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Zorgplein Maaswaarden is een kleinschalige,
gecertificeerde zorgorganisatie in de gemeente
Altena en heeft twee locaties: locatie Wijkestein in
Wijk en Aalburg en locatie de Notenhoff in Andel.

De organisatie biedt:
Verpleeghuiszorg somatiek en psychogeriatrie,
verzorgingshuiszorg, dagbesteding,
maaltijdverzorging aan huis, sociale alarmering en
thuiszorg op het gebied van wijkverpleging en WMO. 

Door oprechte aandacht voor onze cliënten 
en medewerkers, door te investeren in het leren van
en met elkaar, door samenwerking met anderen en
door te fungeren als ontmoetingsplaats in de
omgeving, wil Zorgplein Maaswaarden een
organisatie zijn die, zoals onze slogan het zegt, het
verschil maakt. Samenwerking krijgt onder andere
gestalte in de vorm van een Lerend Netwerk, met
partners als De Wijngaerd in Made en Het Hoge Veer
in Raamsdonksveer.

is een uitgave van Zorgplein Maaswaarden
en wordt drie keer per jaar verspreid onder
bewoners en thuiszorgcliënten. 
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Input voor de volgende editie van
Waardenvol ontvangen wij graag 
 voor 5 juli 2021. Wij verzoeken u dit zo
veel mogelijk digtaal aan te leveren.
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Bij het schrijven van dit stukje is de winter
alweer voorbij. Een week lang hadden we
een echte winter. 20 cm sneeuw en veel
ijspret. Er werd volop geschaatst...al heb ik
mij daar niet aan durven wagen. Een week
lang waren onze zorgen ondergesneeuwd.
Voor velen een vrolijke en zorgeloze week,
maar niet voor iedereen. Wat voor de één
een welkome afwisseling was, was voor de
ander een belemmering. Vanwege de
gladheid was het moeilijk om een wandeling
te maken. Hier en daar werd het toch al
schaarse bezoek dat onze bewoners
mochten ontvangen uitgesteld. 
Voor medewerkers was op tijd op je werk
komen soms een hele uitdaging. Maar al-
met-al hebben we als vanouds genoten van
het echte winterse weer. 

Inmiddels zien we dat de aangekondigde
derde golf daadwerkelijk doorzet.
Gelukkig zijn wij binnen Maaswaarden sinds
december corona-vrij en dat doen we goed!
Maar het blijft allemaal erg onvoorspelbaar.
We doen er met zijn allen alles aan wat we
kunnen. Ik heb het vertrouwen dat we de
goede dingen doen. We blijven elkaar
ondersteunen en we blijven de goede
samenwerking tussen bewoners,
familieleden, mantelzorgers en collega’s en
vrijwillige collega’s koesteren.  

Tevens staat deze editie van de Waardenvol
in het teken van positiviteit, het opbloeien
tijdens de lente, van de krokussen, de
paasgedachte en het geluid van de vogeltjes.
Het zit hem vaak in de kleine dingen.  
De redactie van het bewonersblad vroeg aan
vrijwillige collega’s, medewerkers en
bewoners waar zij van opbloeien, waar bloeit
u van op?  
 
Laat de lente maar komen!  

En dan nu het voorjaar, het jaargetijde
waarnaar we met zijn allen, nog meer dan
vorige jaren, naar hebben verlangd.
Het voorjaar, of wel de lente wordt vaak
geassocieerd met een nieuw begin. 
We snakken naar een nieuwe start. 
Weer gezellig met zijn allen in het atrium,
genieten van een maaltijd in het restaurant,
lekker wandelen naar de markt of het
centrum voor een boodschapje, neerstrijken
op een terrasje voor een bakje koffie,
verschillende activiteiten met elkaar
ondernemen. We weten nu dat dit allemaal
niet meer vanzelfsprekend is. Het goede
nieuws is dat onze bewoners die dit willen
gevaccineerd zijn. En dat is een stap in de
goede richting! 

Laat de Lente maar komen

Liselotte van Bokhoven
Bestuurder Zorgplein Maaswaarden

  |   4



  |  5

Wordt Pasen het keerpunt?
Een paar weken geleden, om precies te zijn op
10 maart, was er in Het Parool de volgende
vraag te lezen: WORDT PASEN HET
KEERPUNT? U begrijpt het misschien al: die
vraag werd gesteld met het oog op de
corona-pandemie. Immers, al sinds december
zit ons land in een lockdown, en steeds weer
wordt die verlengd. Oké, er zijn enkele
verruimingen doorgevoerd, en de avondklok
gaat één uur later in, maar we wachten nog
steeds op het echte keerpunt, wanneer ons
land weer helemaal open kan. En daarmee is
meteen het antwoord op die vraag uit het
Parool beantwoord: Nee, Pasen is helaas niet
het keerpunt geworden. Integendeel, het
aantal besmettingen is sinds Pasen eerder
opgelopen dan gedaald. 

Of gaan we nu toch te kort door de bocht?
Weet u, soms spreken kranten of mensen
onbedoeld en ongewild een diepe waarheid
uit. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de
hogepriesters en de farizeeën vlak voor het
Paasfeest met elkaar beraadslaagden over
‘het probleem’ Jezus. Zo zeiden ze tegen
elkaar: ‘Wat moeten we doen? Deze man doet
veel wondertekenen, en als we hem zijn gang
laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven.
Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze
onze tempel en ons volk vernietigen.’ Kajafas,
de hogepriester van dat jaar, dacht op een
slimme manier de kool en de geit te kunnen
sparen en daarom kwam hij met het volgende
advies: ‘Besef toch dat het in jullie eigen
belang is dat één man sterft voor het hele
volk, zodat niet het hele volk verloren gaat!’ 
En ja, zo is het ook gegaan. Kajafas zou
vreemd op zijn neus hebben gekeken als hij
had geweten hoe het uiteindelijk zou gaan.
Terwijl hij dacht zich van een probleem te
ontdoen, en veronderstelde dat Jezus op een
roemloze manier van het wereldtoneel zou
verdwijnen, is het tegenovergestelde gebeurd:
miljoenen christenen geloven 2000 jaar later
nog steeds dat Jezus zich vrijwillig heeft
opgeofferd om zo de mensheid te redden.
Heilige humor noem ik dat. 

