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VOOR EN DOOR

het voorjaar lonkt !
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       inhoud 

Mijn naam is Gijsbert Buijs. Ik woon samen 
met mijn vrouw en twee zonen in Utrecht. 
In mijn vrije tijd volleybal ik graag en ben 
ik bovenal ‘bootjes-gek’: ik zeil graag en 
heb veel plezier in het restaureren van 
bootjes. Al werkend aan mijn boot, denk 
ik vaak in alle rust na over mijn werk en de 
vraagstukken die voor me liggen. Zo’n time 
out geeft een andere kijk op zaken.

Na mijn studie organisatiepsychologie gaf 
ik leiding aan een zorgorganisatie. Ik wil 
graag betekenisvol werk doen en de zorg 
is een prachtige sector. Inmiddels heb ik 35 
jaar bestuurlijke ervaring, waarvan 20 jaar 
in de ouderenzorg. Bij mijn kennismaking 
met Waardeburgh merk ik dat ‘samen’ 
in alles de rode draad is en zodoende 
een grote betekenis heeft. Ik voel me erg 
welkom. De medewerkers zijn open en 
gedreven en veel bewoners voelen zich 
hier thuis. De organisatie is bovendien 
goed op orde en de stichting is financieel 
gezond. Een prachtige basis, vanwaaruit 
we verder kunnen bouwen.

De pandemie die al lange tijd ons leven 
en ons werk in ernstige mate beheerst, 
vraagt momenteel enorm veel van ons 
allen. Bewoners en medewerkers liepen 
besmettingen op en meerdere bewoners 
zijn overleden. Daarbij kon het afscheid 

Sinds begin december ben ik benoemd als tijdelijk bestuurder van Waardeburgh. Aan 
mij de taak om het stokje van mijn voorganger Peter de Wit over te nemen. Kennismaken 

met elkaar, dat doen we uiteraard het liefst persoonlijk. Deze tijd – waarin afstand 
houden, het beperken van contacten met anderen en thuiswerken de norm is – maakt 
dat echter wel wat moeilijk. Daarom stel ik me via deze weg aan u voor, in de hoop de 

komende maanden alsnog veel mensen persoonlijk te kunnen ontmoeten.

vaak niet plaatsvinden zoals we dat met 
elkaar graag zouden willen. Dat voelt 
verdrietig en onmachtig. We hopen 
allemaal dat met alle maatregelen en 
vaccinaties deze periode rond de zomer 
achter ons ligt.

Bijkomend effect van deze pandemie is 
dat veel plannen van Waardeburgh wat 
naar achteren schuiven. We staan echter 
voor grote uitdagingen in onze regio. 
Binnen nog geen twintig jaar zal het aantal 
ouderen met een zorgvraag in onze regio 
met maar liefst 80% toenemen. Hoe gaan 
we daaraan werken? Die vraag pak ik 
komend jaar graag met elkaar op!

We willen op alle terreinen deze uitdaging 
aangaan. Ons netwerk van thuiszorg 
gaan we versterken, in samenwerking 
met andere partijen zetten we ons in voor 
meer geschikte seniorenwoningen en 
ook willen we de verpleeghuiscapaciteit 
verder opschalen. Dit zijn stappen waar 
we nu vaart mee moeten maken, want 
ontwikkelingen kosten tijd. Daarnaast 
blijven we zuinig op Waardeburgh zoals u 
ons kent: dienstbaar en altijd op zoek naar 
de oplossing die bij u past.

Gijsbert Buijs
Bestuurder a.i.

                    AANGENAAM 

kennismaken
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Gijsbert Buijs is benoemd als interim-bestuurder van Stichting 
Waardeburgh. Buijs is aangesteld door de Raad van Toezicht van 

Waardeburgh. Gijsbert Buijs heeft veel ervaring als bestuurder in 
de zorgsector, met name in de ouderenzorg en de GGZ. In de 

afgelopen jaren heeft hij bij onder meer thuiszorgorganisatie King 
Arthur Groep, Eleos GGZ en de Amsterdamse zorgorganisatie 

Amsta bestuurd.

Bij Waardeburgh volgt Buijs Peter de Wit op. De Wit was sinds 
2015 bestuurder bij Waardeburgh. Joanne Quist van de Raad 
van Toezicht over de benoeming: ‘We halen met Gijsbert een 

ervaren zorgbestuurder binnen die direct inzetbaar is in de huidige 
zorgpraktijk waarbij corona veel impact heeft. Daarnaast staan we 
als speler in de ouderenzorg ook voor grote structurele uitdagingen 

in onze regio. Gijsbert gaat samen met de organisatie lijnen 
uitzetten hoe we daar de komende jaren mee om willen gaan.’

In het voorwoord stelt Gijsbert zich verder aan u voor.

Zorgcentrum Parkzicht 
wordt in 2021 volledig verbouwd. 

De verbouwing gaat in week 9 
(de eerste week van maart) 

officieel van start.

Ouderen die naar zorgcentrum 
Parkzicht verhuizen, hebben 

steeds vaker meer en andere 
zorg nodig dan een aantal 

jaar geleden. We verwachten 
dat deze vraag naar 

verpleeghuiszorg in de toekomst 
alleen maar gaat toenemen. 

Met de verbouwing van het 
zorgcentrum bereiden we ons 

daarop voor. Tegelijkertijd wordt 
het welzijn van de bewoners nu 
vergroot. Meer ruimte en meer 

bewegingsvrijheid zijn daarbij 
de uitgangspunten.  Op elke 

etage worden grotere woon- en 
leefruimtes gecreëerd. En elke 

bewoner krijgt een appartement 
met eigen sanitair.

De afdelingen Madelief (op 
de 3e etage) en Klaproos 
(op de 2e etage) worden 
als eersten verbouwd. De 

afdelingen worden volledig 
geschikt gemaakt voor een 

psychogeriatrische (PG) 
groep voor mensen met 

geheugenproblemen, met voor 
iedere bewoner een eigen 

woon-slaapkamer met eigen 
sanitair. De verbouwing start 
in week 9 en de verwachte 

doorlooptijd voor het 
verbouwen van de beide 

etages is zeven weken.

Gijsbert Buijs 
benoemd als 

interim-bestuurder 
Waardeburgh Sinds de start van Waardeburgh MaaltijdThuis, 

nu zo’n twee jaar geleden, zijn al bijna 30.000 
maaltijden bezorgd bij oudere inwoners van 
Sliedrecht. De maaltijdenservice is een 
samenwerking van Waardeburgh en Stichting 
Welzijnswerk Sliedrecht.

‘MaaltijdThuis is een uitkomst voor ouderen 
die voor korte of langere tijd niet zelf kunnen 
koken,’ vertelt Marjan Bisschop, manager 
van Welzijnswerk Sliedrecht. De maaltijden 
worden dagelijks vers bereid door de koks van 
Waardeburgh en bezorgd door vrijwilligers van 
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. ‘Ook die korte 
bezoekjes van de vrijwilligers als zij de maaltijd 
komen bezorgen, worden gewaardeerd door 
de cliënten.’

