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Wie ’s avonds niet zomaar de deur open durft te doen, 
kan bijvoorbeeld afspreken dat familie, vrienden of 
kennissen even opbellen als ze voor de deur staan. 
Tegenwoordig heeft iedereen een mobiele telefoon, dus 
dat is een kleine moeite. 

Verder zijn we er zelf ook op gespitst om ongewenste 
bezoekers buiten de deur te houden.  Binnen de locaties 
vergroten we het gevoel van veiligheid door elkaar te 
begroeten en interesse te tonen in bewoners, collega’s 
en gasten, en door de inzet van gastvrouwen die zorg 
dragen voor een gastvrije ontvangst.  In de late uren 
zijn een goede intercom en deurbeveiliging essentieel. 
In de wereld van vandaag kan veiligheid wel wat extra 
aandacht gebruiken. Bij WIJdezorg zorgen we dat zij  die 
aandacht krijgt!

Veiligheid is een groot goed en in onze locaties 
zijn we er altijd druk mee bezig. We investeren 
veel in preventie. Immers, voorkomen is beter dan 
genezen! Het meest bekende voorbeeld is misschien 
wel brandpreventie. In de locaties houden we 
regelmatig ontruimingsoefeningen, zodat iedereen 
weet wat hem of haar in geval van brand te doen 
staat. En natuurlijk zijn alle locaties voorzien van 
een brandmeldcentrale, die op gezette tijden door 
een gecertificeerd bedrijf wordt gecontroleerd op 
de juiste werking. De brandweer controleert een 
keer per jaar of de gebouwen veilig zijn. Daarbij 
let zij onder meer op bouwkundige wijzigingen en 
kijkt zij of de vluchtwegen vrij zijn van obstakels als 
rolstoelen, rollators en waskarren. 

Ook op allerlei andere gebieden zijn we alert op de 
veiligheid van onze bewoners, bezoekers en mede-
werkers. Zo letten we op een goede hygiëne en bekijken 
we hoe we valpartijen bij bewoners kunnen voorkomen. 
En onze medewerkers krijgen regelmatig instructie van 
tilspecialisten. Deze speciaal opgeleide collega’s leren 
hen hoe zij blessures kunnen voorkomen door gebruik 
te maken van de juiste tiltechnieken. 

Inderdaad, veiligheid is gebaat bij preventieve maat-
regelen. Op dat punt hebben we het bij WIJdezorg 
goed voor elkaar. Daarnaast vinden we het natuurlijk 
heel belangrijk dat iedereen zich ook daadwerkelijk 
veilig voelt. Zelf vraag ik tijdens onze bewonersuurtjes 
aan onze bewoners wat zij belangrijk vinden op het 
gebied van veiligheid. Wat kunnen we doen om ervoor 
te zorgen dat zij zich echt veilig voelen? Ook kijken we 
naar risico’s die van buiten komen. Neem bijvoorbeeld 
de babbeltrucs, waarvan ouderen regelmatig slachtoffer 
worden. Afgelopen september hebben we de politie 
uitgenodigd om voorlichting te geven: hoe herken je een 
babbeltruc? Wat zijn veelgebruikte smoesjes? Bewoners 
kregen ook handige adviezen. 

Willem van Kuyk
manager wonen locaties Emmaus en Jacobus

Beste Lezer

VOORWOORD



Gastvrijheid, genieten, lekker eten en drinken 
staan bij WIJdezorg hoog in het vaandel. Al onze 
locaties bieden onder de naam Eten & Drinken
alles wat daarvoor nodig is.
Laat u verrassen!

Gastvrijheid, genieten, lekker eten en drinken 
staan bij WIJdezorg hoog in het vaandel. Al onze 
locaties bieden onder de naam Eten & Drinken
alles wat daarvoor nodig is.
Laat u verrassen!

Het restaurant
Alle locaties van WIJdezorg beschikken over een gezellig 
restaurant waar de koffie altijd klaar staat met natuurlijk 
ook iets lekkers erbij. Ook kunt u daar heerlijk ontbijten, 
lunchen of dineren. 

Feestjes
Koude- en warme buffetten of gewoon een aangeklede 
borrel verzorgen wij graag. En wat dacht u van een
gezellige High Tea of High Wine met familie en vrienden?

Specialiteiten
Onze keuken is gespecialiseerd in het organiseren van 
themadiners. Of het nu gaat om asperge-proeverijen, 
mosselavonden of buitenlandse exotische, maar ook  
Hollandse maaltijden… 

Barbecue / Gourmet / Fondue
De buurtbarbecue is inmiddels niet meer weg te denken 
bij de locaties van WIJdezorg. Maar wat dacht u van een 
gezellige Gourmet of Fondue? 