Achter die vraag uit het Parool zit misschien ook
onbedoeld en ongewild een diepere waarheid
verborgen. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie
wees daar al fijntjes op in een coronadebat. 
Is Pasen het keerpunt geworden? Ja, daarvan zijn
vele mensen al eeuwen overtuigd! Voor christenen
was en is Pasen het keerpunt in de geschiedenis,
corona of geen corona. Dankzij de opstanding van
de Gekruisigde mogen we immers weten dat de
dood niet het laatste woord heeft. Er is hoop!

En daarom zijn we blij dat we óók in Maaswaarden
Pasen mochten vieren: twee in Wijkestein en één in
de Notenhoff.  En wel in bijzijn van bewoners!! 
Het was de eerste keer sinds maanden dat we weer
live een viering met elkaar konden houden. 
Over keerpunten gesproken... 
Uiteraard hebben we wel de nodige
voorzorgsmaatregelen in acht genomen.  
Zo mocht er helaas niet gezongen worden.
Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door
een mooie en kleurige PowerPointpresentatie.
Die had als thema: 'De vreemde tuinman’. 

Als u deze viering gemist hebt, kunt u hem
eventueel nog op YouTube Maaswaarden
terugvinden. We zien uit naar de tijd dat we nóg
vrijer en blijer bij elkaar kunnen zijn!

Annelien Schenderling, Geestelijk Verzorger



Het Wilhelmus
Ieder jaar weer rond koningsdag brengt het
volkslied veel reacties met zich mee. 
Gevoel van traditie maar ook veel onbegrip. 
Wat moeten we eigenlijk met een volkslied
waarin de ik-figuur trotst meldt dat hij van
‘Duitsen bloed’ is en de koning van Hispanje altijd
heeft geëerd? Wie weet tenslotte nog dat ‘Duits’
eigenlijk moet worden gelezen als ‘Diets’, dus als
Nederlands? En dat het Wilhelmus juist verdedigt
dat Willem van Oranje de Spaanse koning heeft
afgezworen?  

De tekst van het lied is in de mond gelegd
van Willem van Oranje, alsof hij die zelf
uitgesproken heeft. De tekst weerspiegelt Willem
van Oranjes tweestrijd inzake de opstand in de
Nederlanden: enerzijds probeert hij als
vertegenwoordiger van het staatsgezag trouw te
zijn aan de Spaanse koning, anderzijds volgt hij
zijn geweten dat hem voorschrijft in de eerste
plaats God en het Nederlandse volk te dienen. Het
lied was populair als militaire mars en betekende
een ondersteuning in de strijd van de
Nederlanden tegen de Spaanse overheerser.  

Het was aanvankelijk vooral populair in
Oranjegezinde en confessionele kringen, maar werd
tijdens de Tweede Wereldoorlog tot min of meer
onomstreden nationaal symbool.  
Het lied bestaat uit vijftien coupletten die
een acrostichon vormen: de eerste letters van de
coupletten vormen de naam Willem van Nassov.
De v is hierin als Romeinse letter een u en de
coupletten die destijds met een s begonnen, hebben
in hedendaags Nederlanden z als beginletter. 

Wist u trouwens dat het Nederlandse Volkslied het
oudste ter wereld is? Al bestaat er geen absolute
zekerheid over het jaar waarin de tekst het licht zag. 
Over de herkomst van de melodie wordt ook
gespeculeerd. De wijs gaat vermoedelijk terug naar
een Frans katholiek spotlied op de Prins van Condé, 

een Franse Hugenoot die in 1568 een mislukte poging
deed Chartres in te nemen. 
De huidige melodie is overigens een bewerking van de
oorspronkelijke versie door Adriaan Valerius,
opgenomen in een liedbundel over de 80-jarige oorlog
uit 1626. Van het Wilhelmus wordt meestal het eerste
couplet gezongen, soms gevolgd door het zesde. 

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.

Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Het originele 1e en 6e
couplet van het Wilhelmus:
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De wijkverpleging bevindt zich letterlijk tussen de cliënt en de
overige zorgverlening. Dit is een uitermate geschikte positie

om de best mogelijke zorg te leveren vanuit ons hart voor onze
cliënten, door ons netwerk volledig te benutten.

 
Het wijkteam werkt bijvoorbeeld nauw samen met collega’s 

 van intramuraal en cliëntservice.
Hierbij willen zij de best mogelijke zorg voor de cliënt bieden,

dit doen zij regelmatig door elkaar op te zoeken en de krachten
te bundelen. 

 
Anne van Veen en Heidi- Anne Moerdijk vertellen: ''Met

cliëntservice hebben wij recent intensief samengewerkt toen
een thuiszorgcliënt op de wachtlijst voor een opname kwam te

staan, maar hierdoor de huishoudelijke hulp vanuit de
gemeente kwijt zou raken. Door samen onze schouders

eronder te zetten hebben wij kunnen regelen dat deze cliënt
op de wachtlijst bleef én huishoudelijke hulp kon worden

behouden. 
Ook hebben wij samen met onze collega’s van het

verpleeghuis het mogelijk gemaakt om een
insulineafhankelijke bewoner die haar man thuis wil blijven

bezoeken zorg aan huis te bieden.''
 

Een prachtig voorbeeld om verschillende bekwaamheden te
gebruiken en samen te werken vanuit de kernwaarden:

liefdevol, samen, vertrouwd en professioneel, maken we dit
met elkaar mogelijk! 

 
Daar worden we blij van.

 
 

Samen is beter 
dan alleen

 ''Samen met mijn gezin

genieten van een spontaan

frietje met uitzicht over

rivier de Merwede. ''

Miriam Hofman, Medewerker

Welzijn Plus de Notenhoff  

 

Ik blo
ei op 

van
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Sinds begin dit jaar is er in de hal van de Notenhoff een
beleefplek gekomen. In het nisje (wat voorheen als
opslagplaats voor van alles en nog wat werd gebruikt)
is deze plek gecreëerd. Een beleefplek is een sociale
ontmoetingsplek, draagt bij aan het terugdringen van
verveling en vergroot interactie en het gevoel van
welbevinden bij bewoners. Wanneer deze voorzien is
van authentieke elementen en nostalgische accessoires
trekt zij in positieve zin de aandacht van de bewoners,
aldus Anneke van der Plaats, sociaal geriater en
specialist in dementie en gedrag. 

