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Acht jaar geleden schreef ik ook een voorwoord, voor 
WIJ 3. Dat lijkt nog pas gisteren, maar wat is er in de 
tussentijd veel veranderd! In 2010 was ik werkzaam 
als locatiemanager van ’t Koetshuis. Het nieuwe 
onderkomen, de huidige locatie Nieuwkoop, moest nog 
worden gebouwd. WIJdezorg zelf, een paar jaar eerder 
ontstaan door het samengaan van drie stichtingen, 
was volop in ontwikkeling. En landelijk gezien stonden 
we aan de vooravond van een grote omslag. De wens 
van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 
wonen werd leidend. De traditionele verzorgingshuizen 
maakten langzaam maar zeker plaats voor andere 
vormen van wonen en zorgen. Taakgericht werken 
transformeerde naar belevingsgerichte zorg.

Met dit voorwoord zwaai ik af als lid van de redactie 
van WIJ, het blad dat we in 2009 introduceerden 
om cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere 
betrokkenen WIJdezorgbreed te kunnen informeren. 
Als redactielid van het eerste uur heb ik daar altijd 
met veel plezier mijn bijdrage aan geleverd. Onze 
uitdaging was het vinden van een goede mix van nieuws 
en nieuwtjes: over de zorg in het algemeen en over 
WIJdezorg in het bijzonder, over belevenissen van 
cliënten en medewerkers, over heden en verleden. 
Inmiddels informeren we natuurlijk ook steeds vaker 
digitaal, bijvoorbeeld via onze website en Facebook. 
Op die manier hebben we nog meer middelen om onze 
doelgroepen - van jong tot oud – te bereiken. 

Door de jaren heen is er in mijn werkzame leven ook 
het nodige veranderd. Van 2014 tot 2017 werkte ik bij 
WIJdezorg als beleidsmedewerker, een functie die ik 
combineerde met een studie Bestuurskunde aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Afgelopen herfst 
ging ik aan de slag als clustermanager Alphen aan den 
Rijn, een mooie uitdaging! Mijn hart ligt bij de zorg en 
de relatie met cliënten. Daarnaast onderhoud ik mijn 
netwerk binnen de gemeente. 

José van Heiningen
clustermanager Alphen aan den Rijn

Beste Lezer

VOORWOORD

Voor WIJdezorg is het de grootste uitdaging om een 
aantrekkelijke zorgaanbieder te zijn en te blijven – voor 
cliënten en medewerkers, nu en in de toekomst. In de 
zorg volgen de veranderingen elkaar snel op. Het is 
belangrijk dat we elke keer kijken: wat kunnen we doen 
om voor onze cliënten het beste te bereiken? Werken 
vanuit hun wensen en behoeften helpt ons bovendien 
om energie te krijgen en met elkaar plezier te hebben 
in het werk. Dat geeft ruimte voor creativiteit en 
ontwikkeling!

Ik vind het heel belangrijk dat we oog hebben voor 
het hoe en waarom. Dat we rekening houden met het 
feit dat we zaken op verschillende manieren kunnen 
benaderen, terwijl we denken dat we allemaal hetzelfde 
zien en doen. Waar de één een hond met stippen ziet, 
ziet de ander er eentje met strepen. Als we ons dat 
realiseren, hebben we al direct een grote stap gemaakt!



WIJ VERTELLEN
Nieuws uit de organisatie

4

WIJ VERTELLEN
Nieuws uit de organisatie

Workshops
Regelmatig organiseert team Eten & Drinken workshops 
in het restaurant van locatie Emmaus. Medewerkers 
leren deelnemers met veel plezier de fijne kneepjes van 
het vak. “Sommige mensen kunnen thuis – naar eigen 
zeggen – nog geen ei bakken, maar koken hier de sterren 
van de hemel”, aldus Sylvia van Ruitenburg, medewerker 
keuken. “Geweldig om te zien!”

Workshop hapjes maken
In Emmaus trok de workshop ‘hapjes maken’ (afgelopen 
december) zo’n 20 deelnemers – bewoners van de 
locatie én mensen ‘van buiten’. In de restaurantkeuken 
gingen zij onder deskundige leiding aan de slag met 
recepten en ingrediënten. “Wraps, hapjes met blader-
deeg, echt van alles en nog wat”, aldus Sylvia. “Nét even 
anders dan wat je thuis doorgaans op tafel zet.”

Driegangendiner
Onlangs volgde het team van locatie Woubrugge bij 
Emmaus een workshop ‘driegangendiner’ – goed voor 
de teambuilding en vooral ook erg gezellig! In nauwe 
samenwerking creëerden ze de heerlijkste gerechten, 
waaronder courgettesoep, gevulde kipfilet met mozza-
rella en drie verschillende nagerechtjes. Na afloop aten 
ze hun culinaire meesterstukjes natuurlijk lekker op. 

Workshop chocolade
Op 13 februari jl. konden bezoekers van deze workshop 
kennismaken met de mogelijkheden van chocolade in 
het kader van Valentijnsdag. Een banketbakker leerde 
hen hoe je met diverse soorten chocolade, vullingen 
en decoraties de meest fraaie creaties kunt maken. Na 
afloop kreeg iedere bezoeker een doosje heerlijkheden 
mee naar huis.

Meer weten over de workshops in  

de restaurants van WIJdezorg? 

Kijk in WIJ Activiteiten!

Dagelijks verzorgt het veertienkoppige team in wisse-
lende samenstelling een heerlijke middagmaaltijd. Naast 
bewoners schuiven ook steeds meer bezoekers van 
buiten aan. Het dagmenu biedt elke dag keuze uit twee 
hoofdgerechten. Daarnaast kan iedereen tussen 8.30 
uur en 18.00 uur terecht voor koffie, thee of een drankje 
en serveert de keuken gerechten van de kleine kaart. 
Elke week organiseren de teamleden bovendien een 
gezellige thema-avond. De invulling is heel verschillend: 
een verrassingsmenu, een Grieks of Indonesisch buffet, 
een luxe seizoensmenu – voor elk wat wils!

