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Grand Café Het Vooronder  

De Hanepraij biedt u de  mogelijkheid om ons 

sfeervolle en moderne Grand Café te huren 

voor feesten en partijen. U kunt denken aan 

een high tea, borrel of koffietafel.

Voor meer informatie 

en het opvragen van een offerte kunt u 

 contact  opnemen met Martin Poot,  

hoofd restauratieve dienst:  

martin.poot@zorgpartners.nl  

of 0182-595700.
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Trudy Lugthart (hoofdredactie)
Marieke van der Wal
Nanda Verrips

Annemieke Hemmes
Erna Martens
Enneke Bruggink (eindredactie)

De redactie behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of aan te passen.  
Als dit van toepassing is, zal de schrijver van het betreffende stuk hierover vooraf  
worden geïnformeerd. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.

SPRAAKWATER is het huisorgaan van De Hanepraij, bestemd voor bewoners, 
 mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Het blad verschijnt vier keer per jaar.
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In de afgelopen maanden is het volop zomer 

geweest, de zon heeft vele uren gemaakt en we 

hebben hoge temperaturen mogen meemaken. 

Er is van alles gedaan om de temperatuur in 

huis enigszins dragelijk te houden: een groot 

aantal ventilatoren is aangeschaft, met regel-

maat werd er een gratis ijsje uitgedeeld en wat 

hebben de grote gekleurde parasols voor de 

ingang en op het balkon al hun werk gedaan.

Het mooie weer heeft veel bewoners naar 

buiten gebracht: onder andere met de rolstoel 

3-daagse, de wandelclub, wandelingen met 

mantelzorgers of op pad met de bus.

Ook is het genieten van de tuin rondom  

De Hanepraij, in de nieuwsbrief heeft u daar  

een uitgebreid verslag van kunnen lezen, 

complimenten voor deze vrijwilligers.

Nieuws van de waarnemend 
 directeur

Deze 21e editie van Spraakwater staat voor 

een groot deel in het teken van het 5-jarig 

jubileum van De Hanepraij. We vieren dat 

samen met de vereniging de Vrienden van  

De Hanepraij die 40 jaar bestaat! In dit nummer 

leest u een artikel over de geschiedenis van de 

Vrienden.

Verder treft u de vertrouwde artikelen aan in dit 

extra dikke jubileumnummer maar dan met een 

terugblik op de afgelopen 5 jaar. Bewoners, 

medewerkers, een vrijwilliger en mantelzorger 

doen hun verhaal over de verhuizing, de tijd 

daarvoor en hoe het nu is om in De Hanepraij 

te wonen, werken of actief te zijn.

De fotopagina’s geven een impressie van toen 

en nu, van activiteiten en uitjes, van (thema) 

maaltijden en de tuin, kortom: van 5 jaar 

Hanepraij.

De redactie van Spraakwater wenst u een 

gezellige feestweek!

Van de redactie

Het zal  u niet ontgaan zi jn dat directeur 

Sander van IJsseldi jk in juni afscheid heeft 

genomen van De Hanepraij  om met een 

 nieuwe baan in Capelle a/d IJssel te starten. 

In afwachting van de benoeming van een 

nieuwe directeur neem ik deze functie waar 

en mag ik de rubriek ‘Nieuws van de 

 directeur’  verzorgen.
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In de vorige Spraakwater is al gesproken over 

de extra projecten die we uit mogen voeren  

dit jaar. Naast het tuinproject en de 

deskundigheids bevordering voor de mede-

werkers van de pg afdelingen gaat u zien dat  

de liften in de komende maanden een 

 metamorfose gaan krijgen.

Op de afdelingen Kajuit en Lantaarn worden 

‘belevingshoeken’ gecreëerd voor de bewoners 

met dementie. In de volgende editie van 

Spraakwater zullen we met  foto’s iets van deze 

belevingshoeken laten zien.

Het 5-jarig jubileum van De Hanepraij en het 

40-jarig jubileum van de Vrienden Van staan 

voor de deur. Dit is niet voor niets het jubileum 

nummer!

U bent al uitgebreid geïnformeerd over de 

jubileumweek en heeft zich op kunnen geven 

voor diverse activiteiten.

Op 9 september 2013 heeft de verhuizing 

plaatsgevonden vanuit verpleeghuis 

 Bloemendaal en verpleeghuis de Riethoek en is 

De Hanepraij gestart.

Na een wat moeizame start is De Hanepraij nu 

een verpleeghuis dat goed bekend staat in de 

regio. Er zijn prachtige dingen tot stand 

 gekomen en ik ben trots op alle medewerkers 

die dag in - dag uit klaar staan om goede zorg 

te leveren. Van huishoudelijk medewerker tot 

leidinggevende, iedereen is even belangrijk in 

het zorgproces rond de bewoner.

Ik geloof er in dat we de komende tijd nog 

verder zullen groeien tot een expertisecentrum 

waar goede zorg en welzijn wordt geboden.

We vieren ook het 40-jarig bestaan van De 

Vrienden Van De Hanepraij (voorheen 

 Bloemendaal). Een vereniging die al jarenlang 

geld inzamelt om voor extra’s te zorgen voor het 

welzijn van de bewoners.

Met het opgehaalde geld worden er onder 

 andere extra optredens verzorgd, tovertafels 

aangeschaft voor de afdelingen waar mensen 

wonen met dementie, extraatjes met Valentijns-

dag rondgedeeld en een jeu de boules baan 

aangelegd. Ook het fietslabyrint, bewoners 

fietsen op een hometrainer en beleven op een 

scherm een interactieve tocht door Gouda, werd 

met steun van de Vrienden van aangeschaft.  

En dan leveren de Vrienden een grote financiële 

bijdrage aan de jubileum festiviteiten, onder 

andere sponsoring van de boottocht voor 

bewoners, vrijwilligers en medewerkers die in de 

jubileumweek op 13 september plaatsvindt.

We zijn de vrijwilligers van de Vrienden Van erg 

dankbaar, ze zetten zich al jarenlang belangeloos 

in om deze vereniging levend te houden. 

Nogmaals dank.

Ik wens u allen een fijne jubileumweek toe en ik 

wil afsluiten met een gedicht van Inez Meter, 

voormalig stadsdichteres, dat zij dichtte voor 

haar moeder die van 1975 tot 1986 woonde in 

verpleeghuis Bloemendaal. Inez is ook het 

oudste lid van de Vrienden Van.

Trudy Lugthart,

Manger Wonen Welzijn Zorg en waarnemend 

directeur

Moeder - dochter - moeder

Door wolken omhuld

word ik niet waargenomen

moeder ziet mij niet

haar stem spreekt over vroeger

over dingen van lang geleden

over mijn grootmoeder

een weinig licht breekt door

en ik word herkend 

als haar moeder
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Ons centrum heeft het de afgelopen vijf jaren, 

naar onze stellige overtuiging, heel goed 

gedaan. De verwachtingen waren uiteraard ook 

hooggespannen. We mochten beginnen in een 

gloednieuw op de zorgverlening toegesneden 

gebouw op een mooie locatie in Gouda. Een 

gloednieuw gebouw heeft vaak ook tekort-

komingen, waarvan de meeste gelukkig zijn 

opgelost. Gelukkig is ook, maar dat heeft wel 

veel te lang geduurd, de oversteek over de 

Fluwelensingel een stuk veiliger geworden. En 

natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over, al is 

het maar een vierde lift of een windvrij en 

overkapt terras. 

Al vóór de ingebruikname van De Hanepraij 

hebben vertegenwoordigers van cliënten 

meegedacht en geadviseerd over het ‘wonen’ 

in het mooie nieuwe gebouw. En kort na de 

oprichting van De Hanepraij is er een formele 

Cliëntenraad geïnstalleerd. Die Cliëntenraad 

heeft de afgelopen jaren – ondanks de nodige 

personele wisselingen – haar taken naar 

behoren weten uit te voeren. Het opkomen 

voor de belangen van cliënten is wettelijk 

geregeld, maar is feitelijk ook niet meer iets van 

‘dat doen we wel even’. De Hanepraij is een 

grote instelling met een diversiteit aan 

 expertises en moet voldoen aan een groot 

aantal formele vereisten. De zorg is complex 

geworden waardoor het ook lastig is te 

 oordelen en adviseren over de te bereiken 

resultaten, het stellen van prioriteiten en 

 toebedelen van budget. De Cliëntenraad tracht 

haar rol in te vullen door het opstellen van 

jaarplannen, het onder de leden verdelen van 

werkzaamheden op basis van individuele 

deskundigheden, het volgen van cursussen en 

het lezen van stukken om bij te blijven voor wat 

betreft de ontwikkelingen in ‘zorgland’. En 

natuurlijk streven we er aar om onze bijdrage 

ook voor de komende tijd te continueren.

Onze felicitaties gaan uit naar de jarige. En dat 

zijn er een heleboel, want al die mensen van 

directeur tot medewerker, van vrijwilliger tot 

mantelzorger die er de afgelopen vijf jaar de 

schouders onder hebben gezet verdienen een 

kleurrijke pluim. 

In ‘zorgland’ gaan nog wel eens verhalen, 

verhalen die ook in de krant en op tv komen, 

met veelal voorbeelden van tekortkomingen. 

Uw Cliëntenraad is er van overtuigd dat u 

behoort tot de cliëntenpopulatie die zich 

 geenszins zorgen hoeft te maken over de 

kwaliteit van de zorgverlening in De Hanepraij. 

Aan de instandhouding van die kwaliteit willen 

wij voortdurend bijdragen. En om dat goed te 

kunnen (blijven) doen, zijn wij wel afhankelijk 

van uw informatie over zaken, waarvan u  

vindt dat ze aandacht verdienen. 

 

Schroom niet daarvoor contact met ons op  

te nemen via ons secretariaat:  

secretariaat.dehanepraij@zorgpartners.nl  

of 06-1060 6763.

Van de Cliëntenraad
Alweer vi j f  jaar bestaat De Hanepraij !  Aan 

het bereiken van deze mij lpaal wordt de 

nodige aandacht geschonken. We hopen dat 

er voor elk wat wils is in de feestweek en dat 

een ieder aan één of meer activiteiten kan 

deelnemen.
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De geschiedenis van  
Vrienden van De Hanepraij

Zoals je er bij een familie-jubileum de foto’s  

nog eens bijpakt, ben ik voor de veertigste 

verjaardag van Vrienden van...eens het archief  

ingedoken. Veel verslagen zijn er niet van, maar 

met de aanwezige documenten heb ik me toch 

een beeld proberen te vormen.

De oprichting
Vrienden van Bloemendaal, zoals de vereniging 

tot 2013 heette, is opgericht in 1978. Aan de 

wieg van de vereniging stonden de heren van 

Offeren en Verbruggen en zij werden door 

mevrouw de Vries ondersteund met secretari-

aats-werkzaamheden.Hun doelstelling was om 

geld in te zamelen en daarmee het verblijf voor 

de bewoners van Verpleeghuis Bloemendaal te 

veraangenamen. Niet dat het leven zo bar was 

in “Bloemendaal “maar meer om met kleine 

aanvullingen de sfeer in huis wat meer kleur te 

geven. Deze bijdrage was de bekende kers op 

de taart. Een stukje meer comfort; meer 

amusement; meer afleiding.  

Al gauw meldden zich een aantal sympatisan-

ten en het verslag laat weten dat de vereniging 

in 1979 42 leden telde die samen f 1345,-- bij-

eenbrachten. Voor dat geld werd spelmateriaal, 

maar ook vogels en vogelkooien gekocht. Toen 

een wens van de bewoners, maar het verpleeg-

huis had daar geen geld voor. Wellicht zal in die 

tijd voor de aankoop van het voer wel een 

oplossing zijn gevonden.

De overzichten geven weer dat in de jaren 

daarna het ledenbestand zich stabiliseerde en 

ook het bedrag van de inkomsten bleef nage-

noeg gelijk.

In de beginjaren negentig kwam er meer leven 

in de vereniging;  het ledenaantal liