolen

Het is al een tijdje geleden dat we 
op Parkzicht konden genieten van 

muziekoptredens. Deze middag 
treedt seniorenorkest de Wipmolen 

voor ons op. Er worden bekende 
melodieën gespeeld, het wordt een 

feest van herkenning. U bent van 
harte welkom om te 

komen luisteren.

ZATERDAG  21 NOVEMBER

Optreden de Smarties
De Smarties kunnen niet 

wachten om weer voor ons 
op te treden. U bent van 

harte welkom om te komen 
luisteren. Vanaf 14.00 uur 

staat de koffie en thee klaar; 
het optreden begint rond 

14.30 uur. Bent u erbij?

Ook de 
activiteitenbegeleiders 

van Parkzicht organiseren 
de komende maanden 
verrassende en leuke 
middagen voor u. De 

agenda is flink gevuld met 
afwisselende activiteiten, 

van bingo tot muziek. 
Bent u erbij?
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activiteiten VERPLEEGHUIS OVERSLYDRECHT 

Elke vrijdagmiddag 
wordt er volop gezongen 

in Overslydrecht. En er 
staan meer muzikale 

activiteiten op de agenda! 
De activiteitenbegeleiders 

hebben de komende 
maanden volop gezelligheid 
in gedachten en lichten hier 

graag enkele aanraders toe. 

ELKE VRIJDAGMIDDAG 

Meezingmiddag

Iedere vrijdagmiddag is er een 
gezellige meezingmiddag in de 

recreatiezaal. Bij binnenkomst klinkt 
er al  achtergrondmuziek. Dit verschilt 

per week qua genre. Bewoners 
worden namelijk gevraagd naar hun 

muzieksmaak. Zo zijn onder meer 
Willeke Alberti, Jim Reeves en Fats 

Domino al aangevraagd. Tijdens 
het zingen maken we gebruik van 
de ‘Qwiek.up’. Daarmee creëren 

we op de muur van de zaal een 
beleving, door middel van projecties 

ondersteund met geluid en muziek. 
Tijdens de zangmiddag is dit een 

dameskoor dat ‘vergeten liedjes’ zingt. 
De teksten zijn onder in beeld te zien. 

Komt u ook luisteren?

ZATERDAG 10 OKTOBER 

Duo a men's passion
Carlo Arends (zang en presentatie) 
is een muzikale duizendpoot. Met 
z’n warme barinorale stem weet 
hij ieder te raken. Jean-Luc Vriend 
(piano) is pianodocent en tevens als 
dirigent verbonden aan verschillende 
koren, uiteenlopend van kamer- tot 
mannenkoren, met als rode draad: 
theaterkoren. Het concert van dit duo 
heeft als thema ‘Toen was geluk heel 
gewoon’. Het belooft een prachtige 
middag te worden, met verrassing, 
opwinding, emotie en diversiteit. Dat 
mag u niet missen!

ZATERDAG 5 DECEMBER

Heerlijk middagje...
Bewoners zijn van harte 
welkom op een nostalgische 
Sinterklaasmiddag in de 
recreatiezaal. De oud-Hollandse 
Sinterklaasliedjes klinken al bij 
binnenkomst. Iedereen kan genieten 
van warme chocolademelk en er 
staat natuurlijk lekkers klaar, zoals 
kruidnoten, borstplaat en speculaas. 
Pieten lopen, rennen en klimmen 
door Overslydrecht en helpen in de 
zaal met bedienen. Deze middag 
spelen we ook een Sint-bingo. Er zijn 
smakelijke prijzen te winnen!
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SPEL - CREATIEF - FILM        Entree € 3,00

Geheugenfitness Parkzicht elke ma    14.30 - 16.00 uur

Quizmiddag  Parkzicht elke ma    14.00 - 16.00 uur
   Pedaja  24 okt     14.30 - 15.30 uur
   De Waard 5 nov, 3 dec    14.30 - 16.00 uur

Brei- & haakcafé De Waard elke di, koffie € 0,50   09.30 - 11.00 uur        
        
Spelletjesmiddag De Waard elke woe    14.30 - 16.00 uur     
   Parkzicht 8, 29 okt, 19 nov, 10, 31 dec  14.30 - 16.00 uur  
     