GEVARIEERD EN GEZOND
‘Gezonde voeding draagt bij aan gezond 
ouder worden,’ zegt Hans van Mourik, manager 
restauratieve dienst bij Waardeburgh. ‘De 
koks besteden veel zorg en aandacht aan 
het samenstellen van de menu’s, zodat de 
maaltijden gevarieerd zijn en alle belangrijke 
voedingsstoffen bevatten. Met de maaltijden 
van MaaltijdThuis kunnen de cliënten 
gevarieerd, gezond en smakelijk eten.’

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over MaaltijdThuis: kijk 
op www.waardeburgh.nl/maaltijdthuis of 
bel met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht via 
telefoonnummer (0184) 42 05 39 (bereikbaar 
ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 uur).

Verbouwing 
zorgcentrum 

Parkzicht

Als lid van Waardeburghplus ontvangt u ieder 
kwartaal het magazine SAMEN. Daarnaast heeft u 
de mogelijkheid om gebruik te maken van allerlei 
voordelen zoals het gebruikmaken van onze eigen 
vervoersdienst, Sjuttul, korting op zorgalarmering enz.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap 
bedraagt voor 2021 € 15. Wij hopen rond 1 april 2021 
dit bedrag van uw bankrekening af te schrijven onder 
vermelding ‘Lidmaatschap Waardeburghplus 2021’.

Heeft u vragen, belt u dan met onze gratis 
Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456 (bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur).C
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MEDITATIE 
door Gea Janssens, geestelijk verzorger De Waard

                     DOOR ALLES HEEN    verbonden
In een serie van drie edities van SAMEN schrijven de geestelijk 
verzorgers over het thema ‘verbinding’. Dit is de tweede bijdrage.

Weer trok ik alle beschermingsmiddelen 
aan, voordat ik de corona-afdeling op 
ging. En, zoals iedere keer, voelde het alsof 
ik mijzelf in een cocon hulde, terwijl ik juist 
zo graag dichtbij wilde zijn. Dicht bij de 
bewoners die alleen maar ‘marsmannetjes’ 
zagen lopen. Alle broeders en zusters, die 
ze normaal direct herkenden. Nu volledig 
ingepakt, waarbij alleen de ogen zichtbaar 
waren. Zelfs als collega’s moet je dan goed 
kijken wie je voor je hebt. Zo stapte ik weer 
die onwerkelijke wereld van corona in. 
Onwerkelijk en tegelijk zo reëel.

Ik hoorde haar al zingen, zodra ik 
binnenstapte: ‘Neem mijn hand in Uwe 
handen en geleid mij als een kind.’ Het 
ontroerde mij. Ik liep naar haar bed en zag 
haar liggen. Heel ziek, maar tóch zingend. 
Ik ging naast haar bed zitten en luisterde 
naar haar zingen. Al snel viel ik haar bij en 
zongen we samen het hele lied: ‘Wat de 
toekomst brenge moge.’ Ik was voor haar 
moeilijk te verstaan, met mijn mondkapje 
op en spatscherm voor. Zo dicht mogelijk 
kwam ik bij haar, mijn spatscherm tegen 
haar voorhoofd aan. Ze tikte met haar 
hand tegen mijn scherm: ‘Gek, hoor, 
zo’n ding’, zei ze. Na het zingen, praatten 
we wat en ze vroeg of ik met haar wilde 
bidden. Ik nam haar handen in de mijne, 
zoals we al zo vaak hadden gedaan. 
Samen legden we al haar nood, verdriet 
én vertrouwen voor Gods troon. En door 
de beschermingsmiddelen heen voelden 
we allebei een sterke verbondenheid. 

Omdat we samen zongen in ons lied van 
vertrouwen op God. Samen in ons gebed 
tot de Here.
Verbondenheid, omdat de Here zich met 
ons, mensen verbonden heeft. Door Zijn 
Zoon, de Here Jezus. Dat kleurde deze 
ontmoeting. Door alle moeiten heen. 
Ook toen ze het leven hier op aarde 
verliet. Juist die verbondenheid gaf haar 
het vertrouwen in haar Heer en Heiland. 
Geloven in de Here Jezus geeft ons als 
mensen ook een band. We mogen delen 
in de genade die God geeft.
Verbonden met Hem. Ook in een tijd van 
ziekte, angst en afstand. We mogen ons, 
iedere keer of voor het eerst aan Hem 
verbinden. En aan elkaar. Om elkaar tot 
steun te zijn en te bemoedigen. Dat is een 
wisselwerking. Zoals Paulus schrijft in zijn 
brief aan de Romeinen: ’Want ik verlang 
ernaar u te ontmoeten en u te laten delen 
in een geestelijke gave, om u te sterken, 
of liever, om door elkaar bemoedigd te 
worden: ik door uw geloof en u door het 
mijne.’ 

Dat ervaar ik ook als geestelijk verzorger. In 
de ontmoetingen die ik heb, in de openheid 
die ik ontvang, wordt mij ook bemoediging 
gegeven. Zo krijgt verbondenheid vorm 
en blijkt hoe we elkaar nodig hebben. En 
dat we allemaal, welke leeftijd we ook 
hebben of in welke omstandigheden we 
ons bevinden, waardevol zijn. We zijn voor 
God én voor elkaar allemaal nodig!

Als identiteitscommissie van De Waard 
waren we jarenlang betrokken bij de 
vieringen van de christelijke feestdagen. 
Ook hadden we een taak tijdens de 
herdenkingsbijeenkomst waarbij de 
namen van in dat jaar overleden bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers werden 
genoemd. Covid-19 zette een flinke streep 
door allerlei plannen en gewoonten. 

Gelukkig betekende dat niet dat Kerst, 
Pasen, Pinksteren en het gedenken van 
degenen die niet meer onder ons zijn 
dagen werden die zomaar voorbijgingen. 
Het was anders, zeker. De leden van de 
identiteitscommissie konden geen fysieke 
rol vervullen en er was geen gelegenheid 
voor het huiskoor van De Waard om voor 
muzikale ondersteuning te zorgen. Gelukkig 
waren er andere mogelijkheden. Geestelijk 
verzorger Gea Janssens, de collega’s van 
de activiteitenbegeleiding – onder andere 
Angela, Annelies, Arda – zorgden ervoor 
dat er in kleine kring gedeeld en gevierd kon 
worden. Ook verzorgde Gea verscheidene 
malen een mooi teken van bemoediging 
in woord en beeld; een kleurig geheel op 
papier dat een plaatsje op ieders prikbord 
kon krijgen, om inspirerende woorden in 
gedachten te houden. 
Het gedenken van de overledenen – en 
dat waren er meer dan anders in een 

IDENTITEITSCOMMISSIE DE WAARD

kalenderjaar – gebeurde in de vorm van 
een zorgvuldig ingerichte herdenkingstafel. 
Woorden uit de Bijbel, een pakkend 
gedicht, lichtjes in het donker en hartjes 
met daarop alle namen. Wij gedenken 
in liefde. In de kersttijd klonk pianospel en 
zang van een enkeling of een kleine groep 
door de ruime hal van De Waard, iedereen 
kon het horen. Muziek draagt ons verder 
als woorden tekortschieten.

En nu komt het voorjaar. We leven het 
paasfeest tegemoet. Het feest van de 
Heer die leed en stierf, die zonde en dood 
overwon en verrees! We willen het vieren, 
ook al is het in kleine kring. Met dit blije en 
bemoedigende feest mogen we het leven 
beleven, van dag tot dag. Hij leeft, wij 
mogen leven met Hem. 

IN 
kleine 
KRING

5



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. Fysiotherapeute Lianne 
deelt haar ervaringen in een mooi blog.

Lianne:
'Als er iets is, dan laat je het weten hè?', zeg ik aan de 

telefoon. Een zin die ik vaak als afsluiting van een gesprek 
met een patiënt gebruik.

Die week spreek ik een dochter. Haar vader heeft een 
chronische ziekte en steeds moeten we een beetje bijsturen 

in ons plan. De lijn naar beneden heeft zich sneller ingezet 
dan verwacht. Een werkbaar plan vraagt veel van onze 

creativiteit. 

Ik spreek een echtgenote, die haar man ziet veranderen. 
Meer dan 50 jaar zijn ze samen. 'We zijn als touw verweven, 

Lianne.' De door haar gekozen beeldspraak raakt me. Als 
touw verweven, voor zo'n lange tijd, dat kan niet meer uit 

elkaar zonder z'n kracht te verliezen.

Een aantal patiënten en hun naasten maakt een emotionele 
tijd door. Wanneer je te maken hebt met een chronische 

ziekte, komt dat extra hard aan en trekt dat een wissel op je 
gemoed. Dit is een tijd van veel telefoontjes, van advies op 

afstand en van een luisterend oor.

Ook de man die ik aan de telefoon heb, heeft een pittige tijd 
doorgemaakt. In het voorjaar van 2020 stonden we aan zijn 

deur met boodschappen, om ervoor te zorgen dat hij het zou 
redden. In een tijd waarin we elkaar niet konden ontmoeten, 

vonden we een manier om er voor hem te zijn. En nu kan ik 
hem bellen dat hij niet door de regen naar de praktijk hoeft 
te komen en maak ik een afspraak voor de volgende week.

Bij het afsluiten van het gesprek zegt hij tegen me: 'Lianne, jij 
mag mij ook bellen of appen hè, als er iets is'.

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. 
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Grenzeloos
Moeilijke grenzen

Tussen mensen
Onbegrepen
Al die strepen
Wat is beter?

Anderhalve meter?
Al die lijnen

Die verschijnen
Al die regels en die wetten

Opletten
Niet besmetten

Een toegestoken hand
Zwaait van een kant

Allemaal alleen
Geen arm om je heen

Geen kroel en geen kus
Is dat het dus?

Wat we bedoelen
Dat we verkoelen

Met het nieuwe normaal?
Alleen… allemaal?

Onbegrepen
Tussen strepen

Van elkaar vandaan
In een rijtje staan

Bang voor vandaag
En steeds weer de vraag
Hoe moet het morgen?

Oh, wat een zorgen!
Bent u verward?

Hij woont in het hart
Maakt het machteloos?
Zijn trouw is grenzeloos
Hoor dan Gods stem

En roep tot Hem:
‘Heer, blijf dichtbij

Zorgt U toch voor mij’

Door Hanneke Kooman-Timmerman,
verpleegkundige in woonzorgcentrum Hebron

We hopen dat vaccinaties helpen om weer 
terug te kunnen naar de tijd dat wij elkaar veilig 

kunnen ontmoeten bij onze activiteiten in de wijk.

Hartelijke groet,
Monique Breedijk & Joke van den Berg 

Activiteiten in de wijk

UIT DE WIJK
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LIJF & LEDEN

BOEKEN 
Gebruik een paar boeken als gewichten! Pas dit toe bij spieroefeningen 
voor schouder, rug en armen. Een voorbeeld: 

>    Ga rechtop staan met de benen iets uit elkaar, de knieën en  
      ellebogen licht gebogen.
>    Pak de boeken met twee handen vast en houd ze recht voor u.
>    Hef de armen zonder de ellebogen te scharnieren, tot de boeken
      op schouderhoogte zijn. 
>    Langzaam laten zakken. 
>    Doe dit 3 keer 10 tellen, met een pauze van een minuut. 

Als de oefeningen te licht zijn, neemt u een paar zwaardere boeken.

BEZEM
Achtjes draaien met stok.

>    Sta met uw voeten op schouderbreedte en houd een stok vast met 
      een ontspannen greep. 
>    Trek uw schouderbladen naar achteren en naar beneden en houd
      uw buikspieren gespannen. 
>    Houd uw armen gestrekt en draai de stok bovenlangs met één arm 
      leidend, tot in uw onderrug. 
>    Leid met de andere arm en draai de stok bovenlangs om terug naar
      de beginpositie te komen. 
>    Herhaal de beweging in de andere richting.
>    Doe dit 3 keer 10 tellen, met een pauze van een minuut. 

FIETSPOMP
Fietsbanden oppompen is een uitstekende 
manier om de armen te trainen. Misschien moet u 
er een aantal banden voor laten leeglopen, maar daag uzelf 
uit door te zien hoe snel u dit 2 keer kan. 

>    Plaats twee voeten op de pomp voor meer stabiliteit.
>    Span uw buikspieren aan tijdens het oppompen. 

Opgepompte banden én armen als resultaat.

BED
Lekker in bed blijven en opstaan, het kan ook 
een onderdeel van uw beweging zijn. 

>    Kom op de rand van het bed zitten
>    Ga staan 
>    Ga weer zitten
>    Ga weer liggen
>    Herhaal dit 10x. 

Het onstabiele oppervlak van het matras 
traint de kleine, stabiliserende spieren.

WASMAND
Als er iets is wat iedereen wel in huis heeft, is het een 
wasmand vol kleding. Gebruik het in uw voordeel en 
neem die volle wasmand mee in de oefeningen.

>    Pak de wasmand op met rechte rug en gebogen knieën.
>    Kom rechtop staan.
>    Zet de wasmand weer op de grond.
>    Herhaal dit 10x.

BEWEEGTIPS VOOR THUIS
actief met boek en bezemsteel

LET OP! 
De oefeningen zijn bedoeld voor 

mensen zonder lichamelijke klachten. 
Twijfelt u of u een oefening aan kunt? 

Vraag advies aan onze 
fysiotherapeuten.

Alledaagse voorwerpen om thuis mee te trainen

Als u voldoende wilt bewegen, moet u daar doorgaans de deur voor 
uit. De volgende oefeningen kunt u in eigen huis doen. U heeft de 
benodigde voorwerpen bovendien allemaal al in huis: boeken, een 
bezemsteel, een fietspomp, een bed en een wasmand.
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Heleen Oevering uit Hardinxveld viert in oktober 
het 25-jarig jubileum van Haarmode Heleen. Ze 
startte in 1996 als kapster en verzorgt inmiddels 
ook al zo’n 7 jaar haarwerken voor mensen die 
hun haren verliezen.