Maatwerk
U vraagt, wij draaien – het team Eten & Drinken levert 
met veel plezier een arrangement op maat. Wat dacht 
u van een verjaardagsfeestje met koffie en gebak in de 
gezellige serre? Of voelt u misschien meer voor een high 
tea of een aangeklede borrel? Precies wat u wilt! Bent 
u op zoek naar een locatie voor een vergadering of een 
presentatie, overleg dan eens met de gastvrouwen over 
een vergaderarrangement op maat. Naast restaurant en 
serre beschikt Emmaus over een compleet geoutilleerde 
vergaderruimte. Natuurlijk denkt het team graag mee 
over de invulling van andere bijeenkomsten, zoals 
jubilea en condoleances. Ook buiten de reguliere 
openingstijden kunnen de medewerkers een diner of 
een activiteit verzorgen.

In elke WIJdezorglocatie wordt het restaurant gerund door een team  
Eten & Drinken. Van een kopje koffie tot een uitgebreide maaltijd, van een gezellig 
verjaardagsfeest tot een vergadering of een inspirerende workshop – ook voor  
het team van Emmaus geldt: alles kan!

Eten & Drinken
Team Emmaus

Medewerkers van team Eten & Drinken
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“Heel leuk, zo samen met een groep collega’s, en 
bovenal heel leerzaam”, zegt Karin de Lange-Dobbe. 
“Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor signalering: hoe 
herken je een CVA (beroerte), waarop moet je letten 
bij cliënten met suikerziekte, wat zijn signalen van 
geestelijke achteruitgang? Kennis over de verschillende 
ziektebeelden helpt je om zo goed mogelijk in te spelen 
op de behoeften van je cliënten.” 
Ayu Susanti: “Chronisch zieken, revaliderende cliënten, 
gezinnen met thuiswonende kinderen, elke doelgroep 
heeft zo z’n eigen aandachtspunten en die leer je in deze 
opleiding heel goed kennen. Een ander onderwerp is 
veilig werken: hoe zorg je dat het huis veilig is voor de 
bewoners? Dat betekent natuurlijk dat je stofzuiger 
en andere materialen goed opbergt. Maar het is 
bijvoorbeeld ook goed om mensen te attenderen op 
risico’s, zoals losse kleedjes en snoeren.”

Oefenen
Ook het vragen en geven van feedback komt uitgebreid 
aan de orde. Deelnemers oefenen dit tijdens de lessen 
en krijgen de opdracht om bij hun eigen cliënten om 
feedback te vragen. Een cliënt van Karin vond haar 
‘vriendelijk en beleefd met een uitroepteken’. “Dat 
moest ik letterlijk zo noteren”, lacht ze. Ayu hoorde van 
de partner van een cliënt dat hij het zo fijn vond dat ze 
altijd eerst even een praatje met zijn ernstig zieke vrouw 
maakt. “Dat moest ik vooral blijven doen, zei hij.”
“Alle deelnemers kregen mooie complimenten”, aldus 
Karin en Ayu, “maar iedereen voelde zich best verlegen 
om ze op papier te zetten.”

Praktijkopdracht 
Zoveel is duidelijk: in de opleiding Thuishulp A passeren 
heel wat onderwerpen en vaardigheden de revue. 
Neem bijvoorbeeld de praktijkopdracht, waarbij elke 

Alle medewerkers Huishoudelijke Ondersteuning 
volgen dit jaar de opleiding Thuishulp A. De eerste 
groep deelnemers is al geslaagd voor het examen, 
onder wie Ayu en Karin, medewerkers Huishoudelijke 
Ondersteuning bij locatie Rhijndael. Hoe hebben zij de 
opleiding ervaren?

Opleiding Thuishulp A voor alle medewerkers  
Huishoudelijke Ondersteuning

Ayu en Karin

deelnemer een planning maakt van de werkzaamheden 
bij een cliënt. Als basis dient het door WIJdezorg 
opgestelde Huishoudelijk Ondersteuningsplan, waarin 
de benodigde werkzaamheden staan beschreven. 
“In overleg met je cliënt maak je een planning: wat is 
de volgorde van de werkzaamheden, hoeveel tijd is 
ervoor nodig, welke hulpmiddelen en materialen wil je 
gebruiken enzovoort.” 
Het afsluitende theorie-examen toetst alle 
verworven kennis – van de betekenis van symbolen 
op schoonmaakmiddelen tot ergonomisch werken, 
van signaleren en feedback tot de verschillende 
benaderingswijzen van cliënten met dementie. “Toen 
we aan de opleiding begonnen, wisten we niet dat er 
zoveel aan bod zou komen”, zeggen Karin en Ayu.  
“Het is echt heel erg leerzaam, ook als je al de nodige 
ervaring hebt!”