Handwerken  Pedaja  elke vrij     14.00 - 16.00 uur  

Sjoelen & Rummikub Parkzicht 1, 15, 22 okt, 5, 12, 26 nov, 3, 17, 24 dec 14.30 - 16.00 uur   

Bingo   Pedaja  1, 15 okt, 5, 19 nov, 3, 17 dec  14.30 - 16.00 uur  
   De Waard 8, 22 okt, 12 nov    14.30 - 16.00 uur  

Filmmiddag  De Waard 1, 29 okt     14.30 - 16.00 uur   
   Pedaja  8 okt, 12 nov, 10 dec   14.30 - 16.00 uur
   Parkzicht 11 dec     14.30 - 16.00 uur

Bloemschikken  De Waard 12, 26 okt, 9, 23 nov, 7 dec  14.30 - 16.00 uur 
   Pedaja  13 okt, 3 nov    14.30 - 15.30 uur 

Kleuren voor volwassenen Parkzicht 13, 27 okt, 10 nov   14.30 - 16.00 uur
  
Presentatie Koek &  De Waard 15 okt     14.30 - 16.00 uur
Snoepie, oud-Hollandse 
snoepkraam

Creatieve middag Parkzicht 21 okt     14.30 - 16.00 uur 
 
Handwerken & kleuren Parkzicht 24 okt, 17 nov, 1, 8, 15, 22, 29 dec  14.30 - 16.00 uur  
voor volwassenen

Bakmiddag:  Pedaja  10 nov     14.30 - 16.00 uur 
zandkoekjes bakken

Sinterklaasbingo Parkzicht 2 dec     14.30 - 16.00 uur

Kerststukje maken Pedaja  8 dec     14.30 - 16.00 uur

Kerstbingo  De Waard 17 dec     14.30 - 16.00 uur

Kerstbloemschikken De Waard 21 dec     14.30 - 16.00 uur

ACTIVITEITENKALENDER NAJAAR 2020 
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WINKELEN / MODE

Verkoop & modeshow Pedaja  20 okt     14.00 - 16.00 uur  
De Jonge Mode

H&A Mode verkoop De Waard 25 nov     10.00 - 12.00 uur
  

KALENDER
ACTIVITEITEN

NAJAAR 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

Alle activiteiten zijn gepland onder voorbehoud van maatregelen rond
het coronavirus. Op het moment dat we deze SAMEN samenstellen, zijn sommige 
activiteiten toegestaan. Uiteraard met een maximum aantal deelnemers en bij 
activiteiten in de zorgcentra mogen nog geen externe bezoekers deelnemen. 

Wij hopen dat deze maatregel per 1 oktober wordt versoepeld. Houd onze 
actuele berichtgeving daarover in de gaten.
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MUZIEK - KOOR - OPTREDEN       Entree € 3,00

Huiskoor De Waard De Waard elke ma  14.00 - 15.30 uur 

Zangmiddag  De Waard elke di   14.30 - 16.00 uur 

Rondom het Woord De Waard om de week op di 14.30 - 16.00 uur 

Zangmiddag met De Waard om de week op di 14.30 - 16.00 uur  
Jan Zweep

Optreden koor  Pedaja  6 okt   14.30 - 16.00 uur  
‘Met hart & Stem’

Optreden Seniorenorkest Parkzicht 7 okt   14.30 - 16.00 uur
de Wipmolen   De Waard 19 okt   14.30 - 16.00 uur
   Pedaja  15 dec   14.30 - 16.00 uur

Optreden De Smarties  De Waard 24 okt   14.30 - 16.00 uur  

Optreden Mystery Groep De Waard 19 nov   14.30 - 16.00 uur 

Presentatie Krijn vd Ham Pedaja  1 dec   14.30 - 16.00 uur 
‘De komst van geloof &
bijbel in NL’