“Sommige mensen knip ik al bijna 25 jaar en dat 
doe ik nog steeds met plezier. Maar mijn hart ligt bij 
het verzorgen van haarwerken”, vertelt Heleen (47). 
“Het geeft zóveel energie als je iemand bijna 
huppelend de salon uit ziet gaan, blij met 
een mooi haarwerk.”

INTERVIEW

‘Fijn als ik iemand kan helpen 
met een mooi haarwerk’

‘Een hulpmiddel en voor ieder budget beschikbaar’
Heleen noemt het zelfs haar missie om de stap naar een 
haarstuk of pruik makkelijker te maken. “Sommige mensen 
zijn bang voor de reacties van anderen. ‘Wat zullen ze 
zeggen als ze zien dat ik een pruik draag?’. Dat zou niet 
nodig moeten zijn. We vinden het vanzelfsprekend dat 
mensen een bril dragen als hun ogen slecht zijn of een 
gehoorapparaat als ze slechthorend zijn. Een haarwerk is óók 
een hulpmiddel en niets om je voor te schamen. Het is toch 
fijn als je mooi kunt zijn met een haarwerk?” Ook het idee dat 
een haarwerk onbetaalbaar is, wil Heleen graag de wereld 
uithelpen. “Het grootste deel van de kosten valt binnen 
de basisverzekering. Uiteraard zijn er prijsverschillen, onder 
andere afhankelijk van de omvang. Maar, er is écht voor 
ieder budget een mooi haarwerk op maat te vinden.”

‘Impact van haarverlies is groot’
Heleen helpt mensen van alle leeftijden. Van jonge kinderen 
tot ouderen. Met als overeenkomst: een aandoening die 
ervoor zorgt dat ze een deel of zelfs al hun haren verliezen, 
tijdelijk of definitief. Het begint altijd met een intakegesprek, 
gevolgd door een passessie en instructies hoe het haarwerk 
te dragen. Het contact met een cliënt is dus altijd intensief; 
er komen de nodige emoties bij kijken. Heleen: “Als iemand 
chemo krijgt voorgeschreven, is vaak niet ‘word ik beter?’ 
de eerste vraag, maar ‘word ik kaal?’. De impact van 
haarverlies is zó groot. Toch kan ik de verdrietige momenten 
aan, omdat ik een zorg kan wegnemen en weet dat ik een 
cliënt écht kan helpen.”

Reepijzer 18
Hardinxveld-Giessendam

t 06 - 21 86 09 30 
e info@haarmodeheleen.nl
i www.haarmodeheleen.nl

Heleen

HAARMODE HELEEN



VRIENDEN VAN WAARDEBURGH

Januari begon wat grijs en regenachtig, de winter aarzelde. 
Misschien omdat het dagelijks leven met alle coronamaatregelen 
al moeizaam genoeg was? Daar hoefden geen gladde wegen en 

sneeuwoverlast aan toegevoegd te worden. Kerst en de jaarwisseling 
zijn in kleine kring voorbijgegaan. Voorzichtig aan, afstand houden, 

geen drukte, geen zaal vol mensen bij de kerstviering of een feestelijke 
maaltijd. Wat er wel was: feestverlichting. Zonder lichtpuntjes 

is het duister onverdraaglijk. 

Als Vrienden van Waardeburgh hebben we u wat lekkers bij de 
koffie gepresenteerd – misschien ook een lichtpuntje. Ook deelden we 

een smakelijk ‘merci’ uit aan alle medewerkers die al maandenlang 
op een heel andere wijze dan ze altijd gewend waren, hun werk 

doen. Deze attentie voor medewerkers was een uitstapje buiten onze 
eigenlijke doelstelling: geld besteden aan zaken of activiteiten die 

voor groepen cliënten van waarde zijn én die niet bekostigd 
worden uit de reguliere gelden. 

De tijd van vaccineren tegen Covid19 is aangebroken. Ieder die 
daarvoor wordt uitgenodigd, maakt een weloverwogen keuze, steeds 

komen nieuwe doelgroepen aan de beurt. Al met al hopen we dat 
er stapje voor stapje wat ruimte terugkomt, dat we mooie momenten 
kunnen gaan beleven met elkaar. Met activiteiten in een wat groter 

verband en dankzij middelen waarin we als Vrienden mogen voorzien.

Samen met u zien we uit naar de lente! Blij met alles wat gaat groeien 
en bloeien. Blij met nieuwe mogelijkheden. Als we íets ontdekt hebben 
in deze periode, is het wel dat het gewone, waar we vaak niet zo bij 

stilstaan, heel bijzonder en kostbaar is. 

Er komt weer gelegenheid voor vergaderingen en ander overleg 
over wat wij voor onze cliënten kunnen gaan betekenen. Wilt u ons 
steunen in onze activiteiten, word dan ook Vriend (=donateur) of 

geef eenmalig een bijdrage. Hartelijk dank.

Stichting Vrienden van Waardeburgh

lichtpuntjes

12 13

RECEPT

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN
200 gr raapstelen
600 gr kruimige aardappels
60 gr gedroogde tomaatjes
125 gr belegen kaas
1 teentje knoflook
Peper & zout
Scheutje melk
Klontje boter

BEREIDEN
Schil de aardappels en kook ze gaar in ongeveer 15 minuten.
Pureer de aardappels, voeg de melk en de boter toe en meng tot een smeuïge puree. 
Pers het teentje knoflook en roer dit dor de puree.
Verwijder het onderste stukje van de raapstelen en snijd ze in stukken van 3 cm. 
Snijd de kaas en de gedroogde tomaten in stukjes.
Voeg de raapstelen, kaas en tomaatjes toe aan de puree en roer door. 
Breng de stamppot op smaak met peper & zout. 

Tip: Vervang de raapstelen door rucola, de belegen kaas door zachte geitenkaas en 
voeg een handje verse tuinbonen of uitgebakken spekjes aan de stamppot toe!

lekker met een stukje vis, een saucijs 
of een lamskotelet 
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Wat kijken we ernaar uit om weer gezellig met elkaar op stap te gaan! Hopelijk kan 
dat – binnen de kaders van wat kan en mag – weer vanaf mei, als de lente zich volop 

aandient. Het is iets om nu al naar uit te kijken: bezoekjes aan historische steden, mooie 
rondritten, een gezellig dagje winkelen… Het complete overzicht vindt u op pagina 30. 

Graag lichten we hier enkele uitstapjes toe. Geniet ervan, de voorpret is al erg fijn!

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

maatregelen er in het voorjaar zijn en of genoemde locaties weer toegankelijk zullen 
zijn. Eventuele wijzigingen in het programma zullen we uiteraard bekendmaken 

als dat van toepassing is. Heeft u vragen? Belt u gerust naar de 
gratis Seniorenzorglijn: (0800) 456 0 456.

Delft: stad van Oranje en stad van Delfts Blauw
De stad Delft heeft enorm veel te bieden. De stad telt meerdere 

musea, heeft meerdere prachtige kerken, een botanische tuin 
en is natuurlijk beroemd om zijn Delfts blauw en bekend als stad 

van Oranje: Delft en het Koninklijk Huis zijn al honderden jaren 
met elkaar verbonden. U kunt deze gezellige stad op eigen 

gelegenheid bezoeken. 

erop uit met Waardeburghplus!

Frisse neus in Scheveningen
Gaat u gezellig mee naar Scheveningen? Even 

een frisse neus halen of heerlijk in het zonnetje 
zitten en een lekker visje eten op de boulevard. 

Aansluitend kunt u op of langs het strand 
wandelen. Het is mogelijk om een elektrische 

strandrolstoel te huren tegen een meerprijs van 
€ 3,50 p.p. U kunt dit doorgeven bij uw 

reservering. 

Middelburg & rondvaart Veerse Meer
De dag begint met een bezoek aan Middelburg, de hoofdstad 
van Zeeland. Middelburg is ontstaan in de negende eeuw. Het 
was ten tijde van de VOC de tweede stad en is nu de vijfde 
monumentenstad van Nederland. U krijgt de gelegenheid om 
er te winkelen en op eigen gelegenheid te lunchen. ’s Middags 
gaan we naar Veere, waar tijd is voor een korte wandeling. 
Vervolgens maken we een boottocht op het Veerse Meer 
van één uur. Een heuse minivakantie!

Dagje winkelen 
Houdt u ervan om samen met anderen een dagje te winkelen? Laat u dan ophalen door 

één van onze Sjuttul-bussen en ga mee winkelen in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout, 
Walburg in Zwijndrecht of Ridderhof in Ridderkerk. De data van deze winkeldagen vindt u in 

het schema op pagina 30. Er is volop keus!

Historisch Deventer
Of u nu aan het winkelen bent of een wandeling maakt, in 

Deventer is de historie altijd aanwezig. De stad biedt ontzettend 
veel bezienswaardigheden en activiteiten. In combinatie met de 

gemoedelijke sfeer in het centrum is dat een goede basis voor een fijn 
dagje uit. Denk bijvoorbeeld aan de Lebuinuskerk met zijn imposante 

toren, het prachtige stadhuiscomplex, het oude handelshart van 
de stad: het Bergkwartier en het oudste gedeelte van de stad: het 
Noordenbergkwartier. We wensen u een heerlijke dag in Deventer!

Voor alle uitstapjes en arrangementen geldt: u wordt thuis 
opgehaald en weer teruggebracht door de Sjuttul, onze 

vervoersdienst. Ook voor het bezoeken van activiteiten in de wijk 
of in één van onze zorgcentra kunt u gebruik maken van de Sjuttul. 
U kunt een uitstapje boeken en de Sjuttul reserveren door te bellen 

met de gratis Seniorenzorglijn: (0800) 456 0 456.

Mooie tourritten
Iedere maand organiseren we mooie tourritten door de 
omgeving. Wat denkt u van een tour langs de rivieren? Onze 
Sjuttul-bussen rijden langs de Merwede, de Linge en ook langs 
Kinderdijk en Woudrichem. Rijdt u één van deze dagen ook 
gezellig mee?
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PARKZICHT

(0184) 48 08 00
OVERSLYDRECHT

(0184) 49 35 71
DE WAARD

(078) 692 15 15
PEDAJA

(0184) 61 77 22

GROOTMOEDERS 

MENU

- 8 april - 9 april

CHINEES
15 april 22 april 15 april 23 april

ASPERGES KLASSIEK 6 mei - 6 mei 14 mei

ITALIAANS
20 mei 27 mei 20 mei 28 mei

ASPERGES & ZALM  3 juni 10 juni 3 juni 11 juni

NOORDZEE
17 juni 24 juni 17 juni 25 juni

18

Ook in het voorjaar serveren onze koks 
verrassende themamaaltijden in de vier 

restaurants van Waardeburgh. Iedere maaltijd 
bestaat uit drie gangen; het zijn heerlijke 
feestjes op het bord. We wensen u alvast 

smakelijke avonden toe!

De afgelopen periode konden helaas 
niet alle geplande themamaaltijden 

doorgaan. De data zijn dan ook gepland 
onder voorbehoud van coronamaatregelen. 

Eventuele wijzigingen zullen we tijdig 
bekendmaken. Vanzelfsprekend nemen 

we alle geldende voorzorgsmaatregelen 
zorgvuldig in acht. We hopen u de komende 

maanden weer in goede gezondheid te 
mogen begroeten in onze restaurants.

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).

heerlijk uit eten bij Waardeburgh

Grootmoeders menu
Groentesoep

Oma’s stoofpotje
Stamppot snijbonen met 
oudekaas & uitgebakken 

spekjes

Rijstepap & abrikozen

Chinees
Chinese tomatensoep 

Bami & nasi
Babi pangang

Tjap tjoy
Atjar & kroepoek

Lychees met vanille ijs 
& slagroom

Asperges klassiek
Gebonden aspergesoep

Plak (been)ham
Asperges & ei

Botersaus
Peterselieaardappeltjes

Koffie & 
cheesecake

Italiaans
Uiensoep met kaas

Lasagne
Rauwkost

Gevulde portobello

Tiramisù

Asperges & zalm
Heldere aspergesoep

Asperges & hollandaisesaus
Gestoofde zalm
Gekookte kriel

dame blanche

Noordzee
Vissoep

In boter 
gebakken zeetong

Botersaus
Gebakken aardappelen 

Wortelen & doperwten

Aardbeienbavarois 
met slagroom
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Hoera, het is voorjaar! De bloemetjes komen op, de zon laat zich geregeld 
zien en de vogels fluiten! Tijd om heerlijk naar buiten te gaan en te genieten 

van de ontluikende natuur. Dat weten we méér dan ooit te waarderen. 

Ook in huis gaan we een fijne tijd met veel leuke activiteiten tegemoet. 
Want ondanks de voortdurende onzekerheid en maatregelen hebben onze 
enthousiaste activiteitenbegeleiders een gevarieerd programma voor de 

komende maanden samengesteld. We lichten een aantal 
gezellige activiteiten toe.

Volop gezelligheid in De Waard,  
Pedaja, Overslydrecht en Parkzicht

       het voorjaar 
                         lonkt

DIALECT 
door de Werkgroep Dialect, Historische Vereniging Sliedrecht

Op de Kaoi sting de gasfebriek, daer wier 
uit cokes gas gewonne. Op die gasfebriek 
waarekte een hêêl gemoedelijke man die 
Jan hiette, hij had ’n dikken buik. Volleges 
Janne kwam dat van aal dat gas. Hij liep bij 
de Harremenie met ’t vaondel voorop. Ik was 
ok aan de meziek en blies piston.
 
Nog een herinnering aan ’t gas is wat ik 
op de scheepssluitingfebriek meemaokte. 
Mijn vaoder Kees en ik waarekte daer. As 
smid verwaaremde je ’t ijzer in ’n kolevuur, 
nae een tijd wiere dat oliebranders. Laeter, 
toe d’r in Groninge aerdgas gevonge wier, 
mosse ok de oves daermee gestookt worre. 
Koke = bakke = braeje en in ’t huis 20 graeje 
was toendertijd de reclaomekreet. We zatte 
d’r waarempies bij en ’t gas wier ok naer 
aandere lande verkocht, ‘t kon nie op. Toe 
aalles in de febriek êêmael op gas wier 
gestookt moch ‘r netuulijk nerreges lekkaozie 
weze. Wier d’r toch erreges wà geroke dan 
gong d’r een kelegao met ’n emmertie sop 
op pad om ’t lek op te zoeke. Hij kwam dicht 
bij de verdachte sitewaosie. En wà doch 

Bij ’t woord gas komp ‘r í mijn gedachte aaltijd de mooie lamp van buuvrouw 
Gaarichie van Houwelinge naer vorene. Een gaosie of kousie noemde je dà dingchie wà 

gong gloeie as ie ‘m aanstak, hij was naomelijk aangeslote op de gaslaaiding van de 
gemêênte. En dan aal die mooie gekeurde kraoltjies om die lamp heen, geweldig! As ’t gas 

op was mos ie ’n vierkante munt in ’n apperaotjie doen, dan kò je weer vedder. 

ie, de lucht kwam bij iemand uit z’n mond, 
want hij had ’n mietjie veul knoflook gegete. 
Deuze man had een moeilijk uit te spreke 
achternaom, mor nae dut voorval wier die 
‘aerdgas’ genoemd.

Maor nou is ’t de bedoeling dà me van ’t 
gas afgaon, meschie wordt ’t wel zonne-
energie of waarem waoter, ik denk dat ‘r 
nog niemand is die percies weet wat ’t mò 
worre, mor dat hêêl die verbouwing ’n hôôp 
geld gao koste stao zô te zien wel as ’n paol 
bove waoter.
As kwaojonges maokte wij ok gas. Dat was 
met carrebid, as ie dat in ’n bussie deej met 
een bietjie waoter d’r bij en ’n deksl d’r op 
ontsting d’r gas. Achterin dat bussie maokte 
je ’n klaain gaetjie en as ie daer ’n brandende 
lucifer bijhiew dan knalde ’t deksel d’r af. Dà 
‘s netuulijk wel een bietjie gevaerlijk.

Aorie van Kees de smid
(op uitnodiging van Aoichie Sprong)
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activiteiten DE WAARDactiviteiten ZORGCENTRUM PEDAJA

Bewegen 
Elke dinsdagochtend na de koffie gaan we met een groep bewoners bewegen onder 
begeleiding van Marja van Straten, onze beweegcoach in Pedaja. We beginnen met een 
warming-up, zodat de spieren lekker warm kunnen worden. Daarna volgt er een beweegspel, 
zoals overgooien met de bal of een ander spel. Het gaat er vaak lekker fanatiek aan toe! U 
bent van harte welkom om eens aan te schuiven en gezellig mee te doen. 

April
Om de week op 

dinsdagmiddag kunt u 
genieten van een muzikale 

middag met Jan Zweep. 

Op 15 april komen ‘The 
Dutch Vocals’ voor u 

optreden. 

Om de week op 
maandagmiddag bent 

u welkom tijdens het 
bloemschikken.

Mei
In mei zijn er een aantal 
feestdagen: 13 mei 
Hemelvaart en 23 en 24 mei 
Pinksteren. We willen hier 
met Rondom het Woord 
aandacht aan geven. 

Twee keer in de maand 
organiseren we op 
donderdagmiddag een 
bingo. Hier zijn altijd leuke 
prijzen te winnen.

Juni
Om de week op 
donderdagmiddag is er een 
leuke quiz of filmmiddag. We 
zoeken daarvoor een leuk 
thema uit. 

Op vrijdagmiddag organiseren 
we een bistromiddag. Dan 
kunt u genieten van een lekker 
hapje en een drankje. U bent 
van harte welkom!

April
In de week van 19 t/m 27 

april organiseren we de 
themaweek ‘Koninklijk 

Huis’. We doen allerlei leuke 
activiteiten die te maken 

hebben met onze ‘Oranjes’. 

We maken samen lekkere 
oranje tompouces, we kijken 

een film over het Koninklijk 
Huis en we organiseren een 

gezellige quizmiddag. 
Ook genieten we van een 

‘koninklijke’ high tea. 

Als afsluiting is er natuurlijk 
Koningsdag op 27 april en 
hopen we dat er nog een 

muziekoptreden zal zijn. De 
info volgt te zijner tijd. 

Mei 
In de week van 25 t/m 29 
mei organiseren we de 
themaweek ‘boerenleven’. 

Op woensdag 26 mei zal er 
een gezellige boerenmarkt 
plaatsvinden waar allerlei 
lekkers en leuke spulletjes 
staan die u kunt kopen. 

Ook hebben we een 
creatieve middag, een 
boerenquiz, een leuke film 
over het boerenleven en 
als afsluiting nodigen we 
u uit voor een gezellige 
pannenkoekenmaaltijd. 

We hopen u natuurlijk bij 
deze activiteiten te zien! 

Juni 
In de week van 14 t/m 19 
juni organiseren we de 
themaweek ‘familie’. 

We organiseren allerlei 
activiteiten omtrent familie. 
Zoals een lezing over 
stambomen, we kijken 
een gezellige familiefilm 
met elkaar en we gaan 
een portret schilderen van 
onszelf aan de hand van een 
meegebrachte foto. 

Als afsluiting genieten we 
op zaterdag 19 juni van 
een gezellige maaltijd 
met één of meerdere 
van uw familieleden erbij. 
Op zondag 20 juni is het 
bovendien Vaderdag!  
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activiteiten VERPLEEGHUIS OVERSLYDRECHT 

Wist u dat?
Picknick is afkomstig van het 
Franse ‘Pique nique’. Het 
wordt al sinds de 17e eeuw 
gebruikt. Pique betekent 
'iets uitkiezen' terwijl nique 
een 'kleinigheid' betekent. 
Het verwijst dus naar de 
verschillende soorten 
voedsel die op het kleed zijn 
uitgestald en waaruit u kunt 
kiezen.

Spelletjes
Houdt u van gezelschapsspelen? We organiseren regelmatig 
spelletjesmiddagen. Doe gezellig mee met bijvoorbeeld 
mens-erger-je-niet, domino, memory of één van onze houten 
spellen, zoals het kazenspel. U bent van harte welkom! 

April
‘Oranje Boven!’: Zijne 

Majesteit de Koning woont 
op dinsdag 27 april met het 

koninklijk gezin en leden 
van de koninklijke familie de 
viering bij van Koningsdag in 

Eindhoven, in de provincie 
Noord-Brabant. Wij zullen 

dit samen bekijken op het 
grote scherm in de zaal en/

of op de televisies op de 
afdelingen. Natuurlijk onder 

het genot van koffie met een 
heerlijke oranjetompouce!

’s Middags zijn er 
‘Koningsspelen’ op 
de afdelingen. Dit 

zijn verschillende 
bewegingsactiviteiten.

Tijdens deze middag 
trakteren we op lekkere 

hapjes en oranjebitter.

Juni
Internationale Picknickdag: 
‘Het loopt weer volledig uit 
de mand’

Voor vrijdag 18 juni bestellen 
we alvast een zonnetje. 
Dan staat er namelijk een 
gezamenlijke picknick op de 
planning. De keuken zorgt 
voor allerlei lekkers (zoet & 
hartig)!

Woensdag
De eerste woensdag van 
de maand bent u van harte 
welkom bij onze bingo.

Ook doen we regelmatig 
iets creatiefs op de 
woensdagmiddag, zoals 
kaarten maken, verven, 
boekenleggers maken, 
onderzetters verven, 
bloemschikken en nog veel 
meer. Samen maken we er 
altijd iets moois van!

Mei
Jip en Janneke, Abeltje, 
Dikkertje Dap en nog veel 
andere prachtige verhalen 
van Annie M.G. Schmidt: wie 
heeft er niet van genoten? 

Op donderdag 20 mei – de 
verjaardag van Annie M.G. 
Schmidt – organiseren we 
verschillende activiteiten 
gelinkt aan haar werk. We 
kijken naar beelden van de 
originele serie van ‘Ja Zuster, 
Nee Zuster’, lezen op de 
afdelingen versjes voor uit 
haar boeken en zingen met 
elkaar door haar geschreven 
liedjes. 

Ook zorgen we voor een 
leuke verrassing en proosten 
we met Jip-en-Janneke-
champagne.

Donderdag
Op donderdag organiseren 
we een sjoelmiddag. Dit is 
uitgebreid tot verschillende 
sjoelvarianten. 

Ooit gehoord van een 
rolsjoelbak? Die hebben we! 
Dit is vooral voor de bewoners 
die gewoon sjoelen wat 
lastiger vinden.

Dinsdag
Om de week op 

dinsdagochtend bent 
u welkom bij een PG 

(psychogeriatrie)-dienst. De 
dienst wordt gehouden door 

onze geestelijk verzorger.

Op dinsdagmiddag 
organiseren we vaak een 

kleurmiddag voor volwassen 
of een voorleesmiddag. De 
activiteitenbegeleider leest 

dan een prachtig verhaal 
aan u voor.
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BLOEDDRUK- & 
ZUURSTOFMETERS: 

tips om het juiste apparaat aan te schaffen
Meten is weten

Met een zuurstofmeter, ook wel oxymeter of saturatiemeter genoemd, 
meet u het zuurstofgehalte in het bloed. Het is een populair toestel bij sporters, 

maar ook mensen die lijden aan bepaalde ziekten (hartkwalen, astma of 
chronische aandoeningen aan de luchtwegen) hebben er baat bij. Een 

zuurstofmeter is uitermate handig om het zuurstofgehalte in het bloed in de 
gaten te houden en zo ademhalingsmoeilijkheden te vermijden. 

Kies het toestel echter wel met zorg uit. 

Speel op zeker door te kiezen voor een zuurstofmeter met een 
CE-markering. Die markering duidt aan dat het toestel voldoet aan de 

normen van de Europese Economische Ruimte (EER). Laat u niet verleiden 
door goedkope toestellen die niet gecontroleerd zijn en dus 

onjuiste data genereren.

De bloeddrukmeter helpt bij de monitoring van hoge bloeddruk, de 
belangrijkste risicofactor voor beroertes. Hoge nauwkeurigheid en kwaliteit zijn 

de belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een bloeddrukmeter. 

Het gemeten resultaat bij een polsmeter is minder betrouwbaar dan bij een 
bovenarmmeter. Dit komt doordat met name op de pols de arterie boven 

50 jaar snel verkalkt. Daarnaast neemt een polsmeter een veel kleiner 
sample ten opzichte van een bovenarmmeter.

Onze bloeddrukmeters zijn klinisch gevalideerd. Dat wil zeggen dat deze 
bloeddrukmeters getest zijn met echte patiënten en dat de metingen 

maximaal 5% afwijken van de daadwerkelijke bloeddruk. Tevens worden 
deze bloeddrukmeters geadviseerd door de Nederlandse Hartstichting. 

Met uw Waardeburghplus-pas krijgt u 10% korting op deze artikelen.

advertorial

AANMELDFORMULIER UITSTAPJES* WAARDEBURGH VOORJAAR 2021

NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS: 

TELEFOONNUMMER:

WB+ LID: JA/NEE

REIST SAMEN MET: 

NAAM*: 
* Let op: deze persoon dient zich apart aan te melden. 

BIJZONDERHEDEN:

Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 19 maart bij de receptie van één van onze zorgcentra inleveren?
* Zie uitstapjes aan de achterzijde

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

VIA HET FORMULIER 
Geef op de achterzijde aan met welk(e) uitstapje(s) u mee wilt. 
Lever uw inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 19 maart in bij de receptie 
van één van onze zorgcentra. Wij verzoeken u een mondkapje te 
dragen als u uw formulier persoonlijk komt inleveren. 

VIA DE WEBSITE 
Stuur uw aanmelding uiterlijk vrijdag 19 maart in via de website 
www.waardeburgh.nl/uitjes

TELEFONISCH 
U kunt zich vanaf donderdag 25 maart telefonisch aanmelden 
via de gratis Seniorenzorglijn 0800 - 456 0 456.

Op basis van de ingekomen formulieren worden de inschrijvingen 
evenredig verdeeld. In de week van 22 t/m 26 maart nemen onze 
medewerkers telefonisch contact met u op om uw deelname te 
bevestigen. 
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DATUM   TIJD     UITSTAPJE

O   Dinsdag 11 mei 2021  12.00 - 16.30 Tour langs de Merwede en de Linge  

O   Woensdag 12 mei 2021  13.30 - 16.30 Tour langs de rivieren, Schoonhoven–Bergambacht

O   Vrijdag 14 mei 2021   11.00 - 17.00 Winkelen IKEA Breda 

O   Dinsdag 18 mei 2021  09.15 - 15.00 Deventer

O   Dinsdag 25 mei 2021  10.00 - 15.30 Scheveningen

O   Woensdag 26 mei 2021  12.00 -16.30 Tour langs de Waal  

O   Donderdag 27 mei 2021  10.00 - 15.30 Scheveningen

O   Donderdag 3 juni 2021  09.15 - 17.00 Deventer  

O   Dinsdag 8 juni 2021   13.00 - 17.00 Winkelen in Walburg Zwijndrecht 

O   Woensdag 9 juni 2021  09.30 - 18.00 Middelburg met boottocht over het Veerse meer 

O   Donderdag 10 juni 2021  12.00 - 16.30 Tour langs de rivieren
 
O   Vrijdag 11 juni 2021   09.30 - 18.00 Middelburg met boottocht over het Veerse meer 
  
O   Dinsdag 15 juni 2021  10.00 - 16.00 Delft 

O   Woensdag 16 juni 2021  09.15 - 17.00 Deventer

O   Donderdag 17 juni 2021  13.30 - 16.30 Tour langs Kinderdijk en Bergambacht  

O   Maandag 21 juni   12.00 - 16.30 Tour langs rivieren de Merwede en de Waal en 
       langs Woudrichem, Brakel, Gameren en Zaltbommel

O   Donderdag 24 juni 2021  10.00 - 16.00 Delft 

O   Vrijdag 25 juni 2021   10.00 - 16.00 Delft 

O   Woensdag 30 juni 2021  13.30 - 16.30 Tour Bergambacht, Stolwijk en Polbroek

KALENDER
ACTIVITEITEN

inschrijven via bedrijfsbureau tot 3 dagen van tevoren

inschrijven via bedrijfsbureau tot 8 dagen van tevoren

LEGENDA

rolstoelvriendelijk

geschatte loopafstand 500 m. of meer

inclusief rolstoelvervoer

inclusief Sjuttulvervoer

inclusief één consumptie

inclusief gebak

inclusief luch of diner

warme lunch tegen betaling

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

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



ACTIVITEITEN IN DE WIJK VOORJAAR 2021  

30 3130

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- & 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 Hof 12 mei, 9 jun 14.30 - 16.00 uur  € 3,00
      
 

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 10 juni   19.00 - 21.30 uur  € 4,00

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  koffie € 0,50

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

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

Bingo   Recreatiezaal 5 mei, 2 jun 14.15 - 16.00 uur  € 5,00 

      

SLIEDRECHT - HOOGHE LIJSTER, LIJSTERWEG 27  

Spellenclub   Vide Parkzicht 3,31 mei, 28 jun  14.30 - 16.30 uur  koffie € 0,50
  
Kookclub de Fijnproevers  Vide Parkzicht 10 mei, 7 jun 14.30 - 20.30 uur  kosten 
          boodschappen

Bijbelkring  Vergaderzaal 27 mei, 24 jun 10.00 - 12.00 uur  koffie € 0,50
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ACTIVITEITENKALENDER VOORJAAR 2021 

UITSTAPJES

Tour langs de Merwede en Linge   11 mei  12.00 - 16.30 uur      €15,00        

Tour langs de rivieren, Schoonhoven- 12 mei  13.30 - 16.30 uur      €  7,00
Bergambacht

Winkelen IKEA Breda   14 mei  11.00 - 17.00 uur      €  9,00      

Deventer    18 mei  09.15 - 17.00 uur      €24,00 

Scheveningen     25 mei  10.00 - 15.30 uur      €13,00          

Tour langs de Waal   26 mei  12.00 - 16.30 uur  €15,00

Scheveningen     27 mei  10.00 - 15.30 uur      €13,00          

Scheveningen     28 mei  10.00 - 15.30 uur      €13,00 

Deventer     3 juni  09.15 - 17.00 uur      €24,00

Winkelen in Walburg Zwijndrecht  8 juni  13.00 - 17.00 uur      €  4,00

Middelburg & boottocht Veerse meer 9 juni  09.30 - 18.00 uur      €35,00        

Tour langs de rivieren   10 juni  12.00 - 16.30 uur      €15,00          

Middelburg & boottocht Veerse meer 11 juni  09.30 - 18.00 uur      €35,00

Delft      15 juni  10.00 - 16.00 uur      €13,00 

Deventer    16 juni  09.15 - 17.00 uur      €24,00        

Tour langs Kinderdijk & Bergambacht 17 juni  13.30 - 16.30 uur  €  7,00 

Tour langs rivieren de Merwede &  21 juni  12.00 - 16.30 uur      €15,00
de Waal en langs Woudrichem, Brakel,
Gameren en Zaltbommel  

Delft     24 juni  10.00 - 16.00 uur      €13,00

Delft     25 juni  10.00 - 16.00 uur      €13,00  

Tour Bergambacht, Stolwijk & Polbroek 30 juni  13.30 - 16.30 uur      €  7,00     



SLIEDRECHT - PARKZICHT & OMGEVING, LIJSTERWEG 27 

Op de koffie   Recreatiezaal elke ma & za 10.00 - 11.00 uur  koffie € 0,50
    
Brei- & haakcafé Vide Parkzicht elke di  14.00 - 16.00 uur  koffie € 0,50

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 7, 14, 21, 28 mei  11.00 - 13.30 uur  kosten
De Smickelclub    4, 11, 18, 25 jun    boodschappen    
       
Wijs met de computer Vergaderzaal 28 mei  14.00 - 16.00 uur   koffie € 0,50
    
Kookclub  Vide Parkzicht 17 mei, 14 juni  14.30 - 20.30 uur  kosten
De Smaakmakers        boodschappen

SLIEDRECHT – RONDEEL, ZUIDERZEESTRAAT 110  

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

Brei- & haakcafé Recreatiezaal elke do  13.30 - 16.00 uur  koffie € 0,50

Spellenclub: Jokeren Recreatiezaal elke vrij  14.00 - 17.00 uur  koffie € 0,50 **

Music Maestro!  Recreatiezaal 15 jun  14.30 - 16.00 uur   € 2,00 

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

Oranjebingo   Recreatiezaal 7 mei  14.30 - 16.30 uur  € 3,50
Sinterklaasbingo Recreatiezaal 13 nov  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 5 mei, 2 jun 14.00 - 16.30 uur  €  6,00

In beweging  Recreatiezaal 11, 18, 25 mei 14.45 - 15.45 uur  contributie
     1, 8, 15, 22, 29 jun

Aan Tafel  Recreatiezaal 19 mei, 16 jun  12.30 - 14.00 uur  €10,50 

Quilten   Recreatiezaal 20 mei   20.00 - 22.00 uur  koffie € 0,50

HARDINXVELD-GIESSENDAM – PEDAJA, CLAVERSWEER 1 

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

PAPENDRECHT – GERBRANDY, P.S. GERBRANDYSTRAAT 31  

Themamaaltijd  Zalmschouw 22 mei, 17 jun  17.30 - 19.30 uur   divers

PAPENDRECHT – SCHOORSTEEGT, SCHOORWEG 4  

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

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

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



WINNAARS PUZZEL WINTER 2020/2021

Mevrouw Lakerveld-Blokland uit Hardinxveld-Giessendam
Mevrouw van der Hoogt-Batenburg uit Alblasserdam
Mevrouw van Wijngaarden-Scheurwater uit 
Hardinxveld-Giessendam

Gefeliciteerd met uw prijs!

OPLOSSING
Stuur de oplossing van de rebussen 

uit deze uitgave uiterlijk 30 april 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 voorjaarsboeket!

VOORJAARSREBUS

T = L + E ! E = M - ER H = G

- UR + I = T + M = J S = I + - T

Z + I = T + D = T

OPLOSSING REBUS 1:

OPLOSSING REBUS 2:

T = L + E , - N + - P M = G

B = W + T - IS + N E = O


