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We leven in een bijzondere tijd. Het 
jaar 2020 zal door velen van ons niet 
lichtzinnig worden vergeten. Het is 
een jaar waarin wij, als generaties 
die na de Tweede Wereldoorlog zijn 
geboren, iets konden voelen van 
de beklemming en de onvrijheid uit 
die meest ingrijpende periode van 
de vorige eeuw. Velen van u, die 
bij ons in huis wonen of door ons 
worden verzorgd, hebben actieve 
herinneringen aan die periode. 
Een periode waarin je niet(s) 
mocht zeggen, waarin het gevoel 
uitgeschakeld was en overleven 
de basis van het bestaan was 
geworden.

Vanaf maart dit jaar kennen we 
soortgelijke omstandigheden. 
Verpleeghuizen gingen op slot, de 
focus was gericht op overleven. Alles 
wat daarvan afleidde, tja, dat ging 
dus gewoon niet door. Intussen waren 
onze medewerkers kei- en keihard 
bezig om iedereen te helpen waar 
dat kon. Er kwamen aangepaste 
programma’s voor de activiteiten en 
de dagbesteding. We zochten als 
management elkaar niet meer op, 
maar vergaderen via de computer 
met elkaar. Met familieleden ver weg 

of dichtbij waren we in gesprek via de telefoon of 
de tablet. In plaats van een hand en een zoen, 
kregen we een boks of een elleboog. Alles werd 
anders en in tegenstelling tot het bekende lied 
van Hanna Lam: helaas werd niet alles nieuw. 
Ons leven is niet altijd maakbaar en plooibaar, zo 
hebben we juist in 2020 helaas opnieuw ervaren.

De tekst boven deze inleiding doet anders 
vermoeden. Immers, in de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde, daar wordt wel alles nieuw. Daar 
is geen weeklagen, daar is geen corona, daar is 
God. Hij gaf ons Zijn zoon. We gedenken in deze 
periode dat het kerstkind bij ons kwam en ons 
hoop gaf. Hij is de sleutel tot de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde, voor ons en voor allen die ons 
zijn ontvallen.

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, ben ik volop bezig 
om mijn afscheid van Waardeburgh voor te 
bereiden. Als dit blad SAMEN bij u in de bus valt, 
zit mijn tijd binnen Waardeburgh er grotendeels 
op. Het zal een einde worden met een lach en 
een traan. Die lach omdat ik iedere dag heb 
genoten van het werk voor en aan deze mooie 
organisatie. Samen met heel veel mooie mensen, 
die de Waardeburgh-familie vormen. Een traan, 
omdat afscheid nemen een beetje sterven is, zo 
zeggen de Fransen in hun bekende spreekwoord 
‘Partir, c'est mourir un peu’. Die tranen zullen we 
vast drogen, we zien uit naar een mooie nieuwe 
toekomst en weten ons daarbij overtuigd van de 
hulp van de Allerhoogste. 

Ik dank u allen oprecht voor de mooie en intieme 
momenten die we hadden in het ouder worden 
en samenwerken. In de bijzondere jubilea en 
vierdagen die we met elkaar mochten beleven. 
Maar vooral voor de warme ontmoetingen, 
waarbij we van mens tot mens met elkaar 
spraken. Dat we elkaar de persoonlijke verhalen 
vertelden en dat we luisterden naar elkaar. Ik sluit 
af met de woorden van het vierde couplet van 
lied 416 uit het nieuwe liedboek.

“Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Peter de Wit
Raad van Bestuur
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Peter de Wit, bestuurder van stichting Waardeburgh, 
heeft de Raad van Toezicht laten weten dat hij per 
1 februari afscheid gaat nemen van Waardeburgh. 

Peter de Wit is sinds 2015 als bestuurder werkzaam. 
Over zijn afscheid vertelt hij: “Na zes jaar is het voor mij 
tijd voor iets nieuws. Ik ga mij de komende tijd oriënteren 
op een nieuwe stap in mijn loopbaan. Ik ben dankbaar 
dat ik een waardevolle bijdrage heb geleverd aan de 
organisatieontwikkeling en zorg van Waardeburgh.”

Voorzitter Raad van Toezicht, Jan van Belzen: “We zijn 
Peter de Wit erkentelijk voor zijn inzet voor Waardeburgh. 
In de afgelopen periode is Waardeburgh een vaste waarde 
geworden in de zorgketen in de regio; Peter heeft daarin 
een verbindende rol vervuld. In de organisatieontwikkeling 
is het vormgeven van ‘Leven in respect en vrijheid’ een 
verdienste, het verpleeghuis met open deuren. Ook zijn 
goede resultaten geboekt om ‘samen verantwoordelijk 
werken’ vorm te geven, waarin medewerkers ruimte krijgen 
om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid. 
Dat zijn stevige fundamenten waarop Waardeburgh 
verder kan bouwen. De Raad van Toezicht heeft 
de ambitie zo spoedig mogelijk een goede 
opvolger te werven en een soepele overgang 
te waarborgen.”

vertrek  PETER DE WIT

Vrijdag 18 september j.l. ondertekenden 
bestuurder Peter de Wit en de leden van de 
centrale cliëntenraad van Waardeburgh de 
vernieuwde medezeggenschapsregelingen. 

Op basis van de vernieuwde Wet op de 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
(Wmcz) hebben cliëntenraden meer 
rechten en plichten gekregen. De rol van 
cliëntenraden wordt steeds belangrijker. De 
nieuwe Wmcz is ingegaan op 1 juli 2020 en 
voorziet in het versterken van de positie van 
cliëntenraden. Bijvoorbeeld met afspraken 
over de communicatiestructuur, het recht 
op een scholingsbudget en het recht om 
professionele, onafhankelijke ondersteuning 
te kunnen inschakelen.

Alle vier de zorgcentra van 
Waardeburgh hebben een eigen 
cliëntenraad. De cliëntenraden 
komen op voor de belangen van 
de bewoners. De leden hebben 
regelmatig contact met cliënten 
en praten mee over het beleid. Een 
aantal leden hebben ook zitting in 
de centrale cliëntenraad. Op deze 
manier is er goed overleg tussen de 
cliëntenraden van de vier locaties 
en het bestuur van Waardeburgh.

VERNIEUWDE MEDEZEGGENSCHAPSREGELINGEN VERSTERKEN

positie cliëntenraad

Waardeburgh werkt continu aan het verder verduurzamen van onze zorg. Waar we 
mogelijkheden zien om onze impact op het milieu te verkleinen, benutten we die. Zo 

zijn de maaltijdboxen van Waardeburgh MaaltijdThuis volledig biologisch afbreekbaar.

Al vanaf de start van Waardeburgh MaaltijdThuis worden de maaltijden verpakt in 
biologisch afbreekbare maaltijdboxen. Het folie waarmee de boxen werden geseald 
– gemaakt van suikerrietpulp – waren echter niet volledig transparant. Daar is iets op 
gevonden. Het folie wat we sinds kort gebruiken is gemaakt van boomschors. Deze is 

wél transparant en eveneens biologisch afbreekbaar.

DUURZAAM 
VERPAKKEN 
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nieuws

Is de zorg voor ouderen in 2030 nog 
hetzelfde als nu? Op 24 september 

j.l. presenteerden de twaalf 
ouderenzorgorganisaties in de regio 

Waardenland en zorgkantoor VGZ hun 
gezamenlijke visie op de ouderenzorg 

in de regio tot 2030. Samen vormen 
zij de VVT alliantie Waardenland. Ook 
Waardeburgh maakt hier deel van uit. 

De bestuurders zien hoe de ouderenzorg 
verandert en welke uitdagingen dat 
met zich meebrengt. ‘Het moet anders,’ 
schrijven zij. ‘Het moet SAMEN.’ Als VVT 
alliantie Waardenland gaan zij gezamenlijk 
invulling geven aan de gedeelde visie.

REGIONALE AMBITIE
De gedeelde visie is het antwoord op de 
groeiende schaarste aan medewerkers en 
middelen en de tegelijkertijd groeiende 
vraag naar zorg van ouderen. Dat 
zijn landelijke opgaven, waaraan de 
bestuurders in Waardenland regionaal 
invulling willen geven. De regionale 
ambitie: bereiken dat zorg dicht bij mensen 
toegankelijk is, aansluit op hun behoeften 
én betaalbaar blijft.

SAMENWERKING
De visie is uitgewerkt in vijf onderwerpen: 
cliënten, medewerkers, organisatie, 
samenwerking en cultuur. Om recht 
te kunnen doen aan de dynamiek 
en karakteristieken binnen de regio 
Waardenland is deze opgesplitst in de sub-
regio’s Drechtstreden en Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. Waardeburgh neemt 
deel in beide regio’s, omdat ons 
werkgebied in beide regio’s valt.

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was heel de vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens 't paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan wordt de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En mijn adem zou bevriezen
Als ik jouw liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

Toon Hermans

werken aan ouderenzorg in VVT alliantie Waardenland

De verantwoordelijke zorgorganisaties zijn:

Regio Drechtsteden: 
Het Spectrum, De Merwelanden, Leger 
des Heils, Het Parkhuis, De Blije Borgh, PZC 
(Crabbehoff), Swinhove en Waardeburgh.

Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: 
Present, Rivas, De Lange Wei, Huis ter 
Leede en Waardeburgh.

De visie wordt ook breder gedeeld en 
ingevuld met verschillende partijen. Zoals 
de gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, 
GGZ, gemeenten, woningcorporaties, 
welzijnsorganisaties en huisartsen. Bij het 
realiseren van de ambitie voeren de 
bestuurders projecten samen uit.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN
In de afgelopen periode, waarin we te 
maken kregen met de coronacrisis, wierp 
de samenwerking direct haar vruchten 
af. Er werd een gezamenlijke opvang van 
Covid-patiënten georganiseerd, er is een 
Centraal Coördinatiepunt ingericht om de 
zorg voor ouderen beter te stroomlijnen en 
beeldbellen werd gestimuleerd.

Een ander voorbeeld van de samenwerking 
is het project voor zij-instromers, om het 
personeelstekort in de ouderenzorg het 
hoofd te bieden. Per 1 december 2020 
komen er dertig leerwerkplekken bij 
negen zorgorganisaties beschikbaar, mét 
baangarantie.
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Waardeburgh had al interne vertrouwenspersonen (en dat 
blijft zo), maar met het ingaan van de wet Wzd (zie kader) 
is het verplicht om een externe vertrouwenspersoon aan te 
stellen. Esther Meppelink vervult deze functie voor cliënten 
van Waardeburgh. Graag stelt ze zich aan u voor.

WAT DOET EEN VERTROUWENSPERSOON?
Esther Meppelink: “Cliënten en/of hun vertegenwoordigers 
kunnen bij me terecht met vragen over onvrijwillige zorg, 
hun opname en verblijf of algemene vragen. Ik begeleid het 
proces om tot een oplossing te komen. Dat betekent dat ik 
bijvoorbeeld help bij het opstellen van een brief, een gesprek 
begeleid of ondersteuning bied als er een formele klacht 
wordt ingediend. Als vertrouwenspersoon ben ik partijdig aan 
de cliënt, ik doe niet aan waarheidsvinding. We luisteren naar 
het verhaal van de cliënt. Alles wat wordt verteld, is uiteraard 
vertrouwelijk.”

WAT KENMERKT UW AANPAK?
“Op het moment dat ik een vraag krijg voorgelegd, probeer 
ik allereerst heel goed te luisteren. Ik vind het belangrijk om 
de cliënt zo goed mogelijk te leren kennen. Dat helpt om 
de vraag te begrijpen en vaak de vraag achter de vraag 
te achterhalen. Zo kun je al veel ‘ruis’ oplossen. De vraag 
bepaalt wat de volgende stappen zijn. Dat is altijd maatwerk. 
Ik vind het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk regie over 
eigen leven hebben.”

Op 1 januari 2020 ging de 
Wet zorg en dwang (Wzd) in. De 
Wzd regelt dat cliënten met een 
psychogeriatrische aandoening 

(zoals dementie) recht hebben op 
een cliëntenvertrouwenspersoon. 
Onvrijwillige zorg of opname heeft 

gevolgen voor de vrijheid. De 
cliëntenvertrouwenspersoon kan 

ondersteunen en informatie 
geven bij vragen die er ontstaan 

rondom onvrijwillige zorg.

KUNT U VOORBEELDEN NOEMEN?
“Vragen gaan vaak over verzet tegen zorg of een 
maatregel. Het is dan zaak om met elkaar te kijken of 
bepaalde zorg of een maatregel noodzakelijk is. Als dat zo 
is, is de zorgaanbieder verplicht om te zoeken naar de minst 
ingrijpende maatregel. Daar zijn allerlei voorbeelden van 
te noemen. Zo was er een cliënt die ’s avonds weigerde 
om haar pyjama aan te doen. Dat leverde steeds meer 
gedoe op. Eenmaal in gesprek met de vertegenwoordigers 
kwam naar voren dat mevrouw lang werkzaam was als 
verloskundige. Als ze dienst had, hield ze haar kleding aan 
in bed, zodat ze bij een oproep direct kon vertrekken. Dat 
leverde het inzicht op dat mevrouw haar kleding wilde 
aanhouden. Er is gezorgd voor comfortabele kleding die 
ze ook in bed kan dragen.
En zo was er de cliënt die hevig protesteerde tegen 
inname van medicatie. Diens vertegenwoordiger nam 
contact op: ‘ik wil dit zo niet’. We zijn in gesprek gegaan 
met de behandelend arts over de noodzakelijkheid van 
de medicijnen. Dat is een lastig gesprek, maar als je dat 
met elkaar durft te voeren, kun je zorgvuldig met elkaar 
afwegen wat te doen. Het is mooi dat ik daar als externe 
vertrouwenspersoon aan kan bijdragen.” 

HOE KOMEN CLIËNTEN MET U IN CONTACT?
“Om zoveel mogelijk cliënten, vertegenwoordigers en 
medewerkers te ontmoeten en de sfeer te proeven, bezoek 
ik de locaties van Waardeburgh meerdere keren per jaar. 
Spreek me op zo’n moment gerust aan! Daarnaast ben 
ik telefonisch en per e-mail bereikbaar: 06 - 51 91 21 29 / 
esthermeppelink@zorgbelangcvp.nl.”

Esther Meppelink  

    cliëntenvertrouwenspersoon Wzd



In deze en de komende twee edities van SAMEN schrijven de geestelijk verzorgers over het thema ‘verbinding’.
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MEDITATIE 
door Elly van Kalkert, geestelijk verzorger

Op het ogenblik van dit schrijven (september) gaan de middagen van 
‘Rondom de Bijbel’ in Overslydrecht over het leven van Mozes. Mozes als 

verbinder en middelaar tussen God en de mensen. Hij mocht de woorden van 
God doorgeven. Eerst heel weifelend en onzeker, maar langzamerhand met 

meer kracht en overtuiging nam hij zijn plaats in. Zo bad hij ook om vergiffenis 
voor het volk en het volk vroeg of God tot hen wilde spreken via Mozes. Mozes 

wordt in de Galaten brief aangehaald: “De wet werd door engelen 
aan een bemiddelaar gegeven” (Gal. 3:19).

Samen is de titel van dit magazine en samen is 
ook waar wij voor staan als coördinatoren van de 
activiteiten in de wijk. Door Covid-19 weten wij dat 

samen niet meer zo vanzelfsprekend is. Al voor de derde 
achtereenvolgende keer schrijven we een bericht in 

dit blad met pijn in ons hart.
 

Vanaf 8 juni mochten we samen met de vrijwilligers 
weer voorzichtig starten met een aantal activiteiten. Wij 

ontmoetten elkaar weer tijdens het koffiedrinken, breien en 
haken, bingo spelen en daar genoten we allen van. Helaas 
moesten we in oktober besluiten om alle activiteiten in de 
wijk opnieuw stop te zetten. Veiligheid en zorg voor ieders 

gezondheid en welzijn staan uiteraard voorop. Daarom 
hebben we begrip voor de maatregelen, hoeveel 

verdriet het ons ook doet niet samen te kunnen zijn. 
In gedachten zijn we bij u en zijn we toch samen. 

Wij hopen net als u op betere tijden en delen 
graag deze boodschap met u:

Een lieve groet van 
Joke en Monique 

Samen
UIT DE WIJK

Aan het einde van de dag
is het enige wat je nodig hebt

hoop & kracht.
De hoop dat het beter wordt

en de kracht om
vast te houden 
tot het gebeurt.

VERBINDING

Dat bemiddelen van Mozes gebeurde naar twee kanten. Hij bracht niet enkel de 
woorden van God over aan het volk. Ook omgekeerd pleitte Mozes voor het volk 
en we zien hoe hij bereid was alles op te geven om het volk weer tot God te 
brengen: “Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet, schrap mij dan 
maar uit het boek dat u geschreven hebt” (Ex 32:32). Maar… hij was ook zelf niet 
volmaakt, dus zelfs dat ultieme offer zou niet toereikend zijn geweest. 

Van Jezus lezen we ook hoe Hij voor zijn volk pleit, maar dan zonder de beperkingen 
van Mozes: “Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat 
hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten” (Hebreeën 7:25, zie ook 4:15).

Mozes als bemiddelaar van het oude en Jezus als bemiddelaar van het nieuwe 
verbond. Aan de ene kant hoe Jezus ons heeft geleerd wat God van ons verwacht 
in die verbondsrelatie met Hem. Maar aan de andere kant zien we ook hoe Jezus 
voor ons pleit: “Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan 
de rechterhand van God zit, pleit voor ons” (Romeinen 8:34). En daarbij begrijpt Hij 
volledig wat ons beweegt, Hij begrijpt onze zwakheden. Jezus kan in alle dingen 
met ons meevoelen omdat ook Hij in alles verzocht is, is geweest maar met het 
essentiële verschil dat Hij nooit vervallen is tot zonde. Maar… het grootste wonder is, 
dat Hij de verbinding die verbroken was door de zonden als middelaar opgetreden 
is, namelijk door Zijn leven te geven aan het kruis. 

Het is Gods grote liefde die blijft zoeken en verlangt naar verbinding met ons. Hij 
wil vergeving schenken maar ook nabij zijn door ons kracht te schenken en te 
troosten als we dit nodig hebben. Laten we elkaar in deze onzekere tijd hiermee 
bemoedigen!
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LIJF & LEDEN

Beweegtips  voor elke dag

Het is voor iedereen belangrijk om te bewegen, maar wie ouder 
wordt, moet daar zeker aandacht aan besteden. Hoeveel en welke 
beweging een mens nodig heeft, is onderzocht en vastgesteld door 
de Gezondheidsraad. De Beweegrichtlijnen voor ouderen: 

 2,5 uur per week matig intensief bewegen, bij voorkeur   
 verspreid over de week 

 twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten

 combineer de spierversterkende activiteiten met    
 balansoefeningen 

Tip!
Wilt u meer bewegen, maar kunt u wel 
een steuntje in de rug gebruiken? De 
Hersenstichting ontwikkelde de app ‘Ommetje 
lopen’. Deze stimuleert u om regelmatig een 
stukje te gaan lopen. Door ‘ommetjes’ te 
maken kunt u medailles behalen. Ook kunt 
u met de app statistieken bijhouden en uw 
prestaties terugvinden op een heuse ranglijst.
De app Ommetje is gratis te downloaden via 
www.hersenstichting.nl of in de App Store.

Breng beweging in de dag, dat is makkelijker 
dan u denkt. Enkele voorbeelden en tips:

Matig intensief 
bewegen in ‘alledaagse’ 

dingen
/ traplopen / wandelen

/ doe mee met het 
televisieprogramma 

‘Nederland in Beweging’ 
(Olga Commandeur) 

op NPO1.

Balansoefeningen
/ op één been staan 

tijdens het afwassen of 
tandenpoetsen

/ voet voor voet over 
een lijn lopen 

/ een voorwerp van de 
grond rapen

Minder zitten
/ wissel verspreid over de 

dag zitten af met iets doen 
/ belt u iemand? Dat kan 

ook staand of lopend
/ schilderen of handwerken is 
een leuke hobby, maar u zit al 
snel lang in eenzelfde houding. 
Tussendoor naar buiten kan ook 

goed zijn voor de inspiratie 

Beweeg thuis
/ dweil of zuig de vloer

/ haal je boodschappen op 
de fiets of lopend

/ werk een middag in de tuin
/ ruim de kamer op

 / veeg de stoep

Bewegen 
gedurende de dag
/ begin de dag met 

rek- en strekoefeningen
/ ga gezellig wandelen, op veilige 
afstand, met een vriend of vriendin

/ dans op uw favoriete muziek
 / voor sterke benen: 

gebruik de trap! Zet een lekker 
muziekje op, zing mee en train op 
de trap. Loop net zo vaak de trap 

op en neer totdat u niet meer 
mee kunt zingen met 

de muziek.



11

VRIENDEN VAN WAARDEBURGH
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of in heel sobere vorm werden 
beleefd. Samen zingen, altijd een 
vanzelfsprekend onderdeel van de 
Zomergezelligheid, was er niet bij. 
Ook Kerst zal anders dan anders zijn. 
Geen volle zaal tijdens kerstdiners, 
geen kerstmarkt waar we als Vrienden 
present zijn om de bezoekers van dit 
sfeervolle evenement uit te nodigen 
om mee te doen. We zijn er wel in 
SAMEN, dit mooie magazine, maar 
live contact is altijd fijner. We zien uit 
naar andere tijden!

Gelukkig kunnen we in De Waard 
onze kerstboom opzetten. Ook op 
de andere locaties gaan we extra 
ons best doen iets te betekenen in 
de donkere wintertijd. Dát is altijd ons 
streven. Iets bijdragen aan het welzijn 
van onze bewoners en cliënten. We 
hebben contact opgenomen met 
de activiteitenbegeleiding en het 
management om te overleggen wat 
wij kunnen doen in deze bijzondere 
tijden.  

Natuurlijk wordt veel wat nodig 
is, bekostigd uit de reguliere 
geldstromen. Maar in extra’s willen 
wij met de middelen die we van onze 
vaste donateurs ontvangen, graag 
voorzien! Wilt u donateur worden 
van de Vrienden van Waardeburgh? 
Graag! Kijk op de website www.
waardeburgh.nl. Samen kunnen we 
meer, ook deze winter!

Joke Veerman, secretaris
Stichting Vrienden van Waardeburgh

Wintertijd. Kerst in aantocht. Binnenkort de 
jaarwisseling, een moment van terugkijken. Wat 
is 2020 anders verlopen dan we hadden gedacht.