Kerstoptreden  De Waard 10 dec   14.30 - 16.00 uur 

Zingen met Gijs  Parkzicht 18 dec   14.30 - 16.00 uur 

Kerstoptreden Bertha  Pedaja  24 dec   14.30 - 16.00 uur 
& Bartha

Optreden De Klinkers  De Waard 24 dec   14.30 - 16.00 uur  

OVERIGE

Broodmaaltijd  Pedaja  elke di   17.30 - 18.30 uur  

Bistro open  Pedaja  elke vrij & za  15.00 - 17.00 uur 

Weeksluiting  Parkzicht elke vrij   14.30 - 16.00 uur 

Wandelmiddag  De Waard elke vrij   14.30 - 16.00 uur  

Voorleesmiddag Parkzicht 6, 20 okt, 3 nov  14.30 - 16.00 uur  € 3,00

High tea  Parkzicht 14 okt   14.30 - 16.00 uur  € 3,00 

Borrelmiddag  Parkzicht 28 okt, 9 dec  14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Dankdag, kerkgang Parkzicht 4 nov   14.30 - 16.00 uur 
Maranathakerk 

High tea van de winkel Parkzicht 11 nov   14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Herdenkingsdienst Parkzicht 18 nov   19.00 uur 

Wafelmiddag  Parkzicht 25 nov   14.30 - 16.00 uur  € 3,00

Sinterklaasviering Parkzicht 4 dec   14.30 - 16.00 uur  

Kerstviering  Pedaja  22 dec   14.30 - 16.00 uur
   Parkzicht 23 dec   14.00 - 16.00 uur
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ALBLASSERDAM - DE WAARD, DE ALBLASHOF 1B  

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

Dagbestedingplus De Serre  elke ma t/m do 10.00 - 16.00 uur  divers

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

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

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

Bingo   Recreatiezaal 7 okt, 11 nov 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     9 dec      
      
Presentatie door de Recreatiezaal  15 okt  14.30 - 16.00 uur  € 3,00  
oud-Hollandse snoepkraam

Sinterklaasbingo Recreatiezaal 25 nov  14.30 - 16.00 uur  € 3,50      
 

ALBLASSERDAM - MFC MAASPLEIN, MAASSTRAAT 30  

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

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

Bingo   Recreatiezaal 8 okt, 12 nov 19.00 - 21.30 uur  € 4,00
     10 dec

SLIEDRECHT – DELTABORGH, LEKSTRAAT  

Bingo   1e verdieping datum & tijd i.o.m. deelnemers  € 5,00      

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 14 okt, 11 nov 14.15 - 16.00 uur  € 5,00 

Sinterklaasbingo Recreatiezaal 2 dec  14.15 - 16.00 uur  € 8,00

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

SLIEDRECHT - HOOGHE LIJSTER, LIJSTERWEG 27  

Spellenclub   Vide Parkzicht 19 okt, 16 nov,  14.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50
     14 dec  
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Kookclub de Fijnproevers  Vide Parkzicht 26 okt, 23 nov, 14.30 - 20.30 uur  kosten 
     21 dec     boodschappen

Bijbelkring  Vergaderzaal 29 okt, 3 dec 10.00 - 12.00 uur  koffie € 0,50

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

     
SLIEDRECHT - PARKZICHT & OMGEVING, LIJSTERWEG 27 

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

Op de koffie   Recreatiezaal elke ma & za 10.00 - 11.00 uur  koffie € 0,50
    
In beweging  Fysioruimte elke di  14.00 - 17.00 uur  € 1,00 *  
Fitness    Parkzicht  elke do  09.30 - 17.00 uur  € 1,00 * 
   
Biljarten   1e verdieping datum & tijd i.o.m. deelnemers  spel € 0,50    

Kookclub  Vide Parkzicht 2, 16, 30 okt,  11.00 - 13.30 uur  kosten
De Smickelclub    13, 27 nov,    boodschappen    
     11 dec
      
Kookclub  Vide Parkzicht 5 okt, 2, 30 nov 14.30 - 20.30 uur  kosten      
De Smaakmakers   28 dec     boodschappen 
      
Wijs met de computer Vergaderzaal 9 okt, 6 nov, 4 dec 14.00 - 16.00 uur  koffie € 0,50    
   

SLIEDRECHT – RONDEEL, ZUIDERZEESTRAAT 110  

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

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 **

Music Maestro!  Recreatiezaal 20 okt, 17 nov 14.30 - 16.00 uur   € 2,00 

Music Maestro!   Recreatiezaal 15 dec  14.30 - 16.00 uur  € 2,00
Uitvoering Overslydrecht