 Branche-erkend
  De opleiding Thuishulp A bestaat uit vier dagdelen 

les en een praktijkexamen, en wordt afgesloten met 
een schriftelijk examen. De lessen worden verzorgd 
door docenten van Menskracht 7, in opdracht 
van het ROC Mondriaan. Het branche-erkende 
diploma Thuishulp A geeft gemeenten (WMO) 
en andere opdrachtgevers de zekerheid dat alle 
thuiszorgmedewerkers van WIJdezorg aan de juiste 
kwalificaties voldoen.
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WIJ ZORGEN
Ondernemingsplan WIJdezorg

Met elkaar 
Het ondernemingsplan 2018-2022 is het resultaat 
van een gezamenlijke inspanning. “We hechten 
groot belang aan inbreng uit de héle organisatie”, 
vertelt Marja. “In september 2017 zijn we bij elkaar 
gekomen in de Aarhoeve: Raad van Toezicht, 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad Management Team 
en de managers zorg en wonen van alle locaties. We 
bespraken de maatschappelijke ontwikkelingen en 
regeringsplannen, en de gevolgen voor WIJdezorg. 
Ook discussieerden we in gemengde groepjes over het 
vorige ondernemingsplan: wat nemen we mee, wat 
willen we anders, hoe zouden we dat kunnen doen? 
De bevindingen hebben we gebundeld en die zijn 
vervolgens in het MT besproken en op haalbaarheid 
getoetst. Zo hebben we ons nieuwe ondernemingsplan 
dus echt met elkaar gemaakt!” 

Eén koers, drie onderwerpen
In het nieuwe ondernemingsplan richt WIJdezorg 
zich onverminderd op de drie onderwerpen die ook 
in de vorige periode (2014-2018) centraal stonden: 
eigen regie, professionaliteit en maatschappelijk 
ondernemerschap. 

Uit de titel van het ondernemingsplan: ‘WIJdezorg 
aan het roer’, spreekt zelfvertrouwen. “Terecht!”, 
zegt Marja. “Onze organisatie heeft een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt en daar mogen we echt trots 
op zijn. Met de afbouw van de zorgzwaartepakketten 
(zzp) 1-3 verdwenen de traditionele verzorgingshuizen. 
Om in onze locaties zorg aan verpleeghuisbewoners 
(zzp 4 en hoger) te kunnen bieden, moesten 
we als organisatie enorm meebewegen en dat 
hebben we gedaan. In alle locaties hebben we nu 
kleinschalige woonvormen gerealiseerd en het aantal 
verpleegkundigen is fors toegenomen. En vorig jaar 
hebben we het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 
ingevoerd, dat was ook een enorme overgang. Voor onze 
medewerkers is het zwaar geweest. Echt geweldig, hoe 
ze al die grote veranderingen hebben opgepakt!

Overigens vind ik het heel belangrijk dat we goed voor 
ogen houden wat onze medewerkers willen en kunnen. 
Ze zijn bij ons komen werken omdat ze willen zorgen. 
Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Het is de kunst dat 
we elkaars sterke punten herkennen en benutten.”

Elke vier jaar maakt WIJdezorg een ondernemingsplan. Hierin zetten we de koers uit voor de komende jaren: 
waar staan we nu en waar willen we naartoe? In het ondernemingsplan 2018-2022 ligt de focus opnieuw op eigen 
regie, professionaliteit en maatschappelijk ondernemerschap. “Afgelopen periode hebben we veel bereikt”, zegt 
bestuurder Marja van der Valk. “We gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet!”

Ondernemingsplan WIJdezorg 2018-2022

Missie
WIJdezorg wil een betrouwbare en klant-
vriendelijke zorg- en dienstverlener in de 
Rijnstreek zijn, die zich richt op mensen met 
dementie en chronische aandoeningen, en in 
dialoog met de cliënt en het netwerk de zorg tot 
stand brengt.
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WIJ ZORGEN
Ondernemingsplan WIJdezorg

WIJdezorg aan het roer

Professionaliteit
De veranderingen in de zorg stellen hoge eisen aan 
de professionaliteit van de organisatie. “We bieden 
alle vormen van zorg, iedereen moet bij ons terecht 
kunnen”, zegt Marja. “Dat vraagt om goed geschoolde, 
deskundige medewerkers op verschillende terreinen.”

Maatschappelijk ondernemerschap
Al in 2010 heeft WIJdezorg een koers ingezet 
naar ondernemerschap. Door het ontwikkelen van 
initiatieven kunnen we ervoor zorgen dat we weerbaar 
zijn én blijven in een sector die volop in beweging is. 
Belangrijk, want op die manier kunnen we vasthouden 
aan de reden van ons bestaan: goede zorg voor onze 
cliënten. “Ondernemerschap betekent goed kijken 
naar kansen, gebruik maken van de kracht van andere 
organisaties en samenwerken in lerende netwerken”, 
aldus Marja. “Bovenal betekent het zorgvuldig omgaan 
met ons kapitaal – zeker ook met ons menselijk 
kapitaal! We willen gezond ondernemen binnen 
onze mogelijkheden, met het zwaartepunt op onze 
kernfuncties en in lijn met onze eigen identiteit en 
principes.”

Benieuwd naar het ondernemingsplan 2018-2022? Vanaf 
1 april jl. is het beschikbaar op www.wijdezorg.com!

Marja: “Deze onderwerpen zijn voor onze organisatie 
steeds aan de orde. Ze horen bij de koers die we 
hebben gekozen en zullen niet snel veranderen - ze 
vormen de basis voor onze doelstellingen en voor de 
bijbehorende plannen die we maken. Natuurlijk moeten 
we die plannen soms onderweg wel bijstellen. Neem 
bijvoorbeeld ons strategisch vastgoedplan. 
In de jaren van de crisis moesten we onze ambities op 
het gebied van ons vastgoed afzwakken, met het oog op 
de bijkomende risico’s. Na de crisis hebben we het plan 
weer opgepakt.” 

Op basis van het ondernemingsplan maakt WIJdezorg 
eens per jaar een werkplan. “Hierin zetten we precies 
uiteen hoe we onze plannen willen uitvoeren. Tijdens 
onze beleidsdagen, jaarlijks in augustus, pakken we het 
ondernemingsplan erbij en kijken we waar we staan: 
liggen we nog op koers? Hebben we afgelopen jaar onze 
plannen gerealiseerd? Wat doen we het komende jaar? 
Wat zijn de effecten op de begroting?”

Eigen regie
Eigen regie is een heel belangrijk onderwerp voor 
WIJdezorg. “Het zit verweven in onze missie”, zegt 
Marja. “We bieden zorg in dialoog met de cliënt en 
diens netwerk. Daarbij gaan we ook steeds meer over 
op belevingsgerichte zorg. Dat betekent meedenken 
en meebewegen, in plaats van puur en alleen handelen 
volgens regels en richtlijnen. We vinden het belangrijk 
om mensen hun eigen keuzes laten maken, in hun 
waarde te laten. Eigen regie voor onze cliënten vergt 
natuurlijk ook meer eigen regie voor onze medewerkers. 
Zelf denken: wat heeft mijn cliënt nodig? En hoe kan ik 
dat het beste organiseren?”

• Eigen regie
• Professionaliteit
• Maatschappelijk ondernemerschap 
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Keukenhof, een keertje uit eten enzovoort. Afgelopen jaar 
bedachten Mieke en Anouska ‘Harte-Wens op locatie’. 
Hiertoe inventariseerden ze de wensen van bewoners: 
wat is uw lievelingseten, uw lievelingsmuziek enzovoort. 
“Met ‘Harte-Wens op locatie’ kunnen we elke bewoner 
zoveel mogelijk betrekken”, zeggen ze. “We kijken naar 
wat mensen verbindt en wat we op basis daarvan voor 
hen kunnen organiseren hier in huis. Het voordeel is dat 
veel bewoners van verschillende activiteiten kunnen 
genieten. We houden goed bij dat we iedereen bereiken. 
Bewoners die door omstandigheden niet kunnen 
meedoen, verrassen we op een andere manier.”
‘Harte-Wens op locatie’ resulteerde al in drukbezochte 
activiteiten, zoals een optreden van Marco de Hollander 
en een Lentedag, compleet met de dieren van Roels 
Beestenboel. Op de woongroepen werd contactclown 
Toet ditmaal vergezeld door een bewoonster, die 
dolgraag een keertje als clown wilde meelopen. Plezier 
voor iedereen!
“Met een beetje creativiteit kun je heel veel bereiken”, 
zeggen Anouska en Mieke. “Een optreden van André 
Rieu is natuurlijk niet haalbaar, maar als wij hier in de 
bioscoopzaal een film van zijn optreden draaien, compleet 
met rode loper en een drankje, dan hebben bewoners een 
heerlijke middag.”

Voor het derde jaar organiseren Mieke Groen in ’t Wout 
en Anouska Wijfje de Fancy Fair van locatie Nieuwkoop. 
Met de opbrengst willen zij zoveel mogelijk  
Harte-Wensen van de 58 bewoners in vervulling laten 
gaan. “We proberen iedereen te bereiken.”

De Fancy Fair vindt steevast plaats op de laatste 
woensdag van september. “Bewoners vinden het 
heel gezellig en het is natuurlijk een perfecte manier 
om extra inkomsten te genereren”, aldus Anouska, 
activiteitenbegeleidster locatie Nieuwkoop. Door het 
jaar heen steekt ze samen met Mieke heel wat energie 
in de voorbereidingen. Mieke, medewerker Servicedesk 
WIJdezorg: “We komen ongeveer een keer per zes 
weken bij elkaar, maar het meeste gaat telefonisch en 
per mail. Inmiddels hebben we aardig wat ervaring en 
die komt natuurlijk goed van pas bij het benaderen van 
de plaatselijke middenstand en andere sponsors. In het 
lokale krantje, de Omroeper, plaatsen we regelmatig 
berichtjes over activiteiten die we met de opbrengst van 
de Fancy Fair hebben bekostigd. Zo zien onze sponsors 
wat zij mogelijk maken en creëren we betrokkenheid.”

Breed aanbod
Bij de invulling van de Fancy Fair streeft het tweetal 
naar een zo breed mogelijk aanbod, dus niet meerdere 
kraampjes met dezelfde producten. “De eigen 
handwerkclub van locatie Nieuwkoop heeft natuurlijk 
standaard een eigen plek! Verder weten we dat de meeste 
mensen graag hun geluk beproeven: lootjes trekken, het 
gewicht van een kaas raden, dat soort activiteiten scoort 
enorm. Vorig jaar hadden we een act met drie papegaaien, 
waarbij bezoekers konden inzetten op de papegaai die 
volgens hen het eerst een trapje op zou klimmen. Dat 
sloeg geweldig aan!”

Harte-Wens op locatie
De opbrengst van de Fancy Fair is bestemd voor Harte-
Wens, een initiatief van locatie Nieuwkoop. Na de eerste 
Fancy Fair, in 2016, konden bewoners kiezen uit een 
twintigtal uitstapjes: een avondje theater, een dagje 

WIJ DOEN
Medewerkers aan het woord

Fancy Fair realiseert Harte-Wensen 
in locatie Nieuwkoop!

Zet in je agenda: 26 september Fancy Fair!

Beentjes van de vloer bij optreden Marco de Hollander
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WIJ DOEN
26 mei in Alphen aan den Rijn

De deelname van WIJdezorg wordt georganiseerd 
door drie medewerkers: Carina de Hoop, Annalies 
Doodhagen en Joke Beurze. “Als fervente wandelaars 
komen we elkaar regelmatig tegen bij wandelingen van 
WIJ Wandelen”, vertelt Joke (zorgbemiddelaar). “Carina 
deed zelf al twee keer eerder mee aan de SamenLoop 
voor Hoop en vroeg of we haar wilden helpen om dit jaar 
een WIJdezorg-team op de been te brengen. Met zoveel 
enthousiaste wandelaars binnen de organisatie moest 
dat toch zeker lukken! En iedereen weet hoe belangrijk 
kankerbestrijding is.” Annalies (opleidingsadviseur):  
“De SamenLoop voor Hoop geeft ons de mogelijkheid 
om iets voor mensen met kanker te doen. Daarnaast is 
het een mooie manier om het ‘WIJ-gevoel’ te versterken 
en WIJdezorg in de regio onder de aandacht te brengen.”