De contacten zoals we die gewend waren, 
belandden door het nare virus op een laag pitje. 
Geen of weinig bezoek – wat lastig was dat!  
We voel(d)en ons machteloos en afhankelijk, 
onzeker over hoe het virus zich zal ontwikkelen in 
onze regio. Heel voorzichtig zijn met aanrakingen, 
geen handen meer geven – dat zal vast nog 
wat voortduren, en wat vreemd is dat. Dit jaar 
ontstond er veel contact via de digitale media 
die de oudere generatie eerder misschien 
nog niet zo intensief gebruikte. Beeldbellen, 
filmpjes en foto’s bekijken via een tablet. Veel 
mondkapjes  in de zorg, voor de zekerheid. Een 
goede voorzorgsmaatregel, al is het een gemis 
dat de glimlach verborgen blijft. Gelukkig zijn 
er altijd de ogen. Ogen die elkaar aanzien, die 
proberen te peilen wat er leeft, wat er gaande is. 

Als Vrienden van Waardeburgh voelen we 
ons wel wat onthand. Zelfs vergaderen was 
een tijdlang niet mogelijk. De fijne middagen 
Zomergezelligheid, waarvoor we bewoners en 
cliënten uit de wijk uitnodigden, moesten worden 
afgelast. Zoals er ontzettend veel feestelijkheden 
en plechtige momenten niet doorgingen 

Gelukkig zijn er altijd de ogen

kunnen we meer
BENODIGDHEDEN
4 dl espresso  / 4 tl bruine suiker / 1 tl cacaopoeder / 
1 dl slagroom / 1 el poedersuiker / snuf speculaaskruiden

BEREIDING
Klop de slagroom samen met de poedersuiker.

Meng de bruine suiker, de cacaopoeder 
en de speculaaskruiden. Voeg een 
eetlepel kokend water toe en roer 
glad. 

Voeg de hete espresso toe en roer 
tot de suiker is opgelost. 

Schenk de koffie in gezellige 
glazen of kopjes en garneer 
met een flinke toef slagroom. 

Bestuif met speculaaskruiden.

Geniet!

lekker 
met gevuld 
speculaas!

KLEUREN VOOR 
VOLWASSENEN



14 15

LACHEN
“Ook familie vindt een regelmatig kappersbezoek belangrijk; ze willen 
graag dat vader of moeder er verzorgd uit ziet. ‘Ouwe doosjes zijn er om 
op te knappen’, zo zei een oudere dame altijd gekscherend als ze hier 
binnenkwam. Lachen doen we sowieso genoeg met elkaar. Zo vergeet 
ik de meneer niet die de stoel en slang bij de wastafel aanzag voor een 
tandartsstoel en zijn mond wijd opende. Hij kon er zelf ook om lachen. En 
die keer dat ik een pruik opzette, in een rolstoel ging zitten en plaatsnam 
tussen de bewoners. Ze herkenden me niet!”

ZINGEN
“Ons werk gaat gepaard met een lach en ook met een traan. Een 
mooi aspect van mijn vak als kapster is dat ik ook een persoonlijke band 
met mijn klanten opbouw. Je hoort hier zó veel. We delen gezellige en 
mooie momenten met onze klanten. Ik geniet ervan als ze verhalen over 
vroeger vertellen. Ik ben geboren en getogen in Sliedrecht, dus ken de 
omgeving en veel mensen goed. Soms zingen we samen. Dan zetten wij 
een liedje in van vroeger en dan wordt er uit volle borst van het begin tot 
het einde meegezongen. Dat zijn bijzondere momenten, zeker als het 
gaat om mensen met dementie.”

AFSCHEID
“Er zijn ook moeilijke gesprekken, die gaan we niet uit de weg. Ik heb 
geleerd dat veel ouderen makkelijker over het einde praten. In de 
begintijd vond ik het moeilijk dat ik regelmatig afscheid moest nemen van 
vaste klanten. Je bouwt samen een band op en sommige mensen sluit je 
écht in het hart. Tegenwoordig kan ik daar beter mee omgaan. Afscheid 
hoort bij het leven. Dat ik als kapster soms door familie wordt gevraagd 
om de haren van hun overleden moeder of vader te verzorgen, maakt 
me wel trots, het is eervol dat ze me dat toevertrouwen. Bovendien geeft 
het mij de kans om afscheid te nemen van een klant met wie ik zo’n fijn 
contact had.”

BLOEMEN
De Knipperie is een moderne salon, met acht kapsters. Knippen, kleuren, 
watergolven, permanenten, föhnen, haren opsteken… Nellie: “Dat 
laatste heb ik in de begintijd wel moeten leren, maar inmiddels is het 
een van mijn ‘specialiteiten’. Naast het omgaan met mensen is de 
diversiteit van ons werk erg leuk. Toen we tijdens de lockdown moesten 
sluiten, miste ik de mensen en het werk dan ook enorm. Dat er bloemen 
stonden toen we weer opengingen, vond ik erg fijn. Dan merk je hoe je 
gewaardeerd wordt.” Lachend: “Dat de verzorging in die tijd op enig 
moment de kappersschaar ter hand nam, was bij sommige bewoners 
wel te zien. Maar dat ze het probeerden geeft wel aan hoe we er samen 
voor onze bewoners willen zijn.”

INTERVIEW

De verzorgenden, de koks, chauffeurs, 
pedicures, activiteitenbegeleiders, …. 

Bij Waardeburgh werken heel veel mensen 
die samen waardevolle zorg bieden. Zo ook 

kapster Nellie de Groot. Op 29 oktober jl. 
vierde ze haar 12,5 jubileum als kapster en 

eigenares van De Knipperie in Parkzicht 
en Overslydrecht.

Nellie de Groot (51) begon op haar 16e in het 
kappersvak. Toen ze ruim 12,5 jaar geleden 
een salon bij Waardeburgh opende, riep dat 
bij sommige mensen wel wat vragen op. ‘Daar 
krijg je alleen maar oudere klanten. Is dat wel 
leuk?’. Nou en of, aldus Nellie. “Het werken met 
ouderen geeft zo ontzettend veel voldoening. 
De mensen worden echt blij van een bezoek 
aan De Knipperie. We doen dan ook altijd 
ons best om er een fijn kappersbezoek van 
te maken. Dat wij ondersteund worden door 
vrijwilligers, helpt daar bij. Zij brengen en halen 
de mensen, zorgen voor koffie, poetsen de 
bril. De klant wordt echt even in de watten 
gelegd.” 

De Knipperie is er voor 
bewoners, maar ook voor 

omwonenden. Zowel dames 
als heren zijn er welkom!

De Knipperie Parkzicht is van 
maandag t/m vrijdag geopend.

De Knipperie Overslydrecht is 
van dinsdag t/m vrijdag 

geopend.
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KEBAOL MAOKE

Onderlest begon êên van m’n maote d’r 
over. Hij vroog of ’t mijn ok zô opvaalt dat 
die klaaine jong vendaeg d’n dag geregeld 
zô’n kebaol maoke. ‘k Kon hum verzekere 
dà mijn dat ok nogaal is tot m’n aaregernis 
bezighoudt. Nou, bij hum was ‘t dat om d’n 
haoverklap. Vorige week was tie nog bij d’n 
appetheek om medicijne voor z’n vrouw 
op te haole. Hij was aallêên in de zaok met 
’n jong vrouwchie dat ’n klaain kaaind bij 
d’r had in ’n wandelwaogentjie. ’t Kaaind 
zat ‘r harstikke rustigchies bij, maor inêêns 
gaf me dat klaaine jong toch ’n schrèèt. Hij 
schrok z’n aaige bekant ’n bult. De moeder 
schrok hêêlemael nie. Ze vong dat ’t kaaind 
aallêên mor ’n bietjie gêêsdriftig was. Ze 
was t’r gewoon aan gewend zô te zien. Dat 
was hum nò nooit overkomme as tie vroeger 
mè z’n moeder op pad gong. Hij hiew z’n 
aaige dan aaltijd bedaord, want as tie dat 
nie deej, dan wier die wel eve op ‘n nie mis 
te staone wijze gevoelig terecht geweze. 
Volleges m’n maot kom ie dat in deuze tijd 
aailijk nooit meer tege. Ze krijge doch tie, 
tegewoordig zeker gêên opvoeding meer, 
dà kan bekant nie anders. Ze zijn dikkels, ok 
in winkels aokelijk veul aan ’t draaine omdà 
ze perse een bepaold snoepie wille hebbe. ’t 
Is bij tijje nie om aan te hore.