SLIEDRECHT – TUINFLUITER. KIEVITLAAN  

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

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

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

Herfstbingo   Recreatiezaal 9 okt  14.30 - 16.30 uur  € 3,50
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Sinterklaasbingo Recreatiezaal 13 nov  14.30 - 16.30 uur   € 3,50

Kerstzangmiddag met  Recreatiezaal 18 dec  14.30 - 16.00 uur  € 3,50
de Brutelboys

HARDINXVELD-GIESSENDAM – PEULENHOF, VENUSSTRAAT 1A  

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

Op de koffie  Recreatiezaal elke ma t/m vrij 10.30 -11.30 uur   koffie € 0,50

Spellenclub  Recreatiezaal elke woe 10.00 - 11.30 uur  koffie € 0,50

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

Bingo   Recreatiezaal 7 okt, 11 nov 14.00 - 16.30 uur  €  6,00

In beweging  Recreatiezaal 8, 15, 22, 29 okt, 14.45 - 15.45 uur  contributie
     5, 19, 26 nov
     3, 10 dec 

Aan Tafel  Recreatiezaal 21 okt, 18 nov 12.30 - 14.00 uur  €10,50 

Kleuren voor volwassenen  Recreatiezaal 21 okt  14.30 - 16.00  uur €  1,50

Quilten   Recreatiezaal 22 okt, 12 nov,  20.00 - 22.00 uur  koffie € 0,50
     10 dec

Bioscoop: André Rieu  Recreatiezaal 18 nov  14.30 - 16.00 uur  €  1,50
live in Maastricht

Kerstbingo  Recreatiezaal 9 dec  14.00 - 16.30 uur  €  6,00

Kerstlunch   Recreatiezaal 16 dec  12.30 - 14.00 uur  €10,50

Kerstprogramma Klein  Recreatiezaal 16 dec  14.30 - 16.30 uur  €  3,50
Musica Altena

HARDINXVELD-GIESSENDAM – PEDAJA, CLAVERSWEER 1 

Dagbesteding  Huiskamer elke di, woe, do 10.00 - 16.00 uur  divers        

PAPENDRECHT – GERBRANDY, P.S. GERBRANDYSTRAAT 31  

Themamaaltijd  Zalmschouw 15 okt, 19 nov 17.30 - 19.30 uur  divers

Kerstdiner  Zalmschouw 17 dec  17.30 - 21.00 uur  divers     

PAPENDRECHT – SCHOORSTEEGT, SCHOORWEG 4  

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

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

Aan Tafel  Steegt 2  elke woe 12.30 - 14.00 uur  € 8,75
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*     + kosten lidmaatschap Waardeburghplus       **   + kosten lidmaatschap Jokervereniging



WINNAARS PUZZEL ZOMER 2020
SAMEN 6 oplossing: zomerdag

Mevrouw G.S. van der Merwe uit Papendrecht
Meneer J. Bekker uit Alblasserdam
De heer of mevrouw J. Polak uit Hardinxveld-Giessendam

Gefeliciteerd met uw prijs!

OPLOSSING
Stuur de oplossing van de filippine puzzel 

uit deze uitgave uiterlijk 31 oktober 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 najaarsboeket!

FILIPPINE PUZZEL

9. oud-hollands snoep
10. vervoermiddel
11. herfstsoep
12. lekkernij
13. wintergerecht
14. donkerrood
15. kaartspel

1. stoofvlees
2. peen
3. paddenstoel
4. delicatesse
5. goedheiligman
6. plaats in zuid-holland
7. gezelschapsspel
8. specerij

1
7 28 12 12

2
5 24 26 19 6 5 10 6 19 12 27

3
10 12 29 19 12 2 5 7 18

4
19 6 16 12 27

5
24 26 19 12 6 4 27 7 7 29

6
6 10 19 12 6 17 7 18

7
7 26 2 12 26 10 6 17

8
4 7 26 12 12

9
19 6 12 4 17 6 13

10
29 26 12 27 19 6 24 26

11
13 10 13 10 12 26 29 10 12 13

12
13 12 28 26 27 7 7 29

13
29 7 18 13 13 10 19

14 10 6 17 12 7

15
6 24 4 12 26