Kookworkshops
De kookworkshop is bedoeld voor iedereen (jong of oud) 
die wil leren koken, iets anders wil leren koken of de kook-
technieken wil verbeteren. De professionele koks van Eten 
& Drinken nemen u graag mee in hun culinaire wereld.

Ook Eten & Drinken bij u thuis!

Herkent u dat? Op uw verjaardag of op één 
van de feestdagen zou het zo leuk zijn om 
thuis de kinderen en kleinkinderen of 
vrienden uit te nodigen, maar u ziet op 
tegen de voorbereidingen, de rommel 
en de afwas. De Kok aan huis van 
Eten & Drinken biedt uitkomst. 
Hij bespreekt met u de wensen, 
zorgt voor de ingrëdiënten 
en het servies, bereidt de 
maaltijd in uw eigen keu-
ken, ruimt na afloop alles 
weer op.

Nieuwsgierig geworden, trek gekregen
of behoefte aan meer informatie?

Bel 088 - 209 1000
www.wijdezorg.com

Eten & Drinken
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WIJ ZORGEN
Focus op aandacht

Goede zorg vraagt om maatwerk. Immers, de behoefte 
aan zorg verschilt van mens tot mens. De een heeft 
bijvoorbeeld zorg nodig na terugkeer uit het ziekenhuis, 
de ander omdat het thuis niet meer lukt om alles op  
eigen kracht te doen. 
De medewerkers van onze wijkteams gaan samen met 
u op zoek naar de beste oplossing voor uw situatie, in 
de vertrouwde omgeving van uw eigen huis. Daarbij 
werken zij nauw samen met andere zorgverleners, zoals 
huisarts, specialist en apotheek, en natuurlijk met uw 
mantelzorger(s). 

Wijkverpleegkundigen
In de hele Rijnstreek kunnen cliënten gebruikmaken van 
de zorg en begeleiding van de wijkteams van WIJdezorg. 
De teams hebben onze zorglocaties als uitvalsbasis 
en bestaan elk uit tien tot twaalf medewerkers. Onze 
wijkverpleegkundigen, Brigitte van Harten en Marjon 
Lemmers, fungeren als spin in het web. “WIJdezorg 
kan de meeste zorgvragen met ja beantwoorden”, aldus 
Brigitte. “Dat geldt ook voor complexere zorg, zoals 
palliatieve zorg. Deze zorg is er op gericht om iemand 
met een ongeneeslijke ziekte een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven te geven. 
Als wijkverpleegkundigen kijken we hoe we de zorg 
thuis het best kunnen organiseren. Daarnaast kunnen 
de wijkteams altijd onze hulp inroepen, bijvoorbeeld 
bij vragen over wondverzorging: treedt er voldoende 
verbetering op? Blijkt het nodig om het wondplan aan 
te passen, dan kunnen we dat snel afstemmen met de 
huisarts.”
Naast advies en begeleiding bieden Brigitte en Marjon 
verpleegkundige zorg, zoals infuusbegeleiding, injecteren 
en begeleiding bij medicijngebruik. 

24 uur per dag 
De medewerkers van onze wijkteams komen zo vaak 
als nodig is bij u thuis. Bij de één is een keer per dag 

voldoende, terwijl een ander meerdere malen per dag 
verzorging nodig heeft. Zo nodig komen we natuurlijk 
ook ’s avonds, ’s nachts en in de weekends.  
In de nachtelijke uren zetten we ons mobiele nachtteam 
in. Dit team bestaat uit een verpleegkundige en een 
verzorgende. 

Vast contactpersoon
WIJdezorg vindt het belangrijk dat u zoveel mogelijk 
door dezelfde medewerker wordt geholpen. Als het even 
kan, proberen we wisselingen te vermijden. Wanneer u 
meerdere keren per dag zorg nodig heeft, krijgt u hulp 
van meerdere medewerkers uit het wijkteam. Binnen het 
team heeft u echter altijd één vaste contactpersoon, die 
precies weet welke zorg u krijgt. 

Zorgbemiddeling
Om in aanmerking te komen voor zorg of huishoudelijke 
hulp heeft u een indicatie nodig. U kunt er ook voor 
kiezen om rechtstreeks zorg of huishoudelijke hulp in te 
kopen bij WIJdezorg of een abonnement op WIJdezorg 
Extra te regelen. 
Wilt u zorg aanvragen? Of heeft u vragen over onze 
mogelijkheden? Neem contact op met Zorgbemiddeling, 
telefoon: 088 – 2091000

WIJdezorg is 24 uur per dag in de buurt!