SCHOOLPLAAIN
’n Hortie geleeje was tie ok nog is op vesite 
bij iemand die vlakbij een schoolplaain 
weunt. Die vrouw sting d’r iederen dag 

wéér van te kijke dat die schooljeugd aal 
z’n daege met ’n hôôp herrie naer buitene 
kwam azze ze speulkwertier had. D’r wier 
gelijk aan mekaor geplukt en getrokke. 
Tijd voor ’n rustig spellechie zôôas vroeger, 
bevôôbeld knikkere, tolle of voor de maaisies 
touwchiespringe en haosie-over was t’r in ’t 
gehêêl nie meer bij.

TOLLE LERE
Wij hebbe trouwes bij ‘t Slierechse meseum 
ok wel-is geperbeerd om de kaainder tolle 
te lere. Voor de maaisies zwieptolle en voor 
de jonges afgooitolle. Opoes en opaos, 
vaoders en moeders kwamme aallemael 
mee op ’n zaeterdagmiddag. ’t Rizzeltaot 
was hêêl verrassend. Op d’n duur wazze 
de grôôtouwers en vaoders en moeders 
nog volop aan ‘t tolle, maor de jeugd was 
mesaol afgehaokt. Die wazze in ’t gehêêl nie 
meer geïntereseerd. Ik kon dat nie zô goed 
begrijpe. In mijn jongesjaere deej je daer 
aamel aan mee en je wou daer, as ’t effe 
kon, in uitblinke, dan wouw ie d’n beste weze. 
Ze zijn nou, zô te zien, veul meer te porre voor 
d’r iPad, d’r smartphone of d’r laptoppie. ’t Is 
aallêên jammer dat ‘t bij een hôôp jongeres 
een grôôt gebrek aan concentraosie en 
slaep oplevert. ’t Gaot dus ok nog is ten 
koste van hullieze gezondhaaid. We kanne 
hôôguit hope dat ’t aamel weer ’n bietjie 
goed komt azze ze d’r verstand êênmael 
hebbe gekrege.

Aoichie Sprong

over opvoeding

5 9 2
3 9 6 1 4
5 2 7 3 4 9 1
8 5 6 2 7

8 6
6 3 4 8 5

1 8 3
7 8 3 1 6 9
1 2 3 7 4 8

9 7 5
8 4 2 6 5 1

8 2 7 3
8 4

6 1 7
5 4 7 2 6

7 4 6 2 5
3 7 5 9 4

5 1 6 8 2

2 9 8 1 3 7
7 6 4 2

7 5
3 4 7 2 9

4 2 7
6 2 1 3 4
1 8 2 5 9 4 3

1 3 6
8 6

6 3 9 8
6 5 9 7 3 2 4 1
3 9 2 7

3 6 7 4 2
2 5 8 1 6
6 7 4 1 5 9

6 2 3
3 6 1

2 1 7 5

PUZZELplezier
SUDOKU
In de laatste 2 uitgaven van SAMEN 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 wat plezier tijdens de 
koude wintermaanden hebben we 4 nieuwe Sudoku’s voor u samengesteld. 
Wij wensen u veel puzzelplezier!

Zie pagina 19 voor de oplossingen.



2 7 1 5 6 4 3 9 8
6 5 8 9 7 3 2 4 1
3 4 9 1 2 8 6 7 5
1 9 3 6 5 7 4 8 2
4 2 5 8 3 9 1 6 7
8 6 7 4 1 2 5 3 9
5 1 4 7 9 6 8 2 3
7 3 6 2 8 5 9 1 4
9 8 2 3 4 1 7 5 6

2 9 4 8 1 5 3 7 6
7 3 5 6 9 4 8 1 2
8 6 1 3 7 2 4 5 9
3 4 7 5 2 1 6 9 8
9 1 8 4 6 3 5 2 7
6 5 2 7 8 9 1 3 4
1 8 6 2 5 7 9 4 3
4 7 9 1 3 6 2 8 5
5 2 3 9 4 8 7 6 1

9 7 2 3 5 1 6 4 8
3 8 4 7 2 6 5 9 1
6 5 1 8 9 4 2 7 3
1 2 7 6 8 3 4 5 9
4 6 5 9 1 2 3 8 7
8 9 3 5 4 7 1 2 6
7 4 6 2 3 9 8 1 5
2 3 8 1 7 5 9 6 4
5 1 9 4 6 8 7 3 2

4 7 1 8 5 9 6 2 3
3 9 8 2 6 1 4 5 7
5 6 2 7 3 4 8 9 1
8 1 5 6 9 3 2 7 4
2 4 9 5 8 7 3 1 6
6 3 7 1 4 2 9 8 5
9 5 6 4 1 8 7 3 2
7 8 4 3 2 5 1 6 9
1 2 3 9 7 6 5 4 8
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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 
en wat hen bezighoudt. Wij en zij ontvangen erg mooie reacties op de persoonlijke 
verhalen. Graag delen we in elke SAMEN een blog met u. Onderstaand verhaal werd 
geschreven door welzijnsmedewerkster Ineke de Jong.

INEKE:
“In verband met corona was er tijdelijk geen dagbesteding. Een Zorgmies werd 
ingeschakeld om twee keer per week van 12.00 tot 14.00 uur een dame van 92 jaar 
gezelschap te houden. Ze woont in de Hof van Sliedrecht. 

Samen eten, gezellig kletsen, een bakkie doen... en natuurlijk komen er dan verhalen 
over vroeger. MH vertelde aan de Zorgmies elke keer over haar vriendinnetje M. Ze 
woonden dichtbij elkaar. Speelden altijd samen, M bleef eten en slapen want zij was 
lange tijd alleen, terwijl haar vriendinnetje met acht zusjes en twee broertjes was. Veel 
gezelligheid en een moeder waar alles kon....

Deze Zorgmies is ook welzijnsmedewerker in Parkzicht. Ook daar contact met ouderen. 
Ook daar gezelligheid, een praatje en niet te vergeten verhalen over vroeger. Ook op 
die ene dag.... M ging aan 't vertellen over haar vriendinnetje MH. Ze woonden dichtbij 
elkaar, speelden altijd met elkaar en M, die wel 10 jaar alleen was, vond het erg fijn om 
bij d'r vriendinnetje te zijn. Want zij was met acht zusjes en twee broertjes, had een lieve 
moeder waar alles kon......

HOE MOOI  & BIJZONDER IS 
HET WERK VAN EEN ZORGMIES!

‘Ehhhhh.....mag ik u iets vragen? Heette uw 
vriendinnetje MH? En heet u M?’ 
Een verbaasde blik.... ‘He? Já! Dat klopt!’ 
‘Nou... dan kan ik u vertellen dat jullie nu weer bijna 
buur'meisjes' zijn.’ 
Echt een geweldig moment! Hier moet iets mee 
gedaan worden. Deze ‘oude’ vriendinnen moeten 
elkaar weer ontmoeten en zo gezegd, zo gedaan! 
Contact via de dochter van MH. Afspraak gemaakt en 
ja: de ontmoeting tussen twee hartsvriendinnen kon er 
komen.
Het moment waarop ze elkaar herkenden... echt 
gewéldig! 
‘Wie ben jij???’
‘Ik ben MH....’ 
‘Néé, je liegt et!’ 
Toen was er de herkenning. Beiden 92, beiden erg 
vergeetachtig, maar beiden zó blij. Het 'korte' bezoekje 
heeft wel anderhalf uur geduurd. Ze raakten niet 
uitgepraat. De school, de naailes van vroeger, de 
broertjes en zusjes... van alles kwam langs. En er komen 
zeker vervolgbezoekjes.
Dit is geweldig aan het werk van Zorgmies én van 
welzijn. Je bedenkt zoiets niet, maar dit werk kan 
ouderen weer bij elkaar brengen. Zélfs na 50 jaar. 