Het idee voor deze beleefplek is met name gekomen
door de komst van de nieuwe Wet Zorg en Dwang
(WZD). Deze wet heeft ervoor gezorgd dat de deuren
van de “gesloten” afdeling de Zwaan open gingen en 
de bewoners nu rond kunnen lopen door de gehele
Notenhoff. Om hen zoveel mogelijk te stimuleren
richting het veerhuis te lopen en niet richting de
buitendeur, is het van belang de looproute naar het
Veerhuis aantrekkelijk te maken. De beleefplek ligt op
deze route en trekt met zijn prachtige verschijning de
aandacht van onze bewoners. 

De inrichting van de beleefplek is door verschillende
medewerkers van de Notenhoff bedacht. Er is uiteraard
van alles mogelijk. Om dichtbij de beleving van onze
bewoners te blijven, aan te sluiten bij de sfeer die er al
in de hal was en de natuurlijke omgeving van Andel
naar binnen te halen, is er gekozen om een landelijk
plekje te creëren waarbij je het gevoel hebt buiten te
zitten. Een prachtige blauwe regen, een
muurschildering van een nostalgisch landschap met
boerderijtje en authentieke accessoires geven dit
gevoel. 

Onze bewoners reageerden allen erg enthousiast en 
zijn onder de indruk van de sfeer die de beleefplek
uitstraalt. Zowel de bewoners van de Zwaan als de
bewoners van de Rib vinden de beleefplek prachtig en
genieten volop!

Alle sponsoren, bedankt!

BELEEFPLEK IN
DE NOTENHOFF
d o o r  M i r i a m  H o f m a n
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Vrijwillige collega’s zijn onmisbaar 

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Niet alleen voor mensen die zorg behoeven. Maar zeker ook voor de organisatie. 
Het contact tussen de bewoners, onze zorgprofessional en de vrijwilliger is cruciaal. Zonder al de inzet van onze
vrijwilligers zouden er veel dingen niet of bijna niet mogelijk zijn. 
Vrijwilligers ondersteunen en denken mee. Eigenlijk zijn ze gewoon collega’s binnen de organisatie zonder de
financiële vergoeding en eindverantwoording. Vandaar dat Zorgplein Maaswaarden gekozen heeft om onze
vrijwilligers vanaf heden vrijwillige collega's te noemen. We leveren tenslotte allemaal zorg met het hart. 

Korte nieuwsberichten

Vaccineren
Minder coronaregels en meer vrijheid is waar we nu allemaal
naar verlangen. Met de vaccinatie zetten we een grote stap
naar een veiligere woonomgeving voor alle bewoners van
Zorgplein Maaswaarden. De afgelopen weken zijn zo'n kleine
90% bewoners voor de 1e of 2e keer gevaccineerd. Een
belangrijke mijlpaal voor iedereen binnen Zorgplein
Maaswaarden!  
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HKZ- audit
De organisatie beschikt al jaren over het HKZ-certificaat waarmee zij aan kan tonen dat de kwaliteit goed op
orde is. Op 10, 11 en 12 maart werd deze jaarlijkse HKZ-audit gehouden. Deze dagen waren erg inspannend voor
veel van onze medewerkers. Wij zijn dan ook blij dat op 12 maart de externe audit succesvol is afgesloten.  
 
Liselotte vertelt: “De organisatie is duidelijk aan het transformeren naar een organisatie gericht op kwaliteit,
efficiëntie, effectiviteit en op samen werken met plezier. De auditor ziet een procesgerichte lerende organisatie
waarbij onze collega’s hebben laten zien dat zij trots zijn op hun werk. Daarnaast heeft de auditor ook
geconstateerd dat er bewust andere werkvormen zijn ingebracht. Denk aan het moreel beraad, het mobiele
team onbegrepen gedrag, de nieuwsbrief, de maandelijkse webinar en het werken met nieuwe hulpmiddelen.
Wij hebben laten zien dat er bij een lerende organisatie veel kan, en mogelijk is. We mogen trots zijn!’’ 



Alle medewerkers hebben eind februari een prachtig
lentestuk in ontvangst mogen nemen als dank voor alle
inzet. Want wat wordt er hard én met het hart gezorgd om
iedereen tijdens de coronacrisis liefde en aandacht te
geven.  
 
Liselotte vertelt: “’Voor mij geldt het lenteseizoen een beetje
als een begin van nieuwe tijden. Het begin waar ik mijn
collega’s zo graag weer wil zien groeien en bloeien en alle
mooie dingen wil zien doen. En wat is er dan toepasselijker
dan een schaaltje met lentebloeiers!’’ 
 

Mooi gebaar
Een mooi gebaar van de kinderen van groep 3, 4 en 5 van
basisschool de Hoeksteen. Juffrouw Ans kwam een aantal
mooie paasstukken afgeven voor onze bewoners. 

Voor iedere zorgtopper prachtige lentebloeiers 

Een goede buur
Zoals een goede buur betaamt hebben bewoners van de
Notenhoff een welkomscadeau overhandigd aan de nieuwe
bewoners van de Bloemsemhoff.
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Voelplank
In plaats van een 'voelkussen' voor dames is er nu ook 
een 'voelplank' voor de heren. Deze plank is gemaakt
door Richard Versteeg speciaal voor de heren van 
afdeling de Zwaan. 

We zijn super blij dat we u kunnen vertellen dat de
boekenwinkel een herstart heeft gemaakt. 

Vanaf december 2020 hebben we de bovenste verdieping van
de aanleunwoningen van Munnikenstate tot onze beschikking
gekregen. Inmiddels zijn we verhuisd en hebben vrijwilligers
Dirk en Nel alles mooi ingericht. U bent dan ook weer van harte
welkom. We nemen natuurlijk de huidige coronamaatregelen
in acht. 

Dat betekent dat u voor 30 minuten kunt komen
winkelen op afspraak. U kunt hiervoor een afspraak maken bij 
de receptie van Wijkestein of u kunt bellen naar 0416-698400. 

Tot snel! 

Naamborden
Voor onze boekwinkel hebben leerlingen van het
Willem van Oranjecollege uit Wijk en Aalburg onder leiding
van Henk van Noorloos , gratis prachtige houten naamborden
gemaakt. De borden komen bovenop de kasten die geheel
gevuld zijn met pocketboeken.

Tweedehandsboekenwinkel Wijkestein
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 ''Een student die als groen

blaadje binnen komt en

hier tot bloei komt.  ''

Wieske en Wilma 

afdeling opleidingen 

wij bloe
ien op

 

van



SAY. . .  CHEESE
B E W O N E R S  O P  D E  F O T O

WILT U EERDER GEMAAKTE

AFSPRAAK AANPASSEN? GEEF

DIT DAN DOOR AAN UW EERST

VERANTWOORDELIJKE

VERZORGENDE.Heel wat jaren terug zag je af en toe eens een artikel in de krant

waarop een bewoner van Wijkestein of de Notenhoff te zien was.

Dit om aandacht te vragen voor een activiteit die we

organiseerden of omdat we iets aangeboden hadden gekregen.

De hoeveelheid op jaarbasis was niet veel. 

Door komst van de sociale media, waaronder o.a. Facebook, is

hier behoorlijk veel in veranderd. Op elk moment van de dag

kunnen we laten zien wat er allemaal gebeurt bij Zorgplein

Maaswaarden. 

Veel bewoners vinden het leuk om op de foto te gaan om zo aan

de ‘buitenwereld’ te laten zien hoe hun dag er uit ziet. Maar nog

belangrijker is het dat bewoners inmiddels weten dat deze foto

bekeken wordt door hun familie en vrienden. 

Want zeg nou zelf, hoe leuk is het om regelmatig een mooie foto

te zien van je dierbare die ergens van geniet. Een mooi voorbeeld

hiervan zijn de vele complimenten die er waren toen we vorig

jaar in lockdown zaten en er geen familie op bezoek kon komen.

Via Facebook werden er heel veel foto’s gedeeld van bewoners

en op deze manier was er toch nog een zichtbaar

contactmoment. 

Iedereen die ons volgt op Facebook kan zien dat we heel

zorgvuldig omgaan met hoe iemand op een foto overkomt. 

Uiteraard respecteren wij het ook als iemand op de foto staat en

deze liever niet gepubliceerd wil hebben. Afspraken hierover

worden vastgelegd in het elektronisch zorgdossier.  
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TAGLIATELLE MET ZALM

 Kook de pasta volgens verpakking beetgaar. Snipper ondertussen de ui en
de teentjes knoflook fijn. Bak deze glazig in een grote hapjes of wokpan in
een eetlepel olie.  Voeg de zalm toe en bak rondom aan, steek met een
spatel in stukken.  Voeg dan in etappes de spinazie toe totdat deze wat
geslonken is. 
Schenk de kookroom erbij en breng op maak met flink wat peper en zout. 
Halveer de tomaatjes en meng deze met de zalm en spinazie. 
Verwarm een paar minuten door en voeg dan de tagliatelle toe. 
Mix alles door elkaar en schep op borden.
Bestrooi met geroosterde pijnboompitten.

350 gram tagliatelle
350 ml kookroom (light)
400 gram verse spinazie
400 gr zalmfilet
peper en zout
250 gram cherrytomaatjes
pijnboompitjes
olijfolie
1 ui
2 teentjes knoflook

Eet smakelijk!

bereiden
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Bewoners en bezoekers van locatie Wijkestein geven
aan dat zij het contact en de activiteiten met elkaar
missen. Wij willen hier graag invulling aan geven.
Daarom willen we, wanneer de landelijke
maatregelen dat weer toelaten, ontmoetingen
ondersteunen voor bewoners, bezoekers en
medewerkers. Dit willen we doen op de plaats van
het winkeltje in atrium. Deze plek krijgt een nieuwe
naam: 

Huts-spot is van alles wat, van alles door elkaar en is
altijd anders.  Je kan er terecht voor een kop
gezelligheid en een belegd broodschapje. Maar
vergeet vooral onze kakelverse ontmoetingen niet
(deze worden iedere dag vers bereid). 
Een verfrissende en vernieuwende ontmoetingsplaats.
Niet denkend in hokjes, maar een ‘Huts’ van horeca en
retail en gelijktijdig een fijne ‘spot’ voor jong en oud.
Uiteraard krijgen bewoners een ereplaats in dit plan,
maar ook onze collega’s verdienen een fijne plek om
bij te komen!

Daarnaast zou het fantastisch zijn als Huts-spot een
bezoek aan (o)pa en (o)ma nog leuker maakt. Huts-
spot is er voor bewoners, bezoekers en medewerkers! 

 

Uiteraard is het gehele assortiment voor iedereen
beschikbaar. Vanaf eind april, begin mei hopen we
u te ontmoeten bij Huts-spot. 
Heeft u vragen over het concept of een leuk idee
dat voor meerwaarde kan zorgen? 

Mail dan naar gastvrijeservice@maaswaarden.nl
en zij nemen contact met u op.  

ontmoetenHet nieuwe

Voor bewoners is het fijn om een aantal producten
in het assortiment te hebben die bijdragen aan de
secundaire levensbehoeften. Dit vertaalt zich
vooral in het iets in huis hebben als er bezoek
komt, maar ook verzorgingsproducten, een
kleinigheidje voor het kleinkind of een lekker
tussendoortje.

Op wens en behoefte van bewoners en producten
waar mogelijk een lokaal en ambachtelijk karakter
aan zit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bekende
koekjes van de lokale bakker of dat lekkere
gehaktbrood van de slager.

Voor bezoekers willen we het bezoek aan hun
dierbare extra fijn maken. Een lekker drankje,
goede koffie. Ook producten als muffins, cup
cakes en donuts zijn hier te vinden. Ook een klein
hapje bij de borrel behoort tot de mogelijkheden.
Aan de (klein)kinderen is gedacht door middel van
een groot assortiment snoeppotten waaruit ze
hun eigen snoepzakje kunnen maken en is er wat
eenvoudig speelgoed te koop. 

Medewerkers willen graag een snelle en (relatief)
gezonde lunch. Hierbij kiezen we voor een beperkt
en gevarieerd aanbod, om het financieel
aantrekkelijk te houden. Een mix tussen
voorverpakte producten, een broodje, smoothie of
salade. Een dagsoep en item van de dag. Voor
medewerkers en bewoners is er gratis koffie
beschikbaar.
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I E D E R E  V O G E L  T E L T

Huismus 514.993 

Koolmees 357.326 

Pimpelmees 234.028 

Merel 230.781 

Vink 181.794 

De nationale Tuinvogeltelling is het grootste

onderzoek afhankelijk van burgers in

Nederland. De Vogelbescherming

organiseert de telling samen Sovon

Vogelonderzoek Nederland en levert een

momentopname van de aantallen vogels die

in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In het

laatste weekend van januari hebben 200.000

mensen een record aan vogels geteld. 

De vogels zitten in 2021 in de top 5: (foto’s

nog bijvoegen) 

Wilt u volgend jaar meedoen met de

nationale vogeltelling? 

Dat kan! Kijk voor meer informatie op:

www.vogelbescherming.nl. 

 

Maak kans op een voedertafel

M E E D O E N ?

W A A R  O F  N I E T  W A A R ?
In Nederland wonen ongeveer een half miljoen wilde eenden. 
IJsvogels lusten alleen ijs. 
De mus legt ongeveer 4 tot 6 eieren per keer. 

Er zijn meer vrouwtjes- dan mannetjeseenden in Nederland. 
De ekster is een zangvogel. 

Zendt uw antwoord voor 20 juni in bij de receptie van Wijkestein
 of via Elly den Dekker of Miriam Hofman  en maak kans 

op een voedertafel.
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Dit z i jn de favorieten van het seizoen!
Ieder seizoen brengt z i jn eigen geur ,  smaak,  act iv iteiten en temperatuur mee.  
En bloemen natuurl i jk !  Dat de tulp en narcis  typische lentebloemen zi jn ,  wist  u al  lang.  Maar
kent u deze andere seizoensfavorieten al? Verzamel ze deze lente al lemaal  in de vaas.  Maar
wacht niet  te lang. . .  Voor je  het weet is  het seizoen voorbi j  en staan er  weer nieuwe
favorieten te trappelen!  

Anemoon- Deze stijlvolle en nonchalante lentebloem weet
niet van ophouden. In de vaas groeit ze gewoon door! En
gelukkig maar, want je hebt nooit genoeg verwachting,

overgave, volharding en toewijding.
 Dat is waar deze bloem voor staat. 

TYPISCHE LENTEBLOEMEN

Hoe langer je naar bloesem kijkt, hoe mooier ze
wordt. De combinatie tussen de harde, stoere tak
en de romantische, kwetsbare bloem intrigeert en

zorgt voor een bijzondere uitstraling: mooi,
krachtig en kwetsbaar tegelijk. Net als de lente. 

Hyacint- Het lijkt of de kleine krullerige bloemetjes
kronkelen van genot bij het voelen van de eerste

zonnestralen. En als dank hiervoor verspreiden ze een
heerlijke geur. In het wit, rood, geel, roze, paars, oranje,

groen of meerdere kleuren per bloem nemen ze je mee
de lente in. 

 
 

Iris- Een mysterieus trio van bloembladeren in
bijzondere kleuren. De iris heeft iets magisch. 

Ze is vernoemd naar de godin van de regenboog en
schud je wakker voor de lente. 
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 Wij begrijpen wel waarom de lathyrus zo geliefd is; de
bloembladeren spreken tot de verbeelding met hun diepe
contrasten, perfecte overgangen en verzorgde afwerking.

Bovendien verspreidt ze ook heerlijke, intense aroma’s.

Tetterretetterretettt! Narcissen kondigen de lente
aan. En hoe! In het knalgeel of gecombineerd met
wit of zalmroze pakken ze het groots aan. Groot,

klein, met blad, bladerloos, geurend en niet geurend. 

Violieren, ook wel bekend als Matthiola, weten met een
enkele steel al indruk op je te maken. Eerst op je neus

met haar zoete geur en dan op je netvlies met haar
kleurengeweld. Het is niet zomaar dat de Chinezen haar

tot eeuwige schoonheid bombardeerden! 

Is het lavendel? Rozemarijn? Nee, het is de
waxflower! Een intrigerende bloem die in grote

getalen verschijnt, vol oliën zit, maar toch zo
luchtig is dat ze nonchalant door de lente

wappert. 

Gaf je in de zestiende eeuw een tulp weg, dan gaf je
diegene rijkdom. In die tijd was de bloem mateloos
populair en ontstond er een speculatieve handel in

tulpenbollen. Inmiddels kost een leuke bos nog maar
een paar euro, maar de gelukswaarde is alleen maar

gestegen. 

bron: www.mooiwatbloemendoen.nl
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Wat is positieve gezondheid? 

 

Positieve gezondheid  is een andere benadering van

het kijken naar gezondheid. Je richt je hierbij niet op

iemands ziekte of beperkingen, maar juist op wat

iemand nog wél kan. Toch focussen we daar in de

zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar

klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die

kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een

andere invalshoek. Het accent ligt niet op het

ziektebeeld maar op mensen zelf, op hun

veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op

gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. 

Met die bredere benadering draag je bij aan het

vermogen van mensen om met de fysieke,

emotionele en sociale uitdagingen in het leven om

te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te

voeren. 

Hoe kwam het op je pad?  

Ik ben nogal een leesmonster en lees dus veel

vakliteratuur, nieuwsbrieven, tijdschriften en boeken.

In de afgelopen jaren is hier op verschillende wijzen

veel aandacht voor geweest. Door het ministerie, door

collega instellingen, huisartsen, gemeenten etc.. 

Toen ik het las dacht ik meteen dit is van waaruit ik

vind dat we naar (ouderen)zorg zouden moeten

kijken. 

Ieder mens verdient aandacht op zijn gehele mens

zijn. En niet alleen op zijn beperkingen of klachten.

Mijn glas is bijna altijd half vol. Deze wijze van kijken,

denken en handelen sluit hier perfect bij aan.  

Voor wie is Positieve gezondheid bedoeld?  

Voor mij is het voor iedereen bedoeld! En ik bedoel

dan ook echt iedereen. 

Positieve gezondheid gaat voor mij heel erg over

kwaliteit van leven. 

Aan de slag
met
positieve
gezondheid
Gezondheid betekent veel meer dan niet ziek

zijn. Zorgplein Maaswaarden heeft daarom

Positieve Gezondheid omarmd. Deze

benadering van gezondheid richt zich niet op

beperkingen of belemmeringen, maar op wat

iemand nog wel kan.  

 

Liselotte van Bokhoven, vertelt wat Positieve

gezondheid is en waarom het zo goed bij

Maaswaarden past. 

''Positieve gezondheid  is een
andere benadering van het
kijken naar gezondheid. 
Je richt je hierbij niet op
iemands ziekte of beperkingen,
maar juist op wat iemand nog
wél kan''.
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Dat is niet gebonden aan wie je bent. Als bestuurder wil ik

daar nadrukkelijk een bijdrage aan leveren. Niet alleen als je

bewoner bent van Wijkestein of de Notenhoff. Maar ook als

je bij ons werkt, je bij ons in de thuissituatie ondersteuning

krijgt of een vrijwillige collega bent.

Zijn er al gesprekken met medewerkers geweest en wat

zijn de reacties? 

Op dit moment is het gedachtegoed van Positieve

Gezondheid nog niet breed geïntroduceerd in de

organisatie. Daar gaat na de zomerperiode verandering in

komen.  Wel is dit jaar voor medewerkers het

functioneringsgesprek vervangen door het

veerkrachtgesprek.  In dit veerkrachtgesprek komen de zes

dimensies die horen bij positieve gedachtegoed langs. De

zes dimensies kun je in een spinnenweb scoren.  

En daarmee kun je dan weer in een oogopslag zien hoe het

met iemand gaat in zijn gehele totaliteit. 

Waar willen we de komende jaren met dit thema

naar toe werken? 

In de meest brede zin van het woord: De

overtuigingen (mindset) van iedereen veranderen

op het gebied van kijken naar mensen en hun

gezondheid. Kijk naar het geheel en niet naar een

onderdeel (klacht). Positieve Gezondheid biedt,

naast het 1 op 1 contact, ook kansen om

vraagstukken in de samenleving op te lossen. Hoe

houden we bijvoorbeeld de zorg van goede

kwaliteit? 

Wat kunnen we doen om de oplopende zorgkosten

te voorkomen? Ik denk dat we door te denken

vanuit de overtuiging dat de mens veerkrachtig is

en prima weet wanneer het leven betekenisvol is 

en dat het betrekken van ‘de mens’ bij beslissingen

zal leiden tot betere samenwerking en afstemming.

En tot slot daarmee ook zal bijdragen aan het

betaalbaar houden van de zorg. 
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''Een potje tennis met

vrienden. Nu de

beperkingen groot zijn, ben

ik dat alleen nog maar

meer gaan waarderen. 

De volgende stap is gezellig

een borrel drinken op het

terras van de tennisclub.''

Robert Erven, manager Zorg

en Dienstverlening  

Ik blo
ei op 

van

''Een bezoek van mijn zoon,

hij komt dagelijks langs of
ik ga met hem mee naar

huis.''

Mw. de Waal- Burghout,
bewoner afdeling de Haven

Ik bloei op van



En kent u de ludieke actie nog van kerst? De hele club
heeft geluks-ballen gebreid die in de kerstboom
werden gehangen. Deze geluks-ballen konden tegen
een klein prijsje worden gekocht. 

Van deze opbrengsten is voor elke locatie het spel
‘Vragen staat vrij’ aangeschaft.  

De handwerkclub vindt elke maandag van 14.00 tot
16.00 uur plaats in het restaurant van Wijkestein. 

Hopelijk tot ziens! 

 
Is uw interesse gewekt?  Dan ben u van harte welkom om eens aan te schuiven. 

 

De Vlijtige Besjes maken o.a. knuffel(poppen) denk
daarbij aan Nijntje, de Teletubbies en Bert en Ernie.
Ook dierenknuffels zoals uilen, pinguïns en lammetjes
worden regelmatig gemaakt. 

Maar naast al die lieve knuffelbeesten maakt de
handwerkgroep nog zo veel meer. Denk aan de
slingers die zijn gemaakt voor afdeling de Haven. Die
slingers worden nu opgehangen bij verjaardagen en
andere feestelijke aangelegenheden op de afdeling.  

de Vlijtige Besjes 
De handwerkgroep bestaat al menig jaar maar het
concept is door de jaren heen veranderd. 
Zo maakte de bewoners vroeger de prachtigste
handwerken en zorgde de vrijwillige collega's voor de
finishing-touch. Dit concept is zo’n drie jaar geleden
veranderd en bij deze verandering hoorde ook een
naamsverandering. Zo werd de naam Bezige Bijen
verruild door de Vlijtige Besjes. 

Vrijwillige collega’s maken samen met bewoners
prachtige handwerken die zij te koop aanbieden in het
Atrium van Wijkestein. Deze opbrengsten zorgen er
weer voor dat de handwerkclub nieuwe materialen
aan kan schaffen.  

HANDWERKCLUB
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''Bewoners die heerlijk

buiten aan het wandelen

zijn tijdens een paar dagen

mooi weer.''

Elsbeth Bouman, EMZ team

Andel & voorzitter VVAR

Ik blo
ei op 

van



Aan de mosgroene muur tikt de bruinhouten klok, de wijzers

staan op een verrassende plek voor dit moment van de dag. In

het keukentje hoor je een lopende kraan en er klinkt glaswerk.

Jullie zitten aan de huiskamertafel met een koffiekopje voor je. Ik

schuif beetje bij beetje dichterbij en zet de kruk tussen jullie in.

Mij valt als eerste jouw blik op. Je kijkt de ruimte rond met een

frons, spiedende alerte ogen en gespannen lippen.

De sfeer bij je buurvrouw is die van vrolijkheid en ik

word meegenomen in haar flow.

Wij lachen en vullen de ruimte met positieve energie. 

Speels wijs ik van allerlei huisraad aan om te ontdekken wat zij

op het oog heeft en ik kom daardoor met mijn arm in je

gezichtsveld. Vrijwel meteen krijgt mijn groene mouw met rode

ellebooglap een klap.

In een ommezien leven wij met elkaars schrik mee en ademen

wij het tempo van twee strijdende soldaten die de toestand

beoordelen. Bewust ga ik een rustiger ritme ademen, om jou en

de buurvrouw te laten weten dat ik niet echt geraakt ben. Jij

maakt alleen kleine nee-bewegingen met je hoofd, “Ga toch

weg,” zeg je. 

Wie of wat ik ben en waarom, blijft tussen ons en ik maak op de

plaats rust. 

Tijdens mijn trage aftocht uit de huiskamer, zie ik je uit mijn

ooghoeken doelgericht opstaan. Je hebt je rollator niet nodig en

staat al snel naast mij. Je zegt: “Hier heb je wat...”. Je stopt mij

wat toe in mijn bloesje dat meteen naar beneden glijdt. Je hoofd

maakt een duidelijke knik. De deur hou je voor mij open.

 Ik sta met mijn mond vol tanden over de genoegdoening en

jouw daadkracht. Als jij terugloopt ga ik nieuwsgierig jouw

aalmoes opvissen. Dit overtreft mijn verwachtingen en een

empathisch gevoel maakt zich van mij meester. Een bijzondere

manier om je vijanden lief te hebben. Op mijn hand ligt namelijk

jouw glanzende ondergebit.

miMakker  La loo  verte l t
Zegenvieren
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EEN PAAR
BOEKENTIPS OP
EEN RIJTJE: 

De meeste mensen

deugen van Rutger

Breeman, heerlijk om te
lezen dat het nog niet
zo slecht gaat met de
mensheid en dat het
heus goedkomt.  

De aardkinderen van

Jean M. Auel, een
lekker dikke pil over
lang vervlogen tijden.  

Vogels als

Huisgenoten van Len

Howard, een
waargebeurd verhaal
waarbij vogels in en uit
het huis van Len vliegen
en zelfs met haar
communiceren. U kijkt
na het lezen van dit
boek vol belangstelling
naar elke vogel die op u
afkomt.  

Boerin in Frankrijk 

van Wil den

Hollander, een
aangrijpend verhaal
over een Hollands
boerengezin dat in 1950
emigreerde naar
Frankrijk. Een
bikkelhard bestaan
waar de deelnemers
van ik vertrek nog wat
van kunnen leren. 

Met de neus in de
boeken

Wij zijn flink aan het lezen
geslagen tijdens de lockdown:
detectives, thrillers, historische
werkjes, kleine juweeltjes die we
nog van vroeger kennen, boeken
die ons reflecteren op ons eigen
leven. En waar u niet naar toe
kunt vanwege de lockdown, daar
leest u zich nu naar toe. 
Want dat is wat een boek kan, hé.
Of het nou uit een leenkastje op
straat komt, van de bibliotheek of
uit onze 2e handsboeken winkel,
het maakt niet uit. 
Kennelijk struinen velen ook nog
langs eigen kasten en pakken er
weer eens iets uit waarvan alleen
de gedachte aan opnieuw lezen
ons doet glimlachen.

Deel u mooiste boek(en) eens
met anderen!  
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Ieder jaar levert Zorgplein Maaswaarden een bijdrage
aan een goed doel. In 2020 heeft Zorgplein
Maaswaarden de ‘Samenloop voor Hoop Altena’ en het
‘Inloophuis Altena’ ondersteund. Dit jaar is besloten
dat onze bijdrage naar de Hersenstichting gaat. 

We leveren onze bijdrage door te betalen aan de door
de Hersenstichting ontwikkelde ‘Ommetje-app’. Naast
het feit dat de Hersenstichting een prachtig doel is
om te steunen, dragen we middels deze app ook bij
aan de vitaliteit van zowel onze collega’s als onze
bewoners. 

 

De app daagt (vrijwillige) collega’s en u als bewoner
uit om iedere dag een ommetje van minstens 20
minuten te maken. Inmiddels lopen er al meer dan
100 (vrijwillige) collega’s en bewoners, onderverdeeld
in verschillende teams, bijna dagelijks een ommetje.  

Zoals u leest kunt u als bewoner, misschien samen
met familie,  ook meedoen met het Ommetje. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de Medewerker
Welzijn Plus van uw afdeling.  
Wie weet komen we u dan ook eens tegen tijdens ons
ommetje. 

Marlies Verhoeven & Brigitte Gorman

Upload de Ommetje-app via de

Maak een account aan.  
Voer de unieke bedrijfscode in:

Kies het juiste team.  
Voltooi uw registratie. 
Loop een ommetje! 

       Google Play Store of de App Store. 

      DB6AB. 

      Daag de rest van u medebewoners 
      ook uit om ook mee te doen! 

zo doet u mee:''Vitale mensen zijn wat betreft fysieke en
mentale gezondheid in balans. 

Als je in balans bent dan zit je lekker in je vel. 
Als je lekker in je vel zit ben je energiek,

gemotiveerd, productief en bovenal gelukkig.''

  |  23



 Van kinds af aan is mevrouw Van Wijk dol
op paarden. Onlangs werd mevrouw verrast
en heeft zij samen met de
activiteitenbegeleiding de haar zo geliefde
dieren in de wei mogen verzorgen. 
 
Mevrouw Van Wijk is geboren en opgegroeid
in Meeuwen. 
Ze woonde op een oude boerderij en zoals
zovelen in die tijd moest ze ook meewerken.
Ze hielp haar moeder bij het melken van de
koeien. Ook op latere leeftijd bleef ze helpen
op de boerderij.  
 
Haar grote liefde waren de paarden en het
verzorgen van de pony’s. Na het overlijden
van ome Hein nam mevrouw Van Wijk,
samen met de familie, de zorg voor de pony's
over. “Samen hebben wij nachten gewaakt
tijdens het veulenseizoen en hebben wij vele
prijzen gewonnen op de paardenkeuring”,
vertelt mevrouw Van Wijk.   
 
Mevrouw is dan ook blij verrast als ze hoort
dat ze een bezoek mag brengen aan het
paard van Marloes, de stagiaire Welzijn Plus
van afdeling de Haven.  
 
Een middag genieten en als het aan
mevrouw ligt voor herhaling vatbaar! 
 
 

Eens een
paardenmeisje,
altijd een
paardenmeisje

D E  B R U L  V A N  D E  L E E U W  M A A R T  N U M M E R  2

''Een zelfgemaakte

appeltaart, n
og een beetje

warm, met een bolletje ijs

en slagroom''

Dhr. van der Zijden,

bewoner afdeling de Haven

Ik blo
ei op 

van
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ERVARINGSVERHALEN

Mooie woorden voor grote zielen

PAGINA 01

Mooie woorden van onze bewoners
door Maaike van Breugel en Nanda Valk

De afgelopen periode hebben twee redactieleden interviews
afgenomen met bewoners van Wijkestein en de Notenhoff
over hoe zij de lockdown ervaren. U leest de ervaringen van
de heer Verzijl, wonende in de Notenhoff en de dames
Wijkmans en Vos wonende op Wijkestein.  