WIJdezorg komt bij u thuis. Vanuit onze zeven locaties in de Rijnstreek bieden de medewerkers van onze 
wijkteams precies de zorg die u nodig heeft. 24 uur per dag, dus ook ’s avonds en ’s nachts. 
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Eten & Drinken
Als het over gastvrijheid gaat, heb je het naast 
bejegening en omgangsvormen natuurlijk ook al snel 
over Eten & Drinken. Gezelligheid, een lekkere maaltijd 
en een goed glas wijn. Wat wil je nog meer? WIJdezorg 
wil daarom op haar locaties nog meer aandacht gaan 
besteden aan Eten & Drinken.

“Ouderen blijven langer zelfstandig thuis 

wonen en zijn vaak eenzaam of raken in een 

isolement”

Het concept
Binnenkort wordt het nieuwe concept duidelijk  
herken baar. Op alle locaties zal het logo van Eten & 
Drinken verschijnen, de restaurants krijgen dezelfde 
herkenbare uitstraling en de medewerkers van de 
voedingsdienst worden ‘in het nieuw gestoken’. Er 
zullen steeds meer activiteiten worden georganiseerd 
waar bewoners, ouderen uit de wijk, familie en 
vrijwilligers aan kunnen deelnemen.

Waarom dit concept?
Volgens initiatiefnemer Simon Francken (hoofd 
Algemene Zaken bij WIJdezorg) wordt het als zorg-
organisatie steeds belangrijker dat je naast bewoners 
en familie ook iets te bieden hebt aan ouderen in de 
wijk. “Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen 
en zijn vaak eenzaam of raken in een isolement”, 
zegt hij. “Er is dus behoefte aan gezelligheid en 
contact, en natuurlijk aan lekker Eten & Drinken. 
WIJdezorg beschikt over prachtige locaties, keukens 
en restaurants én over gastvrije, gemotiveerde 
en vakkundige medewerkers. Daarmee zijn alle 
ingrediënten – hoe toepasselijk – aanwezig om te 

kunnen inspelen op de behoeften van thuiswonende 
ouderen. We kunnen hen bijvoorbeeld uitnodigen om 
zich af en toe eens culinair te laten verwennen op één 
van onze locaties.”

Voordelen
In de huidige situatie organiseert elke locatie individueel 
activiteiten. Simon: “De ene keer lukt dat beter dan de 
andere. Met het concept Eten & Drinken worden de 
activiteiten gezamenlijk georganiseerd en wordt het 
aanbod van WIJdezorg veel meer herkenbaar. 

WIJdezorg

Onder het thema ‘WIJ Doen’ werkt WIJdezorg aan het verhogen van de gastvrijheid. Hierbij krijgen we hulp 
van Milo Berlijn, een goeroe uit de horeca. Afgelopen tijd heeft Milo samen met een aantal medewerkers van 
WIJdezorg – de zogenoemde gangmakers – op alle locaties startbijeenkomsten verzorgd. 
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WIJ ZORGEN
Eten & Drinken

Wanneer gaan we beginnen?
In januari is het concept Eten & Drinken gepresenteerd 
aan het Managementteam van WIJdezorg. Op 11 
maart jl. hebben we in het theater van Kaleidoskoop 
(locatie Nieuwkoop) een startbijeenkomst voor de 
medewerkers van de voedingsdienst georganiseerd. De 
opkomst was groot: maar liefst 85 medewerkers waren 
van de partij. We hebben uitgelegd wat we met Eten & 
Drinken gaan doen. Iedereen was bijzonder enthousiast 
over de vele mogelijkheden van het concept!  
In mei gaan we echt met Eten & Drinken van start. Hoe 
die start er uit gaat zien, blijft nog even een verrassing, 
maar het wordt vast en zeker ‘Gastvrij en Lekker’!

Het maakt niet uit naar welke locatie van WIJdezorg 
je gaat, want overal is het aanbod gevarieerd en van 
hoge kwaliteit. Door de activiteiten gezamenlijk te 
organiseren, kunnen we profiteren van elkaars kennis 
en inzet. Ook het gezamenlijk inkopen biedt vele 
voordelen.”

Wat heeft Eten & Drinken u zoal te bieden?
We gaan wijkdiners, thema-avonden of -middagen, 
buurtbarbecues, proeverijen en buffetten organiseren. 
Nieuw zijn de ‘Ontbijtmand’ (ontbijt thuisbezorgd) 
en de ‘Kok aan Huis’ (u kunt een kok inhuren die bij 
u thuis komt koken). Ook worden er kookworkshops 
georganiseerd. Natuurlijk blijft het vieren van een 
verjaardag gewoon mogelijk.

“WIJdezorg heeft een eigen Facebookpagina 

waarop we aandacht besteden aan onze 

activiteiten.”

Het concept Eten & Drinken wordt ondersteund door 
Hans Culinair, het cateringbedrijf waarmee WIJdezorg 
een samenwerking is aangegaan. Als we voor een 
bepaald evenement zelf niet de mogelijkheden in huis 
hebben, zal het door Hans Culinair worden verzorgd.

Eten & Drinken

We maken reclame in de WIJ (kijk op pagina 4)  
en flyeren bij de mensen aan huis. 
Daarnaast heeft WIJdezorg Eten & Drinken een  

eigen Facebookpagina waarop we aandacht besteden 
aan onze activiteiten. Wellicht leuk om die alvast  
een keer te bezoeken!

Hoe brengen we Eten & Drinken  
onder de aandacht?

www.facebook.com/wijdezorgetenendrinken

Simon Francken in gesprek met betrokken medewerkers
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Verbeteringen 
De stichting kiest bewust voor het ondersteunen van  
een ziekenhuis. “Op die manier bereiken we zoveel 
mogelijk mensen die hulp nodig hebben”, aldus 
Aldwin. De situatie van het ziekenhuis in Simferopol 
is onvergelijkbaar met Nederlandse ziekenhuizen. Het 
gebouw is oud, de muren zijn beschimmeld, de bedden 
kapot en niet zelden zonder matras. “We zijn begonnen 
met het opknappen van de kinderafdeling en het 
hospice, een afdeling voor mensen die niet meer kunnen 
genezen”, vertelt Aldwin. “Elke keer dat we er zijn, kijken 
we hoe onze goederen en gelden worden besteed. Het 
is fijn om de verbeteringen te kunnen zien. Met de 
directie van het ziekenhuis gaan we het gesprek aan: wat 
hebben jullie echt nodig? Focus is belangrijk. Je kunt niet 
alles doen, hoe graag je dat ook zou willen.” Dit voorjaar 
wil de stichting een nieuwe vracht hulpgoederen naar 
Simferopol versturen, maar gezien de ontwikkelingen op 
de Krim is het momenteel onduidelijk of dat gaat lukken. 
“We hopen dat de rust snel terugkeert!”, zegt Aldwin.

Meer informatie? Kijk op www.oekraineheefthulpnodig.nl 
of neem contact op met Aldwin!

De geschiedenis van de stichting gaat terug tot 1996, 
toen Aldwins ouders reageerden op een oproep om 
een Oekraïens gezin te steunen met kleding en voedsel. 
Gaandeweg groeide het aantal gezinnen waaraan het 
echtpaar Luijnenburg hulp verleende. 
Na het overlijden van zijn vader, in 2003, raakte Aldwin 
steeds meer bij de hulpverlening betrokken en in 2007 
besloot hij tot oprichting van de stichting ‘Oekraïne 
heeft hulp nodig’. Zijn moeder, oud-verpleegster, vormt 
samen met twee oud-collega’s het bestuur. 
Aldwin zamelt goederen in, doet de administratie en 
houdt de website bij. Ook bezoekt hij zo’n twee keer 
per jaar op eigen kosten de lopende projecten van de 
stichting.

Klein clubje
“We zijn met een heel klein clubje, maar krijgen 
heel veel voor elkaar”, zegt Aldwin. “Goederen zoals 
ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators, medische 
apparatuur en verbandmiddelen kunnen we gratis 
afhalen bij ziekenhuizen en zorginstellingen, en de loods 
waar we al die spullen inpakken en opslaan, mogen we 
kosteloos gebruiken. Dankzij donaties en geld dat via 
acties wordt ingezameld, kunnen we het transport naar 
Oekraïne betalen.”

Gemiddeld elk half jaar stuurt de stichting een 
vrachtwagen vol goederen naar Oekraïne. Vanwege 
de strenge douaneregels moeten die goederen daar 
eerst worden opgeslagen. “Vaak duurt het minimaal 
drie maanden voordat ze worden vrijgegeven”, vertelt 
Aldwin. “We zoeken altijd sponsors die ons met geld 
willen helpen. Met dat geld kopen we ter plekke 
verf, tegels, sanitair en vloerbedekking. Dat is niet 
alleen goedkoper, maar het is ook goed voor de lokale 
economie. Bovendien kunnen de mensen ter plekke er 
gelijk mee aan de slag.” 

WIJ DOEN
Medewerker aan het woord

Aldwin Luijnenburg, teamleider administratie bij WIJdezorg, is al jaren actief voor de stichting ‘Oekraïne heeft hulp 
nodig’. Deze stichting richt zich op het inzamelen van hulpgoederen voor zorginstellingen in Oekraïne en zet zich 
momenteel vooral in voor een ziekenhuis in Simferopol, hoofdstad van de Krim.

Aldwin Luijnenburg
Al jaren actief voor hulpverlening Oekraïne

Aldwin Luijnenburg
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WIJ DOEN
Medewerker aan het woord

“Een aantal werkzaamheden, zoals het 

beheren van de website en het bestellen van 

drukwerk deed ik ook al in mijn vorige functie”

Naast dit alles biedt intranet collega’s natuurlijk 
een prima platform voor het delen van nieuws en 
informatie. “Met elkaar kunnen we ervoor zorgen  
dat ons intranet echt gaat leven”, zegt Ingrid.  
“Heb je een nieuwtje? Staat er een leuke activiteit 
op stapel? Geef het aan me door! Ook foto’s van 
activiteiten zijn bijzonder welkom – een beeld zegt 
meer dan 1000 woorden. Stuur je foto’s met een  
paar regels toelichting, dan maak ik er een mooi 
bericht van!”

Ingrid werkt al vanaf september 2008 bij WIJdezorg 
en daardoor kent ze inmiddels de organisatie goed. 
In haar vorige functie was ze medewerker Algemene 
Zaken, met inkoop en contractbeheer als hoofdtaken. 
Deze functie wordt inmiddels vervuld door Machteld 
Eijkemans. Zij werkte eerder als oproepkracht bij de 
receptie van locatie Emmaus.

Uitdaging
Voor Ingrid is het een leuke uitdaging dat zij de 
nieuwe functie van communicatiemedewerker kan 
invullen. “Een aantal werkzaamheden, zoals het 
beheren van de website en het bestellen van drukwerk 
deed ik ook al in mijn vorige functie”, zegt ze. “Als 
communicatiemedewerker ben ik nu verantwoordelijk 
voor alle communicatie naar buiten, zoals advertenties 
in kranten, informatie in gemeentegidsen, reclame  
op rotondes, de productie van ons magazine WIJ en  
de informatie op de website.”

Komende tijd wil Ingrid de mogelijkheden van andere 
communicatiemiddelen onderzoeken, waaronder 
social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. “Social 
media biedt uitkomst wanneer je op een snelle manier 
zoveel mogelijk mensen wilt bereiken.”

Deel je informatie
Voor medewerkers van WIJdezorg speelt intranet een 
steeds belangrijkere rol. Sinds eind vorig jaar hebben 
zij bijvoorbeeld via intranet toegang tot hun digitale 
salarisstrook en binnenkort ook tot de werkroosters. 

Inmiddels wordt gewerkt aan de volgende fase van 
intranet: het familieportaal.

Sinds 1 juli 2013 is Ingrid Loomans het aanspreekpunt voor alle zaken op het gebied van communicatie en PR. 
Een van haar taken is het bijhouden van intranet – de plek voor het uitwisselen van nieuws uit de locaties. Inbreng 
van collega’s is daarbij onmisbaar. “Foto’s, nieuwtjes, activiteiten, stuur ze naar mij!”

Even voorstellen: 
communicatiemedewerker Ingrid Loomans
‘Samen kunnen we ons intranet echt laten leven!’

Ingrid Loomans
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WIJ BELEVEN
Uit het dorp

In de Oudheidkamer van Koudekerk aan den Rijn 
organiseert het Historisch Genootschap Koudekerk 
(HGK) tentoonstellingen over uiteenlopende 
onderwerpen uit de geschiedenis van het dorp, zoals 
schoolgaan, postbezorging, brandweer, oorlogsjaren 
enzovoort. Tot 18 juni a.s. kunnen bezoekers genieten 
van de tentoonstelling over de voetbalclub en het 
zwembad van Koudekerk. 

Koudekerk heeft een rijke geschiedenis, die ruim 2000 
jaar teruggaat. Het HGK, opgericht in 1989, brengt die 
geschiedenis tot leven via tentoonstellingen, lezingen, 
excursies, jaarboeken en andere publicaties. De tentoon-
stellingen in de Oudheidkamer worden ingericht door 
de Tentoonstellingscommissie, die uit vijf vrijwilligers 
bestaat. Commissievoorzitter Jan Snatersen: “We zijn 
net begonnen met de voorbereidingen voor onze nieuwe 
tentoonstelling, die op Open Monumentendag (13 sep-
tember) wordt geopend. Deze is gebaseerd op onze Canon 
van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den 
Rijn, die in november 2013 is verschenen – nét voor de 
opheffing van de gemeente Rijnwoude. De Canon besteedt 
in 50 vensters aandacht aan belangrijke onderwerpen van 
onze plaatselijke geschiedenis. Het is echt een boek voor 
en door de inwoners van onze dorpen – niet minder dan  
23 schrijvers hebben een bijdrage geleverd.”

Voetbal en zwembad
Momenteel biedt de Oudheidkamer onderdak aan de 
tentoonstelling ‘Amateurs en Vrijwilligers – 75 jaar  

VVK en 20 jaar Stichting PWA-bad’. Bezoekers krijgen 
een prachtig inkijkje in de geschiedenis van de Voetbal 
Vereniging Koudekerk en van het Prins Willem-
Alexanderbad, dat sinds 1993 geheel door vrijwilligers 
wordt geëxploiteerd. Onder de tentoongestelde spullen 
bevinden zich veel eigendommen van inwoners van 
Koudekerk en omstreken. “Mensen werken altijd heel 
graag mee”, zegt Jan. “Als we voor een tentoonstelling 
spullen nodig hebben, hoeven we alleen maar een 
advertentie in de Rijnwoude Koerier te zetten en dan 
barst het los!”

Nederlands-Indië
Inmiddels heeft de Tentoonstellingscommissie al 
heel wat bijzondere tentoonstellingen ingericht. Heel 
informatief en succesvol was ‘Onze jongens overzee’ 
(2012), over de mannen uit Koudekerk en Hazerswoude-
Rijndijk, die vlak na de Tweede Wereldoorlog deelnamen 
aan de strijd in Nederlands-Indië. Jan: “Het idee voor 
deze tentoonstelling kwam van ons commissielid 
Bernadette Verhoef, wier vader en schoonvader in Indië 
hebben gediend. De herinneringen aan de politionele 
acties zijn heel lang weggestopt. Veel mensen kwamen 
kijken omdat ze meer wilden weten over een periode, 
waarover hun vader nooit had willen vertellen.”
Ook de tentoonstelling over drie eeuwen postbezorging 
in Koudekerk trok veel belangstelling. Het boek 
‘Groeten uit Koudekerk’ en de speciaal voor deze 
gelegenheid gedrukte postzegels met het torentje 
van kasteel Groot-Poelgeest vonden gretig aftrek. “Zo 
konden we de kosten voor de tentoonstelling een beetje 
drukken en dat kwam goed uit”, zegt Jan. “De gemeente 
betaalt onze behuizing, maar verder rooien we het 
helemaal zelf, met enthousiaste vrijwilligers en een paar 
sponsors.”
 
Zin in een bezoekje?
De Oudheidkamer is elke eerste en derde zaterdag van 
de maand geopend van 13.30 tot 16.30 uur.  
Adres: Dorpsstraat 55 A, Koudekerk aan den Rijn. 

Meer informatie op 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl

Oudheidkamer Koudekerk aan den Rijn
Elk jaar een bijzondere tentoonstelling
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WIJ BELEVEN
Een evenement

Meneer Barnhard, bewoner van de Aarhoeve, vervulde 
met veel plezier de rol van bruidegom. “Het was echt  
een topmiddag! We hadden hier wel een stuk of 
zes bruiden, die steeds in een andere trouwjurk hun 
opwachting maakten, waaronder ook in hun eigen 
trouwjurk! Samen met een andere bewoner had ik de eer 
hen door de zaal te leiden. Natuurlijk moest ik terugdenken 
aan mijn eigen trouwdag, vlak na de oorlog. Ik was blij dat 
ik genoeg geld had om een pak te kopen en mijn vrouw had 
een mantelpak, dat ze ook voor andere gelegenheden kon 
gebruiken. We hadden thuis een feestje, lekker goedkoop. 
Het was niet zo uitbundig als tegenwoordig, maar we zijn 
er niet minder gelukkig om geweest.” 

In locatie Nieuwkoop liep Linda Doornbusch 
(contactverzorgende IG) mee in de modeshow, met 
haar zevenjarige dochtertje als bruidsmeisje. “Bij iedere 
bruid werd een klein verhaaltje verteld, bijvoorbeeld 
over haar huwelijksdag of over de geschiedenis van 
haar trouwjurk. Ik liep ook een stukje samen met een 
bewoner die nooit getrouwd is. Dat was voor hem een 
bijzondere ervaring. Na de show hebben we een rondje 
gemaakt langs bewoners die niet naar de bruidsshow 
hadden kunnen komen. Iedereen heeft op zijn eigen 
manier van deze dag genoten!.”

Bruidsshows Aarhoeve en locatie Nieuwkoop
Schitterende jurken, prachtige foto’s en mooie herinneringen

Op 19 februari en 18 maart jl. organiseerden de locaties Aarhoeve en Nieuwkoop elk een bruidsshow. Overal  
hingen trouwfoto’s, trouwjaponnen en doopjurkjes. Medewerkers werden gekapt en opgemaakt, en maakten in 
bruidsjurk een rondje over de catwalk. Het waren heerlijke middagen, waarbij bewoners en medewerkers volop 
herinneringen ophaalden aan hun ‘grote dag’.

De bruiden en bruidengommen van locatie Aarhoeve

Mr. Barnhard van locatie Aarhoeve met een van de bruiden
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RECEPT

Groenten van vroeger ofwel vergeten groenten, daar zijn er veel van. Af en toe kom je ze ook weer in de 
winkel tegen. Neem bijvoorbeeld het meiknolletje, een klein knolletje met een wit-roze schil. Deze knolletjes 
werden al door de Romeinen gegeten en in België en Frankrijk zijn ze nog altijd populair. In Nederland zijn ze 
vooral geliefd bij de hobbytuinder en in de biologische winkels. 

Toch jammer dat het meiknolletje niet op veel meer plekken verkrijgbaar is, want het is een heerlijke groente! 
De smaak is een beetje pittig en zoet tegelijk, en heeft wel iets weg van een zoete frisse radijs. Meiknolletjes 
kunnen rauw in de salade worden verwerkt en zorgen dan voor een bijzonder knapperig en fris effect.  
Wel eerst even schillen en in water met citroensap leggen om verkleuring tegen te gaan. Snij de knolletjes 
in dunne plakjes of rasp ze. Omdat de steeltjes van meiknolletjes als raapsteeltjes worden verkocht, worden 
de knolletjes meestal niet zo groot als hun familielid de koolraap. Het meiknolletje kan worden bereid als 
koolraap, maar is gesmoord het lekkerst en laat zich prima combineren met kaas of tomaten. 

Gesmoorde knolraap, 4 tot 6 personen
Knolraap met kaas, met tomatensaus

• 1 ¼ kilo knolraap (ook wel meiraap of meiknolletjes genoemd)
• 30 gr  boter
• zout, suiker en nootmuskaat

De knolraap in plakken snijden, schillen, in reepjes snijden, wassen, opzetten met hete boter, zout (en suiker) 
en gaar smoren in 20 à 25 min. Als het vocht even gekookt heeft de groente omschudden en er eventueel wat 
nootmuskaat overheen raspen. Naar verkiezing geraspte kaas over de groente strooien of tomatenpuree of 
tomatensaus erdoor mengen.

Bron: Recepten huishoudschool Laan van Meerdervoort ‘s Gravenhage uit 1955

Knolraap in mei
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Woordzoeker

PUZZEL

De oplossing van 
de puzzel uit WIJ14 is:
feestmaand
De winnaar is het echtpaar 
De Vries uit Nieuwkoop

Meneer maakte de puzzel, 
mevrouw stuurde de 
oplossing in. Een mooi staaltje 
teamwerk! Mevrouw De Vries 
is al 30 jaar vrijwilligster bij 
Aar en Amstel en ook haar 
echtgenoot helpt al jaren 
mee. 

De oplossing van de 
Woordzoeker kunt u vóór 
1 juli 2014 sturen naar:
Redactie WIJ
Postbus 66
2381 BS  Zoeterwoude
of mailen naar:
wij-redactie@wijdezorg.com

OPLOSSING:
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De broers Kobus (96) en Koos (92) Bakker wonen 
sinds anderhalf jaar allebei in locatie Jacobus. Ze 
hebben ieder hun eigen kamer, maar eten elke dag 
samen. Ook gaan ze ’s woensdags zingen in de grote 
zaal en nemen ze met z’n tweeën deel aan andere 
activiteiten. “Vroeger zijn we ook altijd veel met elkaar 
opgeschoten.”

Als je de broers in gesprek treft, kan het wel even duren 
voordat je hun aandacht hebt gevangen. Nog altijd 
hebben ze elkaar veel te vertellen. Ze kunnen samen 
eindeloos herinneringen ophalen aan de jaren op de 
tuinderij van hun ouders, aan de harmonie waarin ze 
speelden en aan de vrienden en kennissen van toen. 

Kobus en Koos groeiden op in een groot gezin (‘zes 
meiden, vier jongens’), waar veel aan muziek werd 
gedaan. “We waren met een heel koppel en dat was 
altijd heel gezellig”, zegt Koos. “Ik weet nog precies hoe 
we met z’n allen in de keuken zaten. In de hoek stond 
eerst nog de waterpomp, dat was voor de tijd van de 
waterleiding. Die kwam in 1935.”

“Vader zat in veel verenigingen en had het 

druk met besturen. Als hij een vergadering 

had, moest ik hem op de tuinderij vervangen.”

Als oudste zoon moest Kobus in de hoogste klas 
nogal eens van school verzuimen. “Vader zat in veel 
verenigingen en had het druk met besturen. Als hij 
een vergadering had, moest ik hem op de tuinderij 
vervangen.” Hij kan zich nog goed herinneren dat zijn 
kleine broertje op school kwam: “Toen zat ik al in de 
zesde”, zegt hij tegen Koos. “Heb jij meester Mekes nog 
gekend? Die kwam altijd helemaal uit Amsterdam naar 
De Venen.”

Vader Bakker teelde in Noordeinde aardbeien, ananas, 
meloenen, snijbonen, andijvie en augurken, en stapte 
later over op bloemen. Ook Kobus en Koos kregen een 

De gebroeders Bakker, een bijzonder duo

WIJ BELEVEN
Een bijzonder verhaal

eigen tuinderij, net zoals hun broer Johan, die nog altijd 
op zijn bedrijf in de polder woont. Hun vierde broer, 
Niek, koos voor een andere richting, al bleef hij wel in de 
branche: hij werd bloemist in Eindhoven.

Vinden de broers het gezellig om in het zelfde huis te 
wonen en is het fijn om elkaar dagelijks te ontmoeten? 
“Het is net zoals de pet staat”, zegt Koos. “We zijn het 
niet altijd met elkaar eens”, voegt Kobus daar droog aan 
toe. “En nu wil ik een lekkere borrel!”

Gebroeders Bakker
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AGENDA/KALENDER/INFO

Evenementen Kaag en Braassem

Donderdag 29 mei 2014 (Hemelvaartsdag)
Tijdstip:  tussen 08.00 en 15.00 uur

Hanepoelloop

Diverse afstanden tussen 2 en 21 kilometer

Locatie: Hertogspark (start en finish)
 Oud Adeselaan 38
 2375 XE  Rijpwetering
Info: www.svroac.nl

Evenementen Zoeterwoude

4, 5 en 6 juni 2014
Start:  18.30 uur, vrijdag afwijkend in 

verband met intocht

Wandeldriedaagse 

Afstanden 3-5-10 kilometer

Locatie: Sportpark Haasbroek
 Nieuwe Weg 10
 2381 NW  Zoeterwoude

Evenementen Nieuwkoop

Zaterdag 5 juli en zondag 6 juli 2014

Concert op de plas (5 juli)
nabij Restaurant Tijsterman

Regenboogevenement op de plas (6 juli)

Locatie: Dorpsstraat 116
 2421 BC  Nieuwkoop
Info:  via evenementenkalender van  

de Gemeente Nieuwkoop

Evenementen Rijnwoude

Zaterdag 19 april, 3 en 17 mei, 7 en 21 juni 2014
Tijdstip:  van 13.30 tot 16.30 uur

Tentoonstelling ‘Amateurs en Vrijwilligers’

Deze tentoonstelling handelt over 75 jaar 
Voetbal Vereniging Koudekerk en 20 jaar Stichting 
Prins Willem-Alexanderbad. Een stuk sport-
geschiedenis komt tot leven!

Locatie: Oudheidkamer, Dorpsstraat 55 A
 2396 HD  Koudekerk aan den Rijn



Aarhoeve (tijdelijke huisvesting) 
 Dorpsstraat 33 
 2421 AV  Nieuwkoop

Nieuwkoop
Aar en Amstel 
 Koekoekstraat 1 
 2421 XH  Nieuwkoop

Locatie Nieuwkoop 
 De Verbinding 48 
 2421 EX  Nieuwkoop

Acht zorglocaties bij u in de buurt

Emmaus / Centraal kantoor 
 Bennebroekweg 1 
 2381 BS  Zoeterwoude 
 info@wijdezorg.com

Zoeterwoude
Jacobus 
 Saskia van Uylenburchlaan 1 
 2377 CR  Oude Wetering

Kaag en Braassem

Woudsoord 
 Weteringpad 3 
 2481 AS  Woubrugge

Rhijndael 
 Europasingel 2 
 2396 EM  Koudekerk aan den Rijn

Rijnwoude

Driehof 
 Dorpsstraat 27 
 2391 BB  Hazerswoude Dorp

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

Aar en Amstel

Locatie Nieuwkoop

Jacobus

Woudsoord

T. 088 209 1000
www.wijdezorg.com