BLOGGEN, WAT IS DAT?

De moderne tijd 
brengt nieuwigheden 
met zich mee en ook 

nieuwe woorden. Zoals 
‘bloggen’. 

U heeft er wellicht nog 
nooit van gehoord, 

maar misschien toch 
wel, via bijvoorbeeld 

een familielid. 

Bloggen is feitelijk de 
moderne versie van 

het bijhouden van een 
dagboek. Een dagboek 

dat niet verstopt wordt 
of zelfs ‘op slot’ gaat, 

maar juist met anderen 
wordt gedeeld via 

internet. Zo geven de 
bloggers een kijkje in 

hun leven. 



21

Twee keer per maand serveren onze koks 
een verrassende themamaaltijd in de vier 
restaurants van Waardeburgh. De afgelopen 
periode konden helaas niet alle geplande 
avonden doorgaan. We hopen u de komende 
maanden wel weer in goede gezondheid te 
mogen begroeten in onze restaurants. We 
wensen u alvast smakelijke avonden toe!

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 begint 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 tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 16.30 uur).

verwennerij van onze koks

HALVE KIP

Waldorfsalade

Halve kip met kerriesaus
Patat frites
Rauwkost

Appelcompote

Sorbet

SATÉMENU 

Mini loempia’s

Kipsaté
Varkenssaté
Patat frites

Salade / rauwkost 

IJscoupe met 
slagroom

SPAANSE TAPAS

Gazpacho 
(koude tomatensoep)

Paëlla
Balletje in saus

Aardappelgratin
Gamba’s

Catalaanse kip

Crema 
Catalana

SPARERIBS 
onbeperkt genieten

Meerprijs € 3,-

Kerriesoep

Sparerib naturel
Sparerib gemarineerd

Patat frites / diverse sausjes
Rauwkost

Sinaasappel 
bavarois

Alle data zijn gepland onder voorbehoud van maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. 
Eventuele wijzigingen zullen we bekendmaken als dat van toepassing is. Vanzelfsprekend 
nemen we alle geldende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig in acht. 

LEKKERBEK

Boerengroentesoep

Lekkerbek (150 gram) & 
remouladesaus
Parijse worteltjes

Gebakken aardappelen
Rauwkost / appelmoes

Cheesecake

Nudel soep

Wienerschnitzel 
(150 gram)

Rösti
Gemengde 

groenten

Apfelstrudel met 
warme vanillesaus 

en kaneelijs

WINTERSPORT MENU 

PARKZICHT

(0184) 48 08 00
OVERSLYDRECHT

(0184) 49 35 71
DE WAARD

(078) 692 15 15
PEDAJA

(0184) 61 77 22

SATÉMENU
7 jan 14 jan 7 jan 8 jan

SPAANSE TAPAS 21 jan 28 jan 21 jan 22 jan

SPARERIBS
4 febr 11 febr 4 febr 12 febr

WINTERSPORT 18 febr 25 febr 18 febr 26 febr

LEKKERBEK
 4 mrt 11 mrt 4 mrt 12 mrt

HALVE KIP
18 mrt 25 mrt 18 mrt 26 mrt

20
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Wat hebben we moeilijke maanden achter de rug. 
Veel leuke activiteiten, zoals muziekoptredens, 

konden jammer genoeg niet doorgaan. Gelukkig 
zijn er ook genoeg activiteiten die wél plaats kunnen 
vinden. Nog steeds zijn het onzekere tijden, dus of en 
in welke vorm activiteiten de komende maanden wel 

kunnen plaatsvinden is helaas niet met zekerheid te 
zeggen. Toch hebben de activiteitenbegeleiders van 

onze locaties een mooi en gevarieerd programma 
samengesteld. Op de volgende pagina’s lichten 

we er een aantal uit. We kijken ernaar uit om 
er samen met u van te genieten.

We passen ons aan, maar gaan beslist genieten! 

EEN WINTER MET GEZELLIGE ACTIVITEITEN

AC
TI
VI
TE
IT
EN
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BENODIGDHEDEN 
Blok frituurvet (geen vloeibar frituurvet)

Zadenmengsel met pinda, zonnebloempitten, 
maïs en andere kleine zaden

Stevige katoenen draad
Bloempot / leeg melkpak / leeg blikje

Stokje

STAP 1  >  Smelt het frituurvet in een pan (maak 
het niet te warm) en meng er een even grote 

hoeveelheid van het zadenmengsel doorheen. 

STAP 2  >  Hang de katoenen draad in de bloempot, 
het melkpak of het blikje. Knoop het stokje aan de 

onderkant van de draad. Dit zorgt ervoor dat de 
draad niet zo makkelijk uit de bol schiet als u hem 

ophangt.  

STAP 3  > Giet hier vervolgens het nog warme 
zadenmengsel in. Zorg ervoor dat de katoenen 

draad er aan de bovenkant ruim uitsteekt. Hier gaat 
u de gestolde ‘bol’ straks aan ophangen.

Laat het geheel stollen. Wilt u dit proces versnellen? 
Leg de bollen dan in de vriezer.

STAP 4  >  Haal de vetbollen uit de vorm en hang ze 
minimaal 1,5 meter boven de grond op (aan een 

boom). Let goed op dat katten en er niet bij kunnen!

Geniet van de vogels die komen snoepen van uw 
zelf gemaakte traktatie! 

zelf        vetbollen
MAKEN
Hoe leuk is het de vogels in de 
tuin in de winter te verwennen? 
U kunt vetbollen voor ze kopen, 
maar het is veel leuker om zelf 
een traktatie te maken! Op 
deze pagina leggen we uit 
hoe u dit kunt doen. 
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activiteiten DE WAARDactiviteiten ZORGCENTRUM PEDAJA

Als er kooroptredens of andere muzikale optredens zijn, laten we dat uiteraard weten!

Er staan de komende tijd diverse winterse activiteiten op de planning: 
een koek-en-zopiemiddag, een winterse quizmiddag en een leuke winterse 
creatieve middag. Daarnaast staan er een aantal geliefde activiteiten vast 

op onze planning. Bent u er ook bij? Wandelen
Ook maken we op 

maandagochtend, 
woensdagochtend 
en vrijdagochtend 

een fijne wandeling. 
U kunt zich hiervoor 

aanmelden bij 
de activiteiten-

begeleiding.

      ‘Gelukkig kan er heel veel wél  
 gewoon doorgaan. Bewoners zijn
   daar ook elke keer weer dankbaar 
    voor. We hopen weer veel mooie, leuke en 
gezellige activiteiten 
      te kunnen aanbieden.’

        Liza Verwoerd,   
          activiteitenbegeleidster 

Bingo 
Elke eerste en derde 

donderdag van de maand 
organiseren we een gezellige 

bingomiddag. Onder het genot 
van een lekker kopje koffie 

spelen we drie rondes. U kunt 
altijd leuke prijzen winnen (met 
dank aan de vrijwilligster van 
het winkeltje die ze uitkiest en 

mooi inpakt)!

Bakmiddag
Al een tijdje hebben we om 
de week op maandag een 

bakmiddag. Met een groepje 
van zes bewoners bakken we 

elke keer weer wat anders 
lekkers. De ene keer bakken 
we iets zoets en de andere 
keer iets hartigs. U bent van 

harte welkom om ook 
eens te komen. 

Bloemschikken 

Elke eerste dinsdagmiddag van de 
maand bent u welkom voor het 

bloemschikken. We hebben altijd 
verse bloemen voor u en een mooi 

voorbeeldstukje, zodat u precies weet 
hoe het gemaakt moet worden. Ook 

helpen de vrijwilligers natuurlijk mee 
zodat u een prachtig bloemstuk mee 

naar huis kunt nemen.

De variatie in activiteiten is 
groot, er is de komende tijd 
gelukkig genoeg te doen in 

De Waard. We zetten 
het voor u op een rij:

     ‘Als we eenmaal richting maart 
   gaan, staat het voorjaar alweer voor 
de deur. Dat vind ik altijd de mooiste 
tijd van het jaar. Alles gaat weer 
      groeien en het voorjaarszonnetje 
   doet een mens vaak goed.’

        Arda Verhoeven, 
           activiteitenbegeleidster

Bloemschikken
Om de week gaan we op 
maandagmiddag samen 

bloemschikken. Steeds 
meer mensen vinden dit erg 
leuk en de resultaten zijn er 
ook naar. Soms staat een 

bloemstukje wel twee 
weken te pronken!

Zang & 
Rondom het Woord
Om de week organiseren 

we op dinsdag een gezellige 
zangmiddag met Jan Zweep. 

De andere week bent u op 
dinsdag welkom voor Rondom 
het Woord, een moment om 

serieus met elkaar na te denken 
over belangrijke dingen in 

het leven.

Bingo of quiz
Om de week organiseren we op 
donderdag een bingomiddag. Er 
zijn altijd leuke prijzen te winnen! 
Op donderdagmiddag is er af 
en toe ook een quizmiddag. U 

bent van harte welkom om even 
de hersens te laten kraken. We 

proberen altijd een uitdagende, 
maar niet al te moeilijke 

quiz te maken. Gym & bistro
Op vrijdagochtend wordt er 
gymnastiek gegeven in de 

recreatiezaal. Het helpt om gezond 
en fit te blijven. Het is bovendien 

altijd erg gezellig met elkaar. 
Iedere vrijdag organiseren we de 

bistromiddag. U kunt genieten van 
een heerlijk drankje of borrel 

met iets lekkers. 
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Optredens
We hopen op 

28 januari, 25 februari 
en 25 maart 

muziekoptredens te 
organiseren. Meer info 

volgt te zijner tijd.

activiteiten VERPLEEGHUIS OVERSLYDRECHT 

In januari en februari organiseren we bijzondere themaweken, met 
allerlei speciale activiteiten. Ook hopen we nog muziekoptredens te kunnen 

organiseren. Noteert u de volgende data alvast?

Ook in deze tijd bieden wij zes dagen in de week verschillende activiteiten aan. 
In de ochtend schenken we koffie en thee in de recreatiezaal, ‘s middags organiseren 

we allerlei activiteiten. Daarbij keren enkele populaire activiteiten geregeld terug.

          Nieuw: de Wensput! 
     ‘We starten met iets nieuws: de Wensput! 
Hier kunnen bewoners een wens insturen. 
Als het mogelijk is, gaan we deze wensen in
            vervulling brengen.’

       Fleur de Ruiter, 
             activiteitenbegeleidster ParkzichtThemaweken winter

DINSDAG 5 JANUARI 
film Oorlogswinter

WOENSDAG 6 JANUARI
bingomiddag

DONDERDAG 7 JANUARI 
winterse schilderijen maken

VRIJDAG 8 JANUARI 
sneeuwsterren maken

DINSDAG 12 JANUARI 
lantaarns maken

WOENSDAG 13 JANUARI 
spelletjesmiddag: winterspelen  

WOENSDAG 20 JANUARI 
armbanden maken voor 

dames & heren

Themaweek liefde
DINSDAG 9 FEBRUARI

we gaan kaarten maken; wellicht te 
versturen voor Valentijnsdag?

WOENSDAG 10 FEBRUARI
bezoek van de Stroopwafelbakker. U kunt 

dan ook genieten van een borrel.

DONDERDAG 11 FEBRUARI
we maken een sleutelhanger in de 

vorm van een hart.

VRIJDAG 12 FEBRUARI
beautymiddag: geniet van een 

relaxmiddag! Laat bijvoorbeeld uw 
nagels lakken en geniet van 

een handmassage.

    ‘Wat een feest is het om te zien hoe de 
kleuren van de bloemen een mooi schilderij vormen!’

                 Marlies van Stekelenburg, 
              activiteitenbegeleidster  
              Overslydrecht

         ‘Juist wanneer het weer het niet altijd 
  toelaat om buiten te wandelen, is het 

fijn dat we binnen kunnen bewegen 
om zoveel mogelijk fit te blijven!’ 

  
     Kimberley van Buren,  

           activiteitenbegeleidster Overslydrecht

Bloemschikken 
Om de twee weken bent u op 
dinsdagmiddag welkom om 
in de recreatiezaal te komen 

bloemschikken. We halen u op, de 
koffie staat al klaar! We gebruiken 

steeds verschillende bloemen, 
zodat we altijd afwisselende 

bloemstukjes kunnen maken. Het 
leuke is dat u uw eigen bloemstuk 

mag maken en dat zorgt altijd 
voor een grote variëteit. Neem uw 

bloemstukje mee, zodat u 
kunt genieten van een 

bloemenpracht!

Spelmiddag
Op donderdag nodigen we u uit om 
mee te doen met de spelmiddag in 
de recreatiezaal. Op diverse tafels 
staan verschillende spellen klaar, 

u kunt kiezen waar u aan mee wilt 
doen. Wordt het sjoelen,  een potje 
mens-erg-je-niet of doet u mee aan 
de quiz? Er is voor iedereen iets te 

doen. Natuurlijk zorgen we voor een 
kopje koffie en wat lekkers. Zo maken 

we er met elkaar een mooie en 
gezellige middag van. 

Bewegingsuurtje
Na de koffieochtend op dinsdag 

volgt het bewegingsuurtje. Gezellig 
met de armen in de lucht en de 
benen bewegen. We beginnen 
met een warming-up, zodat de 
spieren warm worden. Daarna 

doen we een beweegspel, 
bijvoorbeeld een balspel of een 
kegelspel. Het bewegingsuurtje 

krijgt steeds een andere 
invulling. 
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KALENDER
ACTIVITEITEN

inschrijven via bedrijfsbureau tot 3 dagen van tevoren

inschrijven via bedrijfsbureau tot 8 dagen van tevoren

LEGENDA

rolstoelvriendelijk

geschatte loopafstand 500 m. of meer

inclusief rolstoelvervoer

inclusief Sjuttulvervoer

inclusief één consumptie

inclusief gebak

inclusief luch of diner

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

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

- ADVERTORIAL -

ZORGCOMFORT 
ALBLASSERWAARD

Middeldiepstraat 60
3361 VT SLIEDRECHT

Telefoon 0184 – 41 16 11

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 

09.30 – 17.30 uur

Met de Smartwatcher noodoproep-horloges 
voelen u en uw dierbaren zich veilig en 
gerust, zowel thuis als onderweg. In geval 
van nood kan met één druk op de knop 
hulp worden geregeld. 

Familieleden of mantelzorgers die het 
alarm ontvangen, kunnen via GPS uw 
locatie nauwkeurig bepalen en met 
u communiceren via de ingebouwde 
microfoon en luidspreker. U kunt zich 
ook abonneren op de professionele 
hulpdienst op afstand. Hoewel de horloges 
eruitzien en functioneren als traditionele 
horloges, bieden ze een geavanceerde 
technologische oplossing om op elk 
moment een noodoproep te kunnen 
starten.

De Essence is het kleinste waterdichte 
noodoproep-horloge. Tevens het eerste 
horloge dat speciaal ontwikkeld is om ook 
dragers met smallere polsen het hoogste 
draagcomfort te bieden, thuis of onderweg.

De IP67 waterbestendigheid garandeert 
veilig gebruik zowel onder de douche als 
in bad. Daarnaast hebben de Essence 
horloges het sterkste audiosysteem in hun 
categorie, waardoor ze ook hoorbaar zijn 
voor slechthorenden. Het horloge is heel 
eenvoudig in gebruik: 1 druk op de rode 
knop en het alarm gaat in werking!

Elk horloge heeft een ingebouwde Europese 
sim-kaart die het best mogelijke bereik 
garandeert. Een abonnement is vereist. 
Het afsluiten van een SmartWatcher-
abonnement gebeurt direct bij 
SmartWatcher Technologies (Zorgcomfort 
Alblasserwaard is hier niet bij betrokken) en 
is beschikbaar vanaf € 9,99 per maand.

Met uw Waardeburghplus-pas ontvangt 
u 10% korting op de aankoopprijs van het 
horloge.
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ALBLASSERDAM - DE WAARD, DE ALBLASHOF 1B  

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

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

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

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

Bingo   Waardsche Hoff 13 jan, 10 febr 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
     10 mrt      
      
 

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 14 jan, 11 febr,  19.00 - 21.30 uur  € 4,00
     11 mrt

SLIEDRECHT – HOFSTEE, ELZENHOF 17B  

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

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

Crea- & beacafé Recreatiezaal elke do  09.30 - 11.30 uur
     (even weken)

Bingo   Recreatiezaal 13 jan, 17 febr, 14.15 - 16.00 uur  € 5,00 
     10 mrt

      

SLIEDRECHT - HOOGHE LIJSTER, LIJSTERWEG 27  

Spellenclub   Vide Parkzicht 11 jan, 8 febr,  14.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50
     8 mrt
  
Kookclub de Fijnproevers  Vide Parkzicht 19 jan, 15 febr, 14.30 - 20.30 uur  kosten 
     15 mrt     boodschappen

Kookclub de Smaakmakers Vide Parkzicht 25 jan, 22 febr, 14.30 - 20.30 uur  kosten 
     22 mrt     boodschappen

Bijbelkring  Vergaderzaal 7 jan, 4 febr 10.00 - 12.00 uur  koffie € 0,50
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SPEL - CREATIEF - FILM        Entree € 3,00

Bloemschikken  Pedaja  5 jan, 2 febr, 2 mrt   14.30 - 15.30 uur 
   
Bingo   Pedaja  7, 21 jan, 4, 18 febr, 4, 18 mrt  14.30 - 15.30 uur  
   
Filmmiddag  Pedaja  14 jan, 11 febr, 11 mrt   14.30 - 16.00 uur
   
Bioscoop  De Waard 16 jan     14.30 - 16.00 uur
Urkers mansformatie
Geloof, Hoop & Liefde
  
Quizmiddag   Pedaja  19 jan, 16 febr, 16 mrt   14.30 - 15.30 uur

ACTIVITEITENKALENDER WINTER 2020/2021 

MUZIEK - KOOR - OPTREDEN       Entree € 3,00

Optreden  De Waard 16 jan     14.30 - 16.00 uur 
accordeonisten
Klein Altena Musica

Presentatie  De Waard 20 febr     14.30 - 16.00 uur 
Historische Vereniging
Alblasserdam

Optreden  Parkzicht 21 mrt     14.30 - 16.15 uur 
Pontonnierskoor

Kooroptreden  Pedaja  31 mrt     19.00 - 20.30 uur  
Laudate Deum uit
Leerbroek



SLIEDRECHT - PARKZICHT & OMGEVING, LIJSTERWEG 27 

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 8, 15, 22, 29 jan,  11.00 - 13.30 uur  kosten
De Smickelclub    5, 12, 19, 26 febr,    boodschappen    
     5, 12, 19, 26 mrt
       
Wijs met de computer Vergaderzaal 8 jan, 5 febr,  14.00 - 16.00 uur  koffie € 0,50    
     5 mrt

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 19 jan, 16 febr, 14.30 - 16.00 uur   € 2,00 
     16 mrt

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   

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

Winterbingo   Recreatiezaal 5 febr  14.30 - 16.30 uur  € 3,50
Sinterklaasbingo Recreatiezaal 13 nov  14.30 - 16.30 uur   € 3,50
Bingo    Recreatiezaal 12 mrt  14.30 - 16.30 uur  € 3,50

SLIEDRECHT – DELTABORGH, LEKSTRAAT  

Bingo   1e verdieping data i.o.m. deelnemers   € 5,00 
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HARDINXVELD-GIESSENDAM – PEULENHOF, VENUSSTRAAT 1A  

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

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

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

Bingo   Recreatiezaal 6 jan, 3 febr, 3 mrt 14.00 - 16.30 uur  €  6,00

In beweging  Recreatiezaal 7, 14, 21, 28 jan, 14.45 - 15.45 uur  contributie
     4, 11, 18 febr, 3,
     10, 17, 24, 31 mrt 

Aan Tafel  Recreatiezaal 20 jan, 17 febr,  12.30 - 14.00 uur  €10,50 
     17 mrt

Kleuren voor volwassenen  Recreatiezaal 17 febr  14.45 - 16.15  uur €  1,50

Quilten   Recreatiezaal 14 jan, 11 febr,  20.00 - 22.00 uur  koffie € 0,50
     11 mrt

Bioscoop: André Rieu  Recreatiezaal 17 mrt  14.45 - 16.15 uur  €  0,50

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 21 jan, 18 febr,  17.30 - 19.30 uur   divers
     18 mrt

PAPENDRECHT – SCHOORSTEEGT, SCHOORWEG 4  

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

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

Aan Tafel  Steegt 2  elke woe 12.30 - 14.00 uur   € 8,50
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*     + kosten lidmaatschap Waardeburghplus       **   + kosten lidmaatschap Jokervereniging



WINNAARS PUZZEL NAJAAR 2020
SAMEN 7 oplossing: HERFSTBLOEMSTUK

De heer of mevrouw A. Verweij uit Papendrecht
De heer of mevrouw B. Groenendijk uit Sliedrecht
De heer of mevrouw A.Koppelaar-Stuij uit Sliedrecht

Gefeliciteerd met uw prijs!

OPLOSSING
Stuur de oplossing van de puzzel 

uit deze uitgave uiterlijk 31 januari 2021 naar 
het redactieadres (zie colofon) of ga naar de 

website www.waardeburgh.nl/oplossing. 

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

ontvangen ieder een mooi winterboeket!

WINTERSE WOORDZOEKER

SJAAL
SLEE
SNEEUWVLOK
SNOWBOOTS
TRUI
VORST
WANTEN

IJSBAAN
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
MUTS
OORWARMERS
SCHAATSEN

CHOCOLADE
ERWTENSOEP
GLAD
GLÜHWEIN
HANDSCHOENEN
IGLO
IJS

WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT

K L A N G L A U F E N J H

S L E E K R U I K V E T W

R J H P O O D G E O N E I

E N I E W H U L G R E R N

M S N O W B O O T S O P T

R T C S C B K O W T H R E

A R H N A A B S J I C E R

W U N E S T A A H C S T S

R I S T G H R R E P D N L

O V T W L A A J S H N I A

O U U R A K N E T N A W A

L E M E D A L O C O H C P

K O L V W U E E N S H V T

MAAK EEN ZO LANG MOGELIJK (BESTAAND) WOORD MET DE OVERGEBLEVEN LETTERS:


