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Een dag op weg met Waardeburgh
 door Leo van Teeffelen

Het regent. De ruitenwissers van de Sjuttul vegen telkens weer de druppels van de voorruit af, het lijkt wel onbegonnen 
werk. “Hollands weertje” roept de chauffeur naar zijn passagiers. Aan zijn glimlach is te zien dat zijn humeur er niet on-
der lijdt. Bij de acht passagiers, variërend in leeftijd van 61 tot 85 jaar, is het al niet anders. Zij komen uit Papendrecht,  
Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam en zijn nu onderweg naar Sliedrecht. In Parkzicht is een muziekuitvoering die 
zij zelf hebben georganiseerd.

Het gezelschap bestaat uit zelfstandig wonende seniorenleden -sommigen zijn lid van Waardeburghplus- en bewoners  
van enkele zorgcentra van Stichting Waardeburgh. Twee echtparen, één heer en drie dames zijn deze regenachtige 
woensdagmiddag onderweg naar het concert dat zij, samen met andere deelnemers, vanuit de Muzieksociëteit van  
Waardeburgh hebben georganiseerd. Die sociëteit is opgezet door de deelnemers zelf, met ondersteuning van  
medewerkers van Waardeburgh. De Muzieksociëteit is veelzijdig, dat kan ook niet anders. Muziek kent vele stromingen 
van klassiek tot modern en met muziek valt van alles te doen. Zelf een instrument bespelen; zingen, muziekvoorstellingen 
bezoeken, gezamenlijk een cd afspelen en bespreken of een optreden organiseren. Dat laatste maken we vandaag mee. 
Kenmerkend voor een sociëteit is dat altijd eerst onderling wordt bekeken of er voor een bepaald idee voldoende animo 
bestaat, een sociëteit vorm je immers samen. Smaken verschillen, dat is bij de deelnemers aan deze sociëteit al niet anders, 
maar het idee van een gerenommeerd kamerorkest dat Bach ten gehore brengt, blijkt van het begin af aan een schot in de 
roos. Naast de senioren die per Sjuttul aankomen, zullen ook mensen met de rolstoelbus van Waardeburgh arriveren en zijn 
er genoeg die op eigen gelegenheid komen, onder meer uit het naastgelegen appartementencomplex. Met de geïnteres-
seerde bewoners uit Parkzicht zelf wordt het druk. Heel druk, dat is wel duidelijk.

Welbevinden
Terug naar de Sjuttul met de chauffeur die zich niets aantrekt van de regen. Achter hem zijn acht passagiers van twee ver-
schillende generaties. Van het verschil in leeftijd valt overigens weinig te merken. Van een onderscheid tussen zelfstandig 
wonende senioren en de zo veel mogelijk zelfstandig wonende senioren uit de zorgcentra is in deze bus al helemaal geen 
sprake. Voor Waardeburgh een belangrijk punt; het gaat om het welbevinden van de mens en niet om de woonvorm. Wat 
hen in de Sjuttul op dit moment het meest bindt, is het vooruitzicht van genieten van de mooie dingen in het leven, zoals 
dit concert.

Respect
De regen slaat nu met grote kracht tegen de ruiten van de Sjuttul. Op straat is te zien dat de mensen zich met paraplu’s en 
regenkleding wapenen tegen het slechte weer. Buiten wordt de sfeer er niet beter op, in de bus gelukkig wel. Er ontstaat 
een interessant gesprek over identiteit en respect voor elkaar. Waardeburgh is een protestant-christelijke organisatie, die 
geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus zorg en ondersteuning biedt aan ouder-wordende-mensen. 
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In deze Sjuttul zitten mensen met verschillende kerkelijke achtergronden. Van mensen die onvoorwaardelijk vertrouwen 
op Gods Woord tot een man die het christendom hooguit als levensleer ziet. Eén van de passagiers merkt op dat er ook 
mensen zijn die, vanuit hun geloofsovertuiging, niets van muziek willen weten en dus nooit een dergelijk concert zullen 
bezoeken. De passagiers én de goedlachse chauffeur zijn het er over eens; ondanks alle verschillen die er kunnen zijn, is 
er respect voor elkaar. Voor wat betreft het gesprek is het bijna jammer dat de bus op de bestemming aankomt, maar de 
aanblik van de vrijwilligers en medewerkers die klaarstaan om de gasten op te vangen, is genoeg om iedereen zich weer te 
laten richten op het doel: het concert.

Concert
De dirigent van het kamerorkest neemt het woord in de volle zaal van Parkzicht. Dan gebeurt er iets bijzonders. Het publiek 
verwacht eigenlijk een en ander te horen over de componist en een toelichting op het programma dat keurig bij de ingang 
is uitgereikt. Het loopt anders. “Van het concert des levens krijgt niemand een program”, vertelt de dirigent. “Dat lijkt een 
oubollige tegeltjeswijsheid met een kern van waarheid. Maar het is meer dan dat. Het is de eerste regel van een gedicht 
dat ik graag even voor u voordraag:

Concert des levens
Van het concert des levens krijgt niemand een program
Vanaf het eerste uur stond vast wat in je leven kwam
De partituur van het concert is aan geen mens bekend
De lijnen naar het slotakkoord weet slechts de dirigent

Ons hart, dat is een instrument dat men met liefde streelt
Maar het wordt door ons als solist zo harteloos bespeeld
Eens middenin de regel zijn er geen noten meer
Dan eindigt zomaar de partij en niemand weet wanneer

Wie het heeft geschreven? We zullen het nooit weten. Maar wat is het mooi. Het geldt voor iedereen van jong tot oud. De 
rol van de dirigent is in dit gedicht oneindig groot. Hier moet ik u teleurstellen. Ik mag alleen de dirigent zijn van dit concert 
vanmiddag, toch hoop ik dat u er gedurende dit stukje van uw leven van zult genieten.” Hij draait zich om naar de musici 
en geeft met zijn dirigeerstok de eerste maat aan van de wonderschone Ouverture No. 3 in D Major BWV 1068. Ook wel 
bekend als ‘Air’. Het is muisstil in de zaal van Parkzicht.

Lees verder op pagina 22.
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Zorg bij u thuis 

Samen streven we ernaar dat u zo 

lang mogelijk in uw eigen huis kunt 

blijven wonen. Daarom helpen wij 

u bij de dagelijkse handelingen 

die uzelf, of met behulp van uw 

mantelzorger, niet meer kunt doen. 

Wij bieden huishoudelijke hulp en 

verpleegkundige zorg aan huis. 

En met ondersteunende diensten, 

zoals onze alarmering, is uw eigen 

huis een veilig thuis! 
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Alarmering & Welzijnsmelder

Zelfstandig wonen wordt een stuk veiliger met alarmering in huis. In geval van nood kunt u via het 
alarmeringssysteem een beroep doen op de zorg van Waardeburgh. Onze medewerkers zijn 24 
uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Een geruststellende gedachte! Vindt u ook? 

Welzijnsmelder
Naast alarmering hebben we de welzijnsmelder. U doet hiermee een dagelijkse melding naar 
Waardeburgh over uw welbevinden. Wij nemen contact met u op als u zich niet voor het afge-
sproken tijdstip hebt gemeld. En als wij u niet kunnen bereiken, komen we bij u langs om te kijken 
of er hulp nodig is. Personenalarmering en de welzijnsmelder vormen samen een mooi systeem. 
Maar u kunt ook alleen voor de alarmering kiezen of alleen voor de welzijnsmelder.

Alarmering met extra 
voordeel
Een goedkopere aanbieder 
van personenalarmering en 
welzijnsmelder in de regio 
zult u niet vinden. U betaalt 
bij ons geen aansluitkosten 
en bespaart hiermee min-
stens € 70,-. Ook de maan-
delijkse kosten zijn lager 
in vergelijking met andere 
organisaties. 

Alarmering van Waardeburgh is mogelijk als u in Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht of 
Hardinxveld-Giessendam woont. U kunt alarmering aanvragen via de gratis Seniorenzorglijn. 
Eén van onze technische medewerkers zorgt voor de installatie van het systeem bij u thuis. 
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Huishoudelijke hulp 

Met het ouder worden kunt u met de zwaardere huishoudelijke taken wel wat 
hulp gebruiken. Als de hulp van uw familie of mantelzorgers niet voldoende 
is, kunt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen. Op basis van uw indicatie 
zorgen wij voor een schoon huis! Neem contact op met Waardeburgh om de 
aanvraag te regelen.
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Wijkverpleging

Waardeburgh biedt verzorging en verpleging ook bij u thuis. Hierdoor bent u altijd verzekerd van 
goede zorg. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie op, spreekt met u de nodige zorg door en 
kijkt hoe u of uw partner of mantelzorger hierin een bijdrage kan leveren. De afspraken worden 
vastgelegd in uw reisgids. Samen met het team van verpleegkundigen, verzorgenden en helpen-
den wordt de zorg uitgevoerd. De wijkverpleegkundige houdt daarin het overzicht.
Waardeburgh werkt wijkgericht in kleine teams. Hierdoor krijgt u zoveel mogelijk dezelfde mede-
werker bij u thuis.

Als u zorg nodig heeft na een ziekenhuisopname, dan kunt u in het ziekenhuis aangeven dat u 
graag de zorg van Waardeburgh wilt ontvangen. Uw partner of mantelzorger kan ook zelf contact 
met ons opnemen voor zorg en/of verpleging na ziekenhuisopname.
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Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie

Deze vorm van thuiszorg wordt ingezet wanneer er is vastgesteld dat u medisch-
specialistische zorg nodig heeft in uw eigen woonomgeving. U kunt denken aan 
specialistische verpleging van een wond. Hiervoor kunnen verschillende redenen 
zijn. Wellicht vergemakkelijkt gespecialiseerde zorg uw leven of dat van uw part-
ner, of kan het een mogelijke ziekenhuisopname verkorten of zelfs overbodig 
maken. De specialist van het ziekenhuis treedt hierbij op als behandelend arts en 
bepaalt het zorgbeleid. Afhankelijk van de aard van de zorg wordt een bevoegd 
en bekwame wijkverpleegkundige van Waardeburgh ingezet om deze zorg uit te 
voeren.
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Palliatief terminale zorg

Iemand in de terminale fase heeft een levensverwachting van ongeveer drie maanden. 
Een intensieve periode voor de persoon zelf, maar ook voor de naaste familieleden en mantelzor-
gers, breekt aan. De zorg en begeleiding in deze fase wordt u geboden vanuit ons Palliatief Team. 
Wij regelen voor u verzorging, verpleging en begeleiding bij u thuis. 

De palliatief terminale zorg zal zo veel mogelijk in de thuissituatie plaatsvinden. Als dit niet meer 
kan, beschikt Waardeburgh over een goed geoutilleerd verblijf in één van de vier zorgcentra.
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Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorg is de zorg die u ontvangt van één of meer personen uit uw sociale 
omgeving. Denk aan familieleden, vrienden, buren of kennissen. Mantelzorger 
zijn voor iemand is een mooie taak en tegelijk ook zeer intensief. 

Partnerschap in zorg
In de professionele zorg kunnen wij niet zonder de extra zorg en aandacht 
van uw mantelzorger(s). Vanuit dit ‘partnerschap in zorg’ geven wij training 
en ondersteuning aan mantelzorgers, zoals informatie over ziektebeelden 
of het leren omgaan met lastige situaties. Daarnaast organiseren we 
informatieavonden waarin het uitwisselen van ervaringen met andere 
mantelzorgers centraal staat. 

Voor meer informatie over de ondersteuning aan mantelzorgers kunt u 
contact opnemen met Waardeburgh via de Seniorenzorglijn. 
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Tip!  Heeft u al een mantelzorger? 

De gemeente beslist over de toewijzing van huishoudelijke hulp en zorg in de vorm van dag-
besteding en begeleiding. Voordat er professionele hulp wordt toegewezen, kijkt de gemeente 
eerst of een mantelzorger u kan helpen. Vraag mensen in uw omgeving of zij u met bepaalde 
dingen kunnen helpen, zoals boodschappen doen of de ramen zemen.
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Ergotherapie, fysiotherapie en logopedie aan huis 

Onze specialisten, werkzaam in de zorgcentra, komen ook bij u thuis. 
Wij beschikken over een eigen ergo- en fysiotherapeut en een logopedist. 
Een ergotherapeut leert u onder andere hoe u met simpele hulpmiddelen 
dagelijkse handelingen makkelijker kunt maken of hoe u na een val weer van 
de grond op kunt staan. Dit verhoogt uw zelfstandigheid. 

Fysiotherapie is erop gericht om uw 
spieren en gewrichten zo soepel 
mogelijk te krijgen én te houden.  
Bijvoorbeeld na een botbreuk of lang-
durige opname in het ziekenhuis. 

Onze logopediste kan u helpen bij 
zowel aangeboren als niet-aangeboren 
spraakproblemen. 

Voor een verwijzing naar onze thera-
peuten kunt u bij uw huisarts terecht. 
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Zorg vanuit huis 

(extra diensten voor 

senioren)

Niet voor iedereen is zelfstandig 

blijven wonen even makkelijk. Soms 

kunt u wel een steuntje in de rug of 

gewoon wat gezelligheid gebruiken. 

Heeft u moeite om het dagelijkse 

ritme aan te houden? Dan is de 

seniorendag of één van de andere 

sociëteiten wat voor u. Wilt u erop 

uit, maar heeft u geen vervoer? 

Bestel dan onze Sjuttul en u wordt 

opgehaald en weer thuis gebracht. 

Bezoek één van onze restaurants 

voor een heerlijke maaltijd in het 

gezelschap van andere senioren.

En met een lidmaatschap van 

Waardeburghplus krijgt u korting 

op allerlei activiteiten en uitjes in de 

regio.
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Zorg vanuit huis
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Seniorendagsociëteit 

De Seniorendagen zijn bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan structuur of de mantel-
zorger thuis wat tijd voor zichzelf gunnen. Op verschillende plaatsen in de regio is het mogelijk 
om één of meerdere dagen per week de Seniorendagsociëteit te bezoeken. U ontmoet andere 
mensen in een gezellige, ontspannen sfeer en krijgt begeleiding van een medewerker van 
Waardeburgh. We ondernemen diverse gezamenlijke activiteiten, zoals wandelen, koken of 
een spelletje. 
Deelnemen aan de Seniorendagsociëteit is mogelijk op basis van een indicatie of door het 
betalen van een eigen bijdrage. Neem voor meer informatie contact met ons op. 
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Zorg vanuit huis

Sjuttul

Deze brochure begint met een verhaal wat zich grotendeels afspeelt in de 
Sjuttul, onze eigen vervoersdienst. De bussen, bestuurd door vrijwilligers, 
brengen cliënten en leden van Waardeburghplus op bestemmingen binnen de 
gemeentegrenzen van Sliedrecht, Alblasserdam, Papendrecht en Hardinxveld-
Giessendam. 

Het reizen met de Sjuttul kost slechts € 0,75 per enkele reis. Voor uw veiligheid 
en gemak werken wij met een knipkaart met een tegoed van 20 ritten. De knip-
kaart is verkrijgbaar bij de recepties van onze zorgcentra. 

Het Sjuttultje – rolstoelvervoer
Het Sjuttultje is het rolstoelbusje van Waardeburgh waar  
cliënten en leden van Waardeburghplus ook gebruik van 
kunnen maken. Bijvoorbeeld voor een ziekenhuisbezoek of 
zomaar een uitstapje. Let op: het Sjuttultje huurt u zonder 
chauffeur! 

Voor informatie over de huurprijs of het reserveren kunt u 
contact opnemen met het bedrijfsbureau van Waardeburgh 
via de Seniorenzorglijn. 
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Tip! Reserveer op tijd.

De Sjuttul rijdt van maandag tot en met zaterdag. 
Reserveer op tijd, maar uiterlijk een dag van tevoren. 
U kunt de Sjuttul reserveren door te bellen met de 
Seniorenzorglijn.
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Restaurants

Kunt of wilt u niet meer zelf koken of gewoon eens lekker uit 
eten? Dat kan bij Waardeburgh.  Onze vier zorgcentra beschik-
ken over uitstekende restaurants. Ook voor uw dagelijkse warme 
maaltijd bent u van harte welkom. Maar er is meer dan de dage-
lijkse kost! Het team van koks en medewerkers organiseert voor u broodmaaltijden en regelmatig 
een themamaaltijd.

Extra voordeel
“Iedere dag ‘uit eten’, is dat niet wat duur”, denkt u misschien. Speciaal voor mensen die vaak 
gebruik maken van het restaurant van Waardeburgh hebben wij een maaltijdkaart. Deze kaart is 
goed voor 16 maaltijden en biedt u een aantrekkelijke korting. Leden van Waardeburghplus 
ontvangen nog een extra korting. Weten wat u kunt besparen op onze maaltijden? 
Bel de Seniorenzorglijn, onze medewerkers informeren u graag. 

Weekmenu
Bent u benieuwd naar wat de pot schaft? Op onze website vindt u onder ‘restaurants’ de week-
menu’s. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van onze restaurants. Achterin dit 
magazine vindt u de adres- en contactgegevens. 
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Zorg vanuit huis

Waardeburghplus

Waardeburghplus is enkele jaren geleden opgezet als ‘club voor senioren’. 
Inmiddels zijn er ruim 1400 leden!
Leden ontvangen met de Waardeburghplus-pas korting op de verschillende 
activiteiten en excursies. Ga bijvoorbeeld mee naar een interessant mu-
seum, een boeiende tentoonstelling of een mooi natuurpark. Of geniet van 
onze mooie omgeving met een rondrit met de Sjuttul of één van de 
activiteiten in de buurt. 

Maar er is meer! Waardeburghplus-
leden ontvangen ook korting op een 
aantal diensten van Waardeburgh en 
krijgen vier keer per jaar een mooi maga-
zine toege stuurd.
Bij de recepties van onze zorgcentra kunt 
u zich inschrijven als nieuw lid. U kunt het 
aanmeldformulier ook downloaden van 
onze website. Neem voor meer informatie 
contact op met het bedrijfsbureau via de 
Seniorenzorglijn.
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De voordelen van Waardeburghplus op een rij:

•  Gebruik van de Sjuttul, de vervoersdienst van Waardeburgh;
•  Korting op alarmering aan huis;
•  Korting op maaltijden in restaurants van Waardeburgh;
•  Leuke excursies in de regio of daarbuiten;                
•  Waardeburghplus Magazine, vier keer per jaar.
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Vervolg van pagina 5.

Arrangement
Over het concert in Parkzicht kunnen we kort zijn: het was fan-
tastisch. De mooie akkoorden die de muziek van Bach kenmerkt, 
de gedragenheid, het devote en de mooie uitvoering door het 
kamerorkest, het laat een diepe indruk achter. De meeste be-
zoekers maken gebruik van een arrangement. Zij gaan dus niet 
onmiddellijk weer naar huis, maar genieten van een aansluitend 
diner in restaurant De Zalmschouw in Parkzicht. Dit restaurant 
staat, net als De Hoepmaker, De SeniJoor en De Waardsche Hof, 
garant voor een smakelijke en gezonde maaltijd met verse in-
grediënten. Er is keuze uit verscheidene voor-, hoofd- en nage-
rechten en voor de kwaliteit staan de koks van Waardeburgh 
garant; zij leggen de lat hoog en dat is duidelijk te proeven. Ervaren gastvrouwen bedienen aan tafel, dat doen zij behendig 
en altijd vriendelijk. Zo ook deze middag. Onze acht passagiers van de Sjuttul zitten verspreid over verschillende tafels om 
na te praten over het concert. Daarom zijn dit soort bijeenkomsten ook zo mooi. Het is gezellig en er valt wat te leren van 
elkaar, zo blijkt ook nu tijdens de gesprekken in het restaurant. Na de beschouwingen over het concert gaat het aan de ene 
tafel over een buurvrouw die overbruggingszorg krijgt via Waardeburgh. Voorlopig gaat het zo goed en uiteindelijk zal er 
een plekje voor haar zijn in het zorgcentrum. Aan een andere tafel gaat het over iets heel anders. Een van de dames is nogal 
uitgesproken over deelname aan activiteiten in haar zorgcomplex. Ze wil alleen meedoen aan activiteiten die ze echt leuk 
vindt. Handwerken, muziek en tekenen vindt ze leuk. Aan andere activiteiten heeft ze geen behoefte. Dat is uiteraard geen 
punt bij Waardeburgh; iedereen mag zelf de krenten uit de pap kiezen. Het belangrijkste is, dat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten; samen initiatieven ontplooien, activiteiten ondernemen en samen genieten.

De Reisgids
De hoofdmaaltijd in De Zalmschouw is voorbij, de tafels zijn afgeruimd. Het nagerecht komt er nog aan en de gesprek-
ken gaan gewoon door. Zo vertelt één van de dames een tafel verderop, we kennen haar als één van de passagiers van de  
Sjuttul, dat ze blij is met de zorg van Waardeburgh. Ze vertelt dat ze zelfstandig woont, maar merkt onomwonden op dat 
ze sommige dingen niet meer zelf kan. Schoonmaken van haar appartement kan zij nog wel gedeeltelijk zelf, maar het 
zware werk moet ze toch echt aan anderen overlaten. Ze heeft wel eens moeite met het ritme van de dag, vindt het bij-
voorbeeld lastig om secuur haar medicijnen in te nemen. Haar kinderen helpen wel, maar hebben zelf een druk leven met 
werk en kinderen. Ze wonen ook nog eens helemaal niet in de buurt. Daarom vindt ze het ook zo fijn om van de zorg van 
Waardeburgh gebruik te kunnen maken. Ook in de vorm van alarmering. Je hoopt er nooit gebruik van te hoeven maken, 
maar als de nood aan de man komt, is een druk op de knop genoeg om hulp te krijgen. Niet alleen voor haar, maar ook 
voor haar familie is dit alles een enorme geruststelling. Het maakt voor haar het zelfstandig wonen mogelijk met toch een 
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veilig gevoel. Voor iedereen die een vorm van zorg geleverd krijgt door Waardeburgh geldt trouwens dat alle gebeurtenis-
sen worden vastgelegd in een Reisgids. Het zorgplan, de dagelijkse gang van zaken, alles staat erin beschreven. Dat werkt 
uitstekend. De tafelgenoten begrijpen het maar al te goed. Ze hebben het zelf meegemaakt of weten het van anderen in 
hun omgeving. Het smakelijke nagerecht mag rekenen op complimenten en afsluitend komt er nog koffie, thee en wat 
lekkers aan. Er is een kort dankwoord en een moment van overdenking. Ondertussen staan de Sjuttuls met de vrijwillige 
chauffeurs al weer klaar om de bezoekers van het concert terug te brengen. De stemming is prima. Wat een ontzettend 
leuke dag is het geweest! 

Terug naar huis
Tijd om naar huis te gaan. Het clubje van acht passagiers komt weer in dezelfde Sjuttul terecht met dezelfde chauffeur. Buiten 
is het inmiddels droog, de zon laat zich zelfs nog heel even zien. Het weer komt nu overeen met het zonnige humeur van de 
vriendelijke chauffeur. De acht passagiers zijn weer verenigd en hebben elkaar het nodige te vertellen. Maar eerst vertellen 
ze aan de chauffeur hoe mooi het concert geweest is. Hij mag dan niet het type zijn om een Bach-uitvoering bij te wonen, 
het enthousiasme van zijn passagiers doet hem goed. Ook het feit dat hij de mensen na die mooie dag weer naar huis kan 
brengen. Hij is gewend om mensen naar hun familie te brengen, naar de supermarkt voor de boodschappen en soms gaat 
de rit verder; onlangs nog naar Paleis het Loo en niet lang daarna naar Naturalis met een groep enthousiaste deelnemers 
van de Kunstzinnige Sociëteit. Geweldig vrijwilligerswerk, vindt hij. Zeker ook zo’n rit als deze: een volle bus met mensen 
die het ontzettend naar hun zin hebben gehad. Daar doet hij het voor. In de bus ontstaat ondertussen weer een gesprek. 
Het gaat over een kennis die een heupoperatie heeft gekregen. Een vrouw die helemaal zelfstandig woont en dan ineens 
hulp nodig heeft. Na de operatie in het ziekenhuis moest er een oplossing worden gevonden. Die was er in de vorm van een 

kortdurend verblijf. Twee maanden 
lang kon deze vrouw haar intrek 
te nemen in een appartement van 
Waardeburgh. Pas toen ze helemaal 
hersteld was, ging ze weer terug 
naar huis. Alles gebeurde in over-
leg met de familie en het Albert 
Schweitzerziekenhuis in Dordrecht 
waar de operatie had plaatsgevon-
den. Na het herstel is ze weer vol-
ledig in staat om haar zelfstandige 
leven op te pakken en weer op reis 
te gaan, want dat is haar lust en 
haar leven. Mooi dat het kan, vin-
den de passagiers eensgezind.

Lees verder op pagina 30.
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Wonen bij Waardeburgh

Waardeburgh heeft vier mooie 

zorgcentra in de Alblasserwaard, 

waar u voor korte of langere tijd 

kunt verblijven. 

Op de volgende pagina’s leest u 

meer over onze zorgappartementen 

en zorgcentra, de faciliteiten en de 

mogelijkheden. 
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Zorg vanuit huis (extra diensten voor senioren)Wonen bij Waardeburgh
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Bel gratis de seniorenzorg- en infolijn  0800 - 456 0 456

Kortdurend verblijf

Een kortdurend verblijf in een zorgcentrum is bedoeld voor degenen die door omstandigheden 
tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Dit zal in de meeste gevallen nodig zijn bij ziekte of na 
een ziekenhuisopname. Waardeburgh heeft een aantal speciaal ingerichte appartementen waar u 
voor een bepaalde periode verzorging en verpleging ontvangt. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik 
maken van alle faciliteiten van het zorgcentrum. 

Een kortdurend verblijf bij Waardeburgh is mogelijk in Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld-
Giessendam. 
Voor vragen over een kortdurend verblijf kunt u contact opnemen met de woonzorgconsulent 
van Waardeburgh via de Seniorenzorglijn. 
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Tip! Geef aan dat u zorg van Waardeburgh wilt ontvangen. 

Wij werken samen met diverse ziekenhuizen in de regio. Hierdoor kunt u na ontslag uit het 
ziekenhuis doorstromen naar een kortdurend verblijf in één van onze locaties. Ook vanuit 
andere ziekenhuizen kan dit geregeld worden. Geef bij uw ontslag aan dat u naar een locatie 
van Waardeburgh wilt. Het ziekenhuis kan dan bij ons informeren naar de mogelijkheden.

In onze zorgcentra is Wi-Fi aanwezig.
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Wonen bij Waardeburgh

Zorgappartementen

Wanneer u ouder wordt en door bepaalde beperkingen niet meer in staat bent 
zelfstandig thuis te wonen of als u graag in een locatie wilt wonen waar alle zorg-
faciliteiten aanwezig zijn, is een woning huren in één van onze zorgcentra een 
goed alternatief. Hier houdt altijd iemand een oogje in het zeil. U ontvangt de 
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding die u nodig heeft. Daarnaast 
biedt Waardeburgh een aantal extra diensten die u zelf kunt kopen. Zoals het la-
ten doen van de was, dagelijks mee-eten in het restaurant van het zorgcentrum 
of extra huishoudelijke hulp. Iedere locatie heeft een aantal voorzieningen, zoals 
een winkel, kapsalon, pedicure, fysiotherapie en ergotherapie.  

De zorgcentra van Waardeburgh zijn gelegen in de Alblasserwaard en zijn van 
alle gemakken voorzien. U woont in een eigen appartement, dat u geheel naar 
eigen smaak en met uw eigen vertrouwde meubels, geliefde schilderijen of 
snuisterijen kunt inrichten.
Wat uw wensen ook zijn, wij willen graag dat u zich bij ons thuis voelt.
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Waardeburgh Zorgcentra

In onze zorgcentra wonen mensen met een zorgvraag 
waardoor volledig zelfstandig wonen niet meer mogelijk 
is. Waardeburgh heeft locaties in Alblasserdam, 
Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. 
Elk appartement is voorzien van eigen sanitaire 
voorzieningen en een keukenblok met koelkast. 
U bent verder vrij om het appartement naar eigen smaak 
in te richten. 

Activiteiten
In een zorgcentrum maakt u deel uit van een gemeen-
schap. Er is een gemeenschappelijke ruimte, waar diverse 
activiteiten plaatsvinden. De activiteitenbegeleiders en 
vrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in om 
leuke middagen voor u te organiseren. Bloemschikken, 
kaarten maken of schilderen zijn een aantal creatieve 
activiteiten. Maar u kunt ook spelletjes doen of luisteren 
naar een optreden van muziek en/of zang. 

Seniorendag                                Sjuttul                                  Societeiten             Senioren restaurant          Waardeburgh plus                 Zaalverhuur

       Zorg bij u thuis         Vanuit huis           Kortdurende opname      Wonen bij waardeburgh

Alarmering             Huishoudelijke hulp       Verzorging verpleging    Wijkverpleegkundigen

Overbruggingszorg         Palliatief Terminale zorg      Ondersteuning mantezorgers

Tip! Kom kennis maken

Ieder zorgcentrum heeft zijn eigen 
uitstraling en inrichting, echter in 
elk huis staan dezelfde normen en 
waarden centraal. ‘Zich thuis voelen’ 
is natuurlijk voor iedereen anders. 
Daarom bent u van harte welkom 
om één of meerdere zorgcentra te 
bezoeken voor een kennismaking en 
rondleiding. Zo kunt u bepalen welk 
zorgcentrum het beste bij u past. 
Neem voor meer informatie contact 
op met de woonzorgconsulent via de 
gratis Seniorenzorglijn. Tot ziens in 
één van onze locaties!
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Wonen bij Waardeburgh

We nodigen regelmatig (kinder)koren en muziekgroepen uit. De onderlinge 
gezelligheid spreekt veel mensen aan, maar het is helemaal aan uzelf om te 
bepalen waar u aan deelneemt.  

Geestelijke verzorging
Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Zit u met vragen over het leven, het ge-
loof, het verlies van een dierbare of het verlies van uw geestelijke of lichamelijke 
vitaliteit? Iedere locatie beschikt over een geestelijk verzorger die vertrouwelijk 
met u en uw vragen om zal gaan. 

Gespecialiseerde teams
Binnen de zorgcentra hebben wij aparte teams van medewerkers die zich door 
middel van opleiding en ervaring gespecialiseerd hebben op een bepaald ge-
bied. Voor complexe zorg hebben we een team van verpleegkundigen. De zorg 
aan dementerenden wordt gegeven door Gespecialiseerd Verzorgenden Psycho-
geriatrie. Bewoners in de palliatieve fase worden verzorgd en begeleid door me-
dewerkers van het team Palliatieve zorg. Zo bent u verzekerd van de beste zorg!
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Vervolg van pagina 23.

Seniorendagsociëteit
Terwijl de buitenwereld vanuit de zijruiten van de Sjuttul gezien weer een stuk vrolijker oogt, vertelt een van de dames over 
haar deelname aan de Seniorendagsociëteit. Zij neemt er één dag per week aan deel; het is haar wekelijkse ‘verwendag’. 
Zo noemt ze het. Het is er gezellig, er is ontspanning, het is eigenlijk haar ijkpunt van de week. Samen koffiezetten, eten, 
de krant lezen, praten over actuele of persoonlijke onderwerpen, spelletjes doen, creatief bezig zijn of een wandeling ma-
ken. De ongedwongen sfeer doet haar goed en het heeft haar de nodige contacten met anderen opgeleverd. Ze vindt het 
een uitstekende remedie voor gevoelens van eenzaamheid die voor haar wel degelijk op de loer lagen. Het doet haar het 
verdriet vergeten wat zij had over haar oudere zus. Zij kon wegens de ziekte van Alzheimer niet langer zelfstandig wonen 
en kwam terecht op de verpleegafdeling van zorgcentrum Pedaja in haar woonplaats Hardinxveld-Giessendam. Het ver-
driet heeft inmiddels plaatsgemaakt voor berusting. Ze wordt er goed verzorgd door vriendelijk en vakkundig personeel 
en geeft steeds vaker de indruk het naar haar zin te hebben. De inrichting, met veel verwijzingen naar de jaren vijftig en 
zestig, helpt daaraan mee. En vooral de vrijwilligers die telkens weer voor haar klaar staan. Het verhaal zorgt voor de eerste 
keer dat het even stil is in de Sjuttul. “Het Concert des Levens”, memoreert de oudste passagier en onmiddellijk gaan de 
gedachten weer terug naar het concert. Genieten van het leven is zo belangrijk, dat blijkt maar weer eens. De eerste pas-
sagier is al bijna op de plek van bestemming. Net als op de heenweg had de rit best wel wat langer mogen duren. Want 
één van de dames begint in verband met dat genieten over de andere Sociëteiten van Waardeburgh. “Je kunt er doen wat 
je wilt, als er maar genoeg mensen zijn die het ook een goed idee vinden. Dat kan van alles zijn. Alles wat zo veel leuker is 
om samen te doen in plaats van alleen.” De chauffeur is gestopt en stapt uit. De schuifdeur gaat open en hij helpt de dame 
die zojuist haar verhaal hield uit de bus. Ze zwaait nog even naar het gezelschap en de Sjuttul rijdt weer verder, op naar de 
volgende stopplaats. 

Ontmoeten
Dit verhaal is gebaseerd op wat er zo maar kan gebeuren tijdens een dag waarin een initiatief van een sociëteit van  
Waardeburgh centraal staat. Maar veel meer nog gaat het over samen delen, genieten en welbevinden. Dat is het doel 
dat Waardeburgh hiermee nastreeft. Mensen met elkaar in contact brengen. Er voor zorgen dat mensen kunnen reizen, 
uit eten kunnen gaan, elkaar kunnen ontmoeten. En vooral ook samen van alles kunnen organiseren. In dit verhaal stond 
de Muzieksociëteit centraal, maar het had net zo goed de Lounge- en Spelsociëteit kunnen zijn, of de Kooksociëteit, de 
Computersociëteit, de Teken- of Schildersociëteit, Proza- en Poëziesociëteit of… Er zijn er nog veel meer. De inhoud van dit 
verhaal laat zien hoe verschillende mensen op allerlei manieren te maken hebben met Waardeburgh. Waardevolle zorg en 
dienstverlening bieden aan de ouder-wordende-mensen daar gaat het om. Vindt ook u dit belangrijk? We weten het zeker, 
dat vindt u ook!
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Sociëteiten

Het woord sociëteit betekent zowel 

gezelschap van gelijkgezinde perso-

nen als een gezelligheidsvereniging. 

Beide betekenissen passen bij de 

sociëteiten van Waardeburgh. 

Wij bieden verschillende soorten 

sociëteiten in Alblasserdam, 

Hardinxveld-Giessendam, 

Papendrecht en Sliedrecht. 

Kies de sociëteit die bij u past! 
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Samen in verbondenheid!

Een sociëteit van Waardeburgh is bedoeld voor jongere ouderen vanaf 55+ en ouderen die zich 
nog jong voelen. Juist het feit dat er mensen van verschillende leeftijden deelnemen maakt het zo 
dynamisch. Het kan gaan om de gezelligheid, maar ook om verbreding van kennis of een verdere 
ontwikkeling van bestaande talenten en vaardigheden. 

De sociëteiten dragen bij aan het behouden van uw zelfredzaamheid en het onderhouden van 
een actief sociaal leven. Met onze sociëteiten creëren we sfeer en gezelligheid, zien we om naar 
elkaar en zorgen we voor elkaar. Doordat u een sociëteit bezoekt heeft uw eventuele mantel-
zorger even de tijd voor zichzelf. 

Uitgebreid aanbod
U kunt van alles doen bij Waardeburgh. Er zijn actieve, creatieve, leerzame en ontspannende socië-
teiten. Een greep uit het aanbod: loungesociëteit (koffie/thee en ontspanning), spelsociëteit, kook-
sociëteit, computersociëteit en bewegensociëteit. Op de website hebben wij onder ‘sociëteiten’ bij 
elke sociëteit een korte toelichting geplaatst, zodat u weet wat een bepaalde sociëteit inhoudt. 

De sociëteiten van Waardeburgh worden op meerdere locaties in de regio aangeboden. Het aan-
bod breidt zich steeds meer uit! Kijk voor het actuele aanbod van sociëteiten bij u in de buurt op 
onze website. Geen internet? Het overzicht vindt u ook in ons Waardeburghplus Magazine. 
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Tip!  Vind de sociëteit die bij u past.

Mensen zijn heel verschillend. Maar door gemeenschap-
pelijke interesses vindt men elkaar bij een van de vele 
sociëteiten van Waardeburgh! Wat zijn uw interesses? 
Vind de sociëteit die bij u past. U bent van harte welkom 
om vrijblijvend een kijkje te komen nemen!
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 Bel gratis de seniorenzorg- en infolijn  0800 - 456 0 456 35



Algemeen

Ruim 700 medewerkers en ruim 

500 vrijwilligers verwelkomen u bij 

Waardeburgh! 24 uur per dag en 

7 dagen per week staan zij voor u 

klaar om u van de zorg te voorzien 

die u nodig heeft. Waardeburgh heeft 

als doel uw zelfredzaamheid zo lang 

mogelijk in stand te houden. 

Onze zorg is daarom gericht op het 

bieden van ondersteuning in het 

ouder worden en het faciliteren van 

zorg aan huis. Uw lichamelijk, 

geestelijk en maatschappelijk 

welbevinden staat hierbij centraal. 
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Bel gratis de seniorenzorg- en infolijn  0800 - 456 0 456

Identiteit
Waardeburgh is een protestant-christelijke organisatie. Het evangelie van Jezus Christus vormt 
de inspiratiebron. De waarden, voortkomend uit onze missie, vormen de basis van onze zorg. 
Om zorg van Waardeburgh te ontvangen hoeft u niet dezelfde overtuiging te hebben. Iedereen 
is welkom! Uiteraard wordt in onze zorgcentra vanuit onze christelijke achtergrond invulling 
gegeven aan het geestelijk leven. Het staat u echter volkomen vrij om hieraan deel te nemen. 

Om de protestant-christelijke identiteit van onze zorgcentra te waarborgen, heeft Waardeburgh 
voor iedere locatie een identiteitscommissie ingesteld. Deze commissies bestaan uit vertegen-
woordigers van verschillende kerken en dragen zorg voor de identiteitgebonden activiteiten in de 
zorgcentra.

 38 Kijk voor meer informatie op www.waardeburgh.nl
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Indicatie
Voor iedere vorm van zorg is een zogeheten indicatie nodig. Of het nu gaat om 
zorg bij u thuis, het bezoeken van de Seniorendagsociëteit of wonen bij 
Waardeburgh: om in aanmerking te komen voor zorg is een indicatie een 
vereiste. In sommige gevallen is het ook mogelijk om zorg zelf in te kopen vanuit 
een persoonsgeboden budget of door middel van een eigen bijdrage. 
Neem voor het aanvragen van een indicatie contact op met Waardeburgh via 
de Seniorenzorglijn.

Om gebruik te kunnen maken van de overige diensten van Waardeburgh, zoals 
de Sjuttul, is uiteraard geen indicatie vereist. 

Zorg aanvragen
Wilt u meer informatie over de zorg of diensten die Waardeburgh levert of wilt u 
zorg aanvragen? Neem dan contact op met onze medewerkers via de Senioren-
zorglijn, op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 16.30 uur. 
Voor u zorg bij ons afneemt, voeren we een kennismakingsgesprek met u, ook wel 
een intake genoemd. Wij leren u op deze manier beter kennen en zien persoonlijk 
welke zorg u echt nodig heeft. Wij komen bij u thuis en natuurlijk kunt u een fami-
lielid of uw mantelzorger vragen om hierbij aanwezig te zijn. Twee horen en weten 
er meer dan één. 

Financiële aspecten
De zorg die u nodig heeft, kost geld. Deze kosten voor zorg worden gedeeltelijk 
door uw zorgverzekering of de (gemeentelijke) overheid betaald.  In de meeste 
gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van uw eigen bijdrage 
wordt bepaald door uw persoonlijke situatie en is dus voor iedereen verschillend. 
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag vraagt uw gegevens op bij 
de Belastingdienst en bepaalt aan de hand van deze gegevens de eigen bijdrage. 

Reisgids
Bij de start van de zorg door Waardeburgh ontvangt u van ons een reisgids. Dit is 
uw map met daarin uw persoonlijk zorgplan. De map reist als het ware met u mee. 
Samen met uw contactverzorgde stelt u de inhoud vast. 

Bel gratis de seniorenzorg- en infolijn  0800 - 456 0 456



Bel de gratis seniorenzorg- en infolijn  0800 - 456 0 456

Servicepunt
Seniorenzorglijn (tijdens kantooruren)
0800 - 456 0 456 (gratis)

Noodsituaties (24 uur per dag)
0184 - 49 35 05

 40 Kijk voor meer informatie op www.waardeburgh.nl
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Het bedrijfsbureau is gevestigd in locatie Parkzicht te Sliedrecht. De medewerkers zorgen 
voor allerlei zaken. Van het indelen van het vervoer met de Sjuttuls tot de uitstapjes van 
Waardeburghplus. Ook regelen zij de aanvraag van alarmering bij u thuis. Het bedrijfsbureau 
is op werkdagen geopend van 8.30 – 16.30 uur en bereikbaar via de Seniorenzorglijn.

Bel de gratis seniorenzorg- en infolijn  0800 - 456 0 456



De Waard
De Alblashof 1b
2951 XR  Alblasserdam
078 - 692 15 15

Overslydrecht
Scheldelaan 3
3363 CK  Sliedrecht
0184 - 49 35 35

Parkzicht
Lijsterweg 27
3362 BB  Sliedrecht
0184 - 8 08 00

Pedaja
Claversweer 1
3371 PR  Hardinxveld-
Giessendam
0184 - 61 77 22
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restaurant 
De Waardsche Hof
dagelijks 12.00 - 13.30 uur 
do. vr. za.  17.00 - 20.00 uur
tel. 078 - 692 15 15

restaurant
De SeniJoor
dagelijks 12.00 - 13.30 uur
do.  za.      17.00 - 20.00 uur
tel. 0184 - 49 35 35

restaurant
De Zalmschouw
dagelijks 12.00 - 13.30 uur 
do.             17.00 - 20.00 uur
tel. 0184 - 48 08 00

restaurant
De Hoepmaker
dagelijks 12.00 - 13.30 uur
vr. za.        17.00 - 20.00 uur
tel. 0184 - 61 77 22



Alle aandacht voor u! 

Kijk voor meer informatie op www.waardeburgh.nl

of bel de gratis seniorenzorg- en infolijn  0800 - 456 0 456

Bij u thuis

Alarmering
Huishoudelijke hulp
Wijkverpleging
Palliatieve zorg
Ondersteuning mantelzorgers
Medisch Specialistische 
Verpleging Thuis 

Vanuit huis 

Seniorendag
Sjuttul
Sociëteiten
Restaurants
Waardeburghplus
Zaalverhuur

Wonen bij Waardeburgh

Kortdurend verblijf
Zorgappartementen
Zorgcentra

Seniorendag                                Sjuttul                                  Societeiten             Senioren restaurant          Waardeburgh plus                 Zaalverhuur

       Zorg bij u thuis         Vanuit huis           Wonen bij waardeburghKortdurende opname      Wonen bij waardeburgh

Alarmering             Huishoudelijke hulp       Verzorging verpleging    Wijkverpleegkundigen

Overbruggingszorg         Palliatief Terminale zorg      Ondersteuning mantezorgersErgotherapie

Clientenraad

Seniorendag                                Sjuttul                                  Societeiten             Senioren restaurant          Waardeburgh plus                 Zaalverhuur

       Zorg bij u thuis         Vanuit huis           Kortdurende opname      Wonen bij waardeburgh

Alarmering             Huishoudelijke hulp       Verzorging verpleging    Wijkverpleegkundigen

Overbruggingszorg         Palliatief Terminale zorg      Ondersteuning mantezorgers

Seniorendag                                Sjuttul                                  Societeiten             Senioren restaurant          Waardeburgh plus                 Zaalverhuur

       Zorg bij u thuis         Vanuit huis           Wonen bij waardeburghKortdurende opname      Wonen bij waardeburgh

Alarmering             Huishoudelijke hulp       Verzorging verpleging    Wijkverpleegkundigen

Overbruggingszorg         Palliatief Terminale zorg      Ondersteuning mantezorgersErgotherapie

Clientenraad

De Waard
Alblasserdam

Overslydrecht
Sliedrecht

Pedaja
Hardinxveld-Giessendam

Parkzicht
Sliedrecht

Protestant- Christeli jke Stichting Waardeburgh
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