Vrijwilligers
De SamenLoop voor Hoop wordt geheel door vrijwilligers 
georganiseerd. “Teamleden betalen ieder 15 euro voor 
deelname”, vertelt Carina (activiteitenbegeleider). 
“Daarnaast kunnen teams extra geld bijeenbrengen 
via een kraampje tijdens het evenement en/of door de 
verkoop van kaarsenzakken. Dit jaar is een deel van de 
sponsoropbrengst bestemd voor het Samenhuis 
(www.samenhuis.org) in Alphen aan den Rijn.”  

Volop steun 
Afgelopen maanden hebben Carina, Annalies en Joke 
heel wat werk verzet. “Eind vorig jaar hadden we al een 
compleet team van circa 28 deelnemers”, vertellen ze 
enthousiast. “Iedere deelnemer loopt straks een of 
meerdere blokken van een uur. Ook voor de nachtelijke 
uren hebben we gelukkig  voldoende kandidaten.” 
Inmiddels zijn ze druk met allerlei andere organisatorische 
zaken. Zo heeft WIJdezorg tijdens het evenement een 
eigen kraampje, dat 24 uur lang inzet van vrijwilligers 
vraagt. “Hier gaan we onder meer nasi met saté, 
poffertjes en haakwerkjes verkopen.  

WIJdezorg doet mee aan 
SamenLoop voor Hoop!

Zowel van onze bestuurder als van collega’s in de 
organisatie krijgen we volop steun. Willem van Kuyk, 
manager Wonen van Emmaus en zijn collega’s van de 
andere locaties helpen ons met de nasi, saté en poffertjes, 
en met eten en drinken voor de lopers. Het is natuurlijk 
de kunst om zo min mogelijk kosten te maken. Des te 
meer gaat er naar ons goede doel!”

Kaarsenceremonie
Ondertussen zetten leden van het WIJdezorg-team 
zich ook in voor de verkoop van kaarsenzakken. “Die 
kaarsenzakken worden versierd met persoonlijke 
boodschappen en krijgen op 26 mei een plaatsje 
langs het hele parcours”, vertelt Carina. “Tijdens de 
kaarsenceremonie, die om 23.00 uur van start gaat, 
worden dierbaren herdacht. Alle kaarsjes branden en 
survivors lopen een ronde mee. Heel indrukwekkend.”

Kom langs!
Ben je op 26 of 27 mei in de buurt, kom dan vooral langs! 
Moedig de lopers aan, bezoek de kraampjes en geniet van 
de live muziek op het centrale podium. 
Heb je een vraag of wil je je aanmelden als vrijwilliger 
voor ons kraampje? Stuur een mailtje naar 
samenloopvoorhoop@wijdezorg.com! 

Op 26 mei a.s. vindt in Park Rijnstroom in Alphen aan den Rijn de SamenLoop voor Hoop plaats. Met deze 
tweejaarlijkse 24-uurs wandelestafette wordt geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Dit jaar loopt ook  
een team van WIJdezorg mee! 

Joke, Carina en Annalies
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WIJ BELEVEN
Uit het dorp

Een halve eeuw geleden, op 29 mei 1968, opende de 
gloednieuwe Aarhoeve haar deuren. In april wordt dit 
prachtige jubileum gevierd met feestelijke activiteiten 
voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en alle 
andere betrokkenen. “Wat is veel veranderd!”, 
constateert medewerkster van het eerste uur Nel van 
der Meer

Nel van der Meer ging in september 1968 in de 
Aarhoeve aan de slag. “Eerst in de huishouding, een 
jaar later begon ik met de opleiding tot verzorgende.” 
Overigens kwam ze zelfs eerder dan de eerste 
bewoners over de vloer. “Zowel de Aarhoeve als de 
huishoudschool werden bestierd door Zusters van de 
Voorzienigheid. Na de oplevering van het gebouw werd 
mijn klas ingezet om alle ruimtes schoon te maken.” 

Geen vergelijk
Ja, het waren andere tijden. “Op je 65e kon je je gewoon 
aanmelden en als er een plekje vrijkwam, ging je er 
lekker wonen”, aldus Nel. “In die eerste jaren bestond 
het werk uit 80% huishouding en 20% zorg. Bewoners 
waren relatief jong en vaak nog behoorlijk vitaal. Ze 
hielpen met tafel dekken, aardappels schillen en de 
afwas, en deden ook gerust tot diep in de avond mee aan 
activiteiten. Dat is geen vergelijk met tegenwoordig: de 
meeste bewoners leven met beperkingen en liggen om 
21.00 uur definitief op bed.”

Stoelen op de gang
In de prille Aarhoeve werd nog ouderwets schoon-
gemaakt. “Deed je iemands kamer, dan gingen alle 
stoelen op de gang. En een keer per jaar werden 
zelfs de fotolijstjes uit elkaar gehaald voor een goede 
schoonmaakbeurt. De radio mocht alleen op Hilversum 
1, maar als zuster Lucas, de directrice, met vakantie was, 
luisterden we lekker naar de Tour de France. We maakten 
lange dagen van 8.00 tot 18.00 uur. Als je dacht dat je om 
tien voor zes wel zo’n beetje klaar was, haalden de zusters 
rustig nog wat koperwerk tevoorschijn om te poetsen.”

Ziekenkamer 
Bewoners hadden een eigen kamer met een bed, een 
keukentje en een piepkleine badkamer. “Wie hulp nodig 
had, werd gedoucht in de grote afdelingsbadkamer”, 
aldus Nel. “Was je ziek, dan verhuisde je naar de 
ziekenkamer en werd je verpleegd onder leiding van 
zuster Tourné. Onze zorgtaken waren beperkt. De 
cupjes medicijnen voor alle 90 bewoners pasten met 
gemak op één plateau.”
Door de jaren heen zag Nel hoe het bejaardenhuis 
transformeerde tot verzorgings- en verpleeghuis. 
“Meldde je je aanvankelijk geheel vrijwillig aan voor 
een plaatsje, al snel kon je zonder medische indicatie 
niet meer terecht. Bewoners hadden steeds meer 
begeleiding nodig. Vroeger draaide het hoofdzakelijk 
om wassen en medicatie, maar tegenwoordig bieden we 
intensieve geestelijke, lichamelijke en sociale verzorging
en begeleiding. Zelf heb ik al die jaren met veel plezier in 
de zorg gewerkt, al zaten we vroeger best onder de plak 
van de nonnen en durfden we amper iets te zeggen.  
Nu werken we veel meer samen en dat vind ik een 
belangrijk winstpunt.”

Aarhoeve viert 50-jarig bestaan

“Vroeger zaten we onder de plak van de 

nonnen en durfden we amper iets te zeggen.”

Nel (links) in haar jonge jaren.
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Mevrouw Van Berkel (76) is een actieve en sportieve 
vrouw. Elke week een paar keer zwemmen, lange 
fietstochten met vriendinnen, ze doet niets liever. 
Helaas, medio februari gooide domme pech flink roet 
in het eten. ’s Nachts op weg naar de wc verloor ze 
kort haar evenwicht en botste ze met haar linkerarm 
keihard tegen de muur. In het ziekenhuis bleek haar arm 
gebroken, maar vanwege de locatie van de breuk kon hij 
niet in het gips. Komende weken moest blijken of het 
bot voldoende zou aangroeien. Met een mitella, zware 
pijnstillers en een verwijzing voor fysiotherapie werd ze 
nog diezelfde dag uit het ziekenhuis ontslagen.

Tijdelijke opvang
“Daar zat ik in mijn huisje in Alphen aan den Rijn”, aldus 
mevrouw Van Berkel. “Ik kreeg via thuiszorg  
’s ochtends hulp bij wassen en aankleden, maar verder 
was ik compleet op mezelf aangewezen. Mijn arm 
mocht en kon ik niet gebruiken, en ik verging van de 
pijn. Na een dag heb ik in tranen mijn huisarts gebeld 

WIJ BELEVEN
Nieuws uit het dorp

Na een lelijke breuk in haar bovenarm kon mevrouw Van Berkel de eerste weken niet alleen thuis wonen. Een tijdelijk 
verblijf in locatie Nieuwkoop bood uitkomst. “Echt fantastisch, de weken zijn voorbij gevlogen.”

Mevrouw Van Berkel 

Tijdelijk verblijf 
‘Wat was ik blij dat ik bij WIJdezorg kon logeren!’

dat het zo echt niet ging. Gelukkig regelde zij tijdelijke 
opvang en zo kwam ik terecht in locatie Nieuwkoop 
van WIJdezorg. Op de afdeling ‘Tijdelijk Wonen’ kreeg 
ik een gezellig, comfortabel ingericht appartement 
met slaap- en badkamer. Wat ben ik blij dat ik daar een 
poosje kon logeren! De medewerkers waren allemaal zo 
lief en ik werd zo fijn geholpen. Ook ’s nacht kon ik hulp 
inroepen. Om de paar dagen kwam de fysiotherapeut 
langs en gaf me goede tips. ’s Ochtends ging ik na het 
wassen en aankleden gezellig ontbijten in de huiskamer 
en tussen de middag kreeg ik beneden in het restaurant 
een warme maaltijd. Ik had heel gezellige contacten met 
andere - tijdelijke en vaste – bewoners. Ook bracht ik af 
en toe een bezoekje aan de bibliotheek en de filmzaal, 
die net als locatie Nieuwkoop deel uitmaken van 
gebouw Kaleidoskoop. Nee, ik heb me geen moment 
verveeld!”

Goede moed
Begin april bleek bij controle in het ziekenhuis dat de 
botbreuk goed geneest en dat mevrouw Van Berkel 
haar linkerarm weer voorzichtig kan gaan gebruiken. 
Met hulp van thuiszorg revalideert ze nu verder in haar 
eigen huis. Ze heeft goede moed. “Op mijn 62e werd 
ik op mijn fiets aangereden en moest ik vanwege een 
verbrijzeld bovenbeen vier keer worden geopereerd. Ik 
heb de moed niet laten zakken en kon uiteindelijk weer 
heerlijk fietsen. Ook nu heb ik nog een lange weg te 
gaan, maar ik ga ervoor. Ik hoop mijn actieve leven straks 
weer lekker op te pakken!”

 Tijdelijk verblijf of logeren 
  Bij WIJdezorg kunt u zes tot dertien weken 

logeren, bijvoorbeeld om aan te sterken na een 
ziekenhuisopname, wanneer uw mantelzorg  
wegvalt of als u gewoon even tot rust wilt komen.

“Op de afdeling ‘Tijdelijk Wonen’ kreeg ik een

gezellig, comfortabel ingericht appartement”
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Aardbeien-yoghurtshake met muntthee
Met deze aardbeien-yoghurtshake met groene thee met munt haal je de zomer in huis!

RECEPT

 VOOR 2 PERSONEN:
 • 1 zakje groene thee met munt
 • 250 gram aardbeien
 • 100 ml yoghurt
 • 1 eetlepel honing
 • 2 hoge glazen
  

  Zet een grote mok sterke thee van het zakje groene thee met munt. 
Laat afkoelen in de koelkast.

  Blend de aardbeien samen met de afgekoelde thee en de honing 
in een blender. Verdeel de helft van dit mengsel over twee glazen. 
Verdeel dan de yoghurt over de twee glazen en roer voorzichtig door 
met een lepel, zo ontstaat er een mooi gemarmerd effect.

  Vul de glazen af met de rest van het aardbeien- en theemengsel en 
garneer met een aardbeitje. 

 Genieten maar!
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Kruiswoordpuzzel

PUZZEL

De oplossing van de Sudoku 
uit WIJ 26 is: A 1 B 3 C 5 D 7 
E 2 F 4 G 6 H 8

De bloemen zijn voor 
Carolien Mooijman. 
Carolien, medewerkster van 
het Thuiszorgteam, werkt 
sinds 2003 bij de Aarhoeve. 
Ze noemt zichzelf
een echte puzzelfanaat en 
is heel blij dat ze nu eens 
een keertje in de prijzen is 
gevallen!

De oplossing van de 
Kruiswoordpuzzel kunt u 
vóór 1 juli 2018 sturen naar:
Redactie WIJ
Postbus 66
2380 AB Zoeterwoude
of mailen naar: 
wij-redactie@wijdezorg.com

HORIZONAAL
1 zijden weefsel, 5 droogmaken, 11 voornaamwoord, 14 hoge berg, 15 drank,  
16 achternaam, 17 wildpastei, 18 aftocht, 20 ruilen, 23 correct, 24 jenever, 26 open  
strook in een bos, 27 voorzijde van een muntstuk, 30 grote spijker, 32 landenteken  
Ierland, 33 uitgebakken spek, 34 jongensblouse, 36 bullshit, 39 pook, 41 zeer mooi, 
43 haarbos, 44 veredelde zuurstoflaag, 46 schuifbak in een tafel,  47 kunstproduct,  
49 oppoken, 52 voornaamwoord, 53 overval, 54 valies, 55 redelijk, 57 rangtelwoord,  
59 bout, 61 doopfiguur, 64 gestold vleesnat, 65 kijkkast, 69 naaktloper, 70 raaskallen, 
71 ontkenning, 72 plaats in Noord-Brabant, 73 voetbalterm, 74 broeibak, 75 inkerven, 
76 dringend.

VERTICAAL
1 overeenkomst, 2 moeder, 3 geneeskrachtige plant, 4 taal, 5 als het ware afk., 6 fout, 
7 derhalve, 8 nog eens lezen, 9 hofbal, 10 een zekere, 11 kuif van een haan, 12 gast, 
13 stenen stapelen met cement, 19 hechtlat voor een beenbreuk, 21 dunne reep,  
22 benauwend, 25 verkort schrift, 28 mat en flets, 29 plaats in Gelderland, 31 stopsein, 
32 voornaamwoord, 34 fatsoenlijk, 35 flacon, 37 grond langs de zee, 38 deel van een 
krantenrubriek, 40 lustoord, 42 gelijkmatig, 45 aantal, 48 goudpluvier, 50 deel van een 
weegtoestel, 51 ingeboren aard, 56 ongevuld, 58 paarsblauw, 59 deel van een spier, 
60 afgezant, 62 kerkelijk gebruik, 63 schoorbalk, 66 rivier in Duitsland, 67 aftands,  
68 vreemde munt.

OPLOSSING:
33 39 72 66 4 20 8 53 144

Voor de prijsvraag van deze kruiswoordpuzzel zoeken we de volgende letters:

1 2 5 8 9 10 11 12 13

18

34

41

47

57

64

70

74

29

58

14

24

35

53

30

42

36

48

65

75

19

43

66

71

25

59

20

31

49

54

15

37

32

50

67

72

21

26

44

60

16

55

68

38

33

45

69

76

22

27

39

51

73

17

46

56

23

28

52

62

40

63

3 4 6 7
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Cees (87), bezoeker van de dagbesteding in locatie 
Woudsoord, is zichtbaar aangedaan als hij vertelt over 
de slachtoffertjes die hij aantrof. “Ik vond ze op een dijk, 
ze lagen er heel vredig bij, net alsof ze in slaap waren 
gevallen. Het ene had de armpjes achter het hoofdje,  
het andere had zijn duimpje in de mond. Ik heb ze naar 
de bewoonde wereld gedragen, twee dode kindjes op 
mijn arm.”

Overal water
De eenheid van Cees, gelegerd in Oirschot, opereerde 
vanaf een dijk, aan de grens van het gebied dat 
onder water stond. “Op moment dat we daar bezig 
waren, realiseerden we ons amper de omvang van de 
verwoesting. Er was overal water, we wilden helpen, iets 
doen. Als militair word je opgeleid om te handelen in 
noodsituaties, maar op een ramp van deze opvang kun 
je je natuurlijk nooit echt voorbereiden. We probeerden 
de mensen zo goed mogelijk op te vangen.”

Alleen maar bezig
Keer op keer gingen Cees en zijn maten het water in. 
“We voelden amper hoe koud we waren”, zegt hij.  
“We waren alleen maar bezig: redden wat er te redden 
valt. Op een gegeven moment wilden we toch wel eens 
even droge kleren aan. 

WIJ BELEVEN
Een bijzonder verhaal

Bij een bakkerij mochten we onze kleren drogen. Alles 
ging in de oven – mijn sokken gevuld met krantenpapier 
- en ondertussen konden wij spiernaakt onder een deken 
even bijkomen. Er werd goed voor ons gezorgd, we 
mochten pakken wat we wilden. Een paar uurtjes later 
konden we er weer keihard tegenaan.” 

Dagen? Weken? 
Cees weet nog goed hoe ze als soldaten tijdens een vrij 
uurtje genoten van de liedjes van Vera Lynn. “Prachtig 
vond ik dat! Die liedjes gaven ons echt moed.” 
Hij kan zich echter met geen mogelijkheid herinneren 
hoe lang hij als hulpverlener in het rampgebied heeft 
gewerkt. “Gek, in zo’n situatie let je totaal niet op de 
tijd. Waren het dagen? Weken? Het enige wat je wilt, is 
helpen.”
Na zijn militaire diensttijd was Cees vele jaren werkzaam 
als uitvoerder in de bouw. Met zijn gezin woonde hij 
in Roelofarendsveen. “Ik heb nooit echt last gehad 
van mijn herinneringen aan de ramp”, zegt hij. “Het 
is belangrijk dat je je geest weet te verzetten, dat je 
probeert te vergeten wat je aan ellende zag. Maar het 
beeld van die twee kleine kindjes op mijn arm, dat raak ik 
mijn leven lang niet kwijt.”

Vijfenzestig jaar geleden richtte de Watersnoodramp een ongekende ravage aan. Cees van Amsterdam werd als 
jong soldaat ingezet bij de hulpverlening. “Het beeld van die twee kindjes vergeet ik nooit meer.”

Hulpverlener tijdens de Watersnoodramp
‘Ik deed wat ik kon’

Meneer Van Amsterdam

De Watersnoodramp van 1 februari 1953 is de 
grootste natuurramp in de Nederlandse 
naoorlogse geschiedenis. Door de combinatie van 
een zware noordwesterstorm en springvloed 
braken de dijken bij Zeeland, Zuid-Holland en 
Noord-Brabant. Meer dan 1800 mensen verloren 
het leven. 

“In zo’n situatie let je totaal niet op de tijd. 

Het enige wat je wilt, is helpen.”
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AGENDA/KALENDER/INFO

Evenementen Alphen aan den Rijn

Vrijdag 25 mei 2018
Aanvang: 20.15 uur

Concert Marco de Hollander 
“Live in Concert deel 2”

Tijdens deze avondvullende show zullen ontroerende 
anekdotes, gevoelige luisterliedjes en de gezelligste 
meezingers en grootste hits van Marco de revue 
passeren. Ook zijn er diverse gasten.

Locatie: Theater Castellum
 Rijnplein 1, 2405 DB  Alphen aan den Rijn

Evenementen Kaag en Braassem

Donderdag 10 mei 2018

Polderdag 2018 – Land van Wiek & Water

Met droge voeten op de pedalen. Pak op 10 mei 2018 
de fiets.
Lammetjes tellen, ravotten in een hooiberg, op 
slootjessafari of kaas proeven? Een ding is zeker: de
weidevogels vliegen met je mee.

De routes zijn ca. 25 km lang met gemiddeld 8 open 
erven per route. Graag tot ziens in de poldergebieden 
rondom Leiden, Zoetermeer en Alphen a/d Rijn!

Voor meer informatie: www.polderdag.nl

Evenementen Nieuwkoop

Zaterdag 26 mei 2018
Aanvang: 20.00 uur

Cherry Red: lekkere rockabilly, swingende  
rock & roll en hits uit de fifties

De band bestaat uit vier zeer ervaren muzikanten,  
met als leading lady Marjan Jonkers. 
Ze spelen oude covers die lekker in het  
gehoor liggen en uitnodigen tot meer. 
Het repertoire zal de rock ’n’ roll dansers
zeker bevallen.

Invloeden uit diverse  
muziekstijlen geven de  
band kleur: Cherry Red!

Locatie:  Café Inn ’t Lely Veldt 
 Dorpsstraat 60, 
 Nieuwveen

 Entree € 5,00

Evenementen Zoeterwoude

Woensdag 6 juni tot en met vrijdag 8 juni 2018

Avonddriedaagse Zoeterwoude

Sta op en wandel mee met de avond Avonddrie-
daagse van 2018! De Stichting Avond-3-daagse 
Zoeterwoude organiseert wandeltochten voor jong 
en oud, in gezinsverband, als groep of individueel. 
U kunt kiezen uit een tocht over 3, 5 of 10 km.

Start: Sportpark Haasbroek (handbalterrein) vanaf 
18.30 uur (3 en 5 km kunnen starten tot 19.00 uur; 
10 km start om 18.30 uur). Vrijdagavond gelden 
aangepaste tijden (zie website).

Inschrijven: via de website www.a3z.nl of aan de start 
op woensdag vanaf 18.00 uur.

Inschrijfkosten: 
€ 3,50 met medaille en 
€ 2,00 zonder medaille.



Nieuwkoop
Aarhoeve 
 J.M. Halkesstraat 33 
 2461 RT Ter Aar

Zeven zorglocaties bij u in de buurt

Emmaus 
 Bennebroekweg 2 
 2381 DZ Zoeterwoude

Zoeterwoude
Jacobus 
 Saskia van Uylenburchlaan 1 
 2377 CR Oude Wetering

Kaag en Braassem
Rhijndael 
 Europasingel 2 
 2396 EM Koudekerk aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Nieuwkoop

Zoetermeer

Gouda

Leiden

Zoeterwoude

Rijnwoude

Kaag en Braassem

Alphen aan den Rijn
A’dam

Den H
aag

Utrecht

A44

A12

A4

N11

A4

Emmaus

Rhijndael

Driehof

Aarhoeve

Locatie Nieuwkoop

Jacobus

Woudsoord

www.wijdezorg.com T. 088 209 1000 info@wijdezorg.com

Locatie Nieuwkoop 
 De Verbinding 48 
 2421 EX Nieuwkoop

Centraal kantoor 
 Bennebroekweg 2 
 2381 DZ Zoeterwoude 

Woudsoord 
 Weteringpad 3 
 2481 AS Woubrugge

Driehof 
 Dorpsstraat 27 
 2391 BB Hazerswoude Dorp