Ter nagedachtenis aan Pater Smit

PAGINA 02
Poortstads Koor

zingt en wint
PAGINA 03

Aankomende projecten

PAGINA 05

Voedsel voor de ziel

PAGINA 06

Aankondiging,
evenementen en updates

PAGINA 07

De heer Verzijl woont nu anderhalf jaar in de Notenhoff. 
Kort nadat hij zijn intrek had genomen in de Notenhoff, brak de coronapandemie uit en dat bracht
verregaande maatregelen met zich mee. Dat betekende geen bezoek ontvangen en ook zelf niet op
pad gaan.  

Er was zelfs een periode dat bewoners binnen moesten blijven.  “We mochten zelfs een aantal weken
niet op de gang”, zegt Verzijl. Voor iemand die graag en veel naar buiten gaat is dat natuurlijk best
een beperking. In de tijd dat er geen bezoek mogelijk was keek hij veel tv en had hij met de
buitenwereld contact via beeldbellen. Dat deed hij veel met zijn dochter.
 “Mijn vrouw kan niet zo goed overweg met de IPad”, zegt meneer Verzijl.  

Terugkijkend vat hij de afgelopen tijd samen als ‘een sombere tijd’. Maar er werd goed voor ons
gezorgd en niets was de medewerkers te veel, complimenteert hij. 
En zelf voelt hij zich een bevoorrecht mens. Hij kan weer dagelijks naar
buiten met zijn elektrische rolstoel en daar geniet hij van. 
Hij heeft nog wel een wens. ”Voorheen gingen we wekelijks met een
aantal bewoners en vrijwilligers op vrijdag naar de markt,
het zou fijn zijn als dat weer terug zou komen”. 

Ondanks alles
voel ik mij een
bevoorrecht

mens''
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Voedsel voor de ziel

PAGINA 06

Mevrouw Wijkmans vertelt dat ze de eerste
periode het erg moeilijk gehad heeft toen er
geen bezoek mocht komen. Mevrouw was
gewend om regelmatig de kinderen en de
kleinkinderen te zien en dat mocht ineens
niet meer, hierdoor heeft zij zich regelmatig
eenzaam gevoeld. Ook de 1,5 meter afstand
helpt daar niet aan mee want ook de
zorgmedewerkers moeten voorzichtig zijn. 
 
Gelukkig is er wel regelmatig getelefoneerd
met familie, ze heeft één keer het
beeldbellen geprobeerd maar dat vond ze
niet fijn om te doen. 
‘’Ik had het daar moeilijk mee, dan zie je
elkaar op zo’n schermpje en voor de rest kan
je daar niets mee. Ik werd in die periode
trouwens wel verwend door familie, want er
werd regelmatig wat lekkers bezorgd.’’ 
 
Mevrouw Wijkmans was erg blij toen het
restaurant in de zomerperiode weer open
ging en ze een kopje koffie kon drinken met
andere bewoners. Ook eten 
in het restaurant, wat ze zo
gewend was mocht weer! 
En wat was mevrouw blij 
toen de kinderen en klein-
kinderen weer mochten 
komen. 

 
Mevrouw vertelt: “In de eerste periode heeft
ook mijn broer corona gehad maar gelukkig
is hij weer opgeknapt en kan ik hem weer
regelmatig zien of spreken. Nu, tijdens de
tweede lockdown ben ik erg aangedaan
over het feit dat er een bewoonster die op
dezelfde gang als mij woonde is overleden
door corona. Ik ben zelf al 4 keer getest en
tot nu toe altijd negatief.’’ 
 
“Wat ik wel erg vervelend vind is dat er maar
twee personen op visite mogen komen en
dat ik zelf nergens naar toe kan. Zo is mijn
kleindochter, die in een instelling woont,
bijna jarig en daar had ik graag naar toe
gewild. En als ik de kleinkinderen op visite
krijg, wat meestal in de avond is, dan
moeten ze op tijd weer weg in verband de
avondklok. Hopelijk komt daar binnenkort
verandering in’’. 

Gelukkig werd ik
verwend door

familie

Mevrouw Vos woont nu bijna 2 jaar op
afdeling het Anker. Haar man woont nog
thuis en samen hebben ze twee kinderen.
Voor haar man en haar zoon was de eerste
lockdown erg zwaar. Voor haar man gold dat
hij niet meer naar Wijkestein kon komen en
dat al zijn hobby’s werden stilgelegd. Niet
prettig als je altijd in de weer bent.  
Ook voor haar zoon is het niet gemakkelijk
geweest. Mevrouw zelf bleef optimistisch
want het ‘kon altijd nog erger’. 
  
Het appartement van mevrouw ligt aan de
straatzijde en zodoende kwam familie ook
regelmatig voor het raam staan. ''Dat is vele
male gezelliger dan videobellen. Wat ik het
lastige vond tijdens de eerste lockdown is dat
ik niet ‘gewoon’ kon gaan en staan waar ik
wilde. Ik ben een echt buitenmens en zodra
het even kan wil ik naar buiten. Gelukkig
hebben we op Wijkestein een mooie
binnentuin waar ik lekker van het zonnetje
kan genieten’’. 
  
Mevrouw vertelt ook dat ze het lastig vond
dat er op den duur geen vrijwilligers meer
kwamen waar ze regelmatig een kopje koffie
mee dronk en een spelletje mee speelde. De
organisatie heeft er in die tijd toch voor
gezorgd dat er wekelijks verschillende
activiteiten werden georganiseerd.  
  
De tweede corona periode vindt mevrouw
iets gemakkelijker. “Ik zit niet opgesloten. En
vind het fijn dat ik regelmatig bezoek mag
ontvangen. Waar ik het meeste van geniet?
Als mijn dochter op bezoek komt en haar
kleinkind meebrengt! Daar geniet ik zo van.
Ook ben ik blij dat er weer vrijwilligers komen,
dat brengt een stukje gezelligheid mee.’’ 

  
Tot slot vertelt mevrouw 
Vos dat de medewerkers 
het echt heel goed doen. 
“Want in al die tijd is er
op het Anker maar éen
besmetting geweest’’. 
Mevrouw hoopt wel dat er 
snel wat versoepelingen komen 
zodat iedereen weer wat meer vrijheid heeft. 
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k i j k  o p  o n z e  w e b s i t e  v o o r  a c t u e l e
 v a c a t u r e s :  w w w . m a a s w a a r d e n . n l

Ben jij iemand die uit elke
dag het allerbeste wil

halen?
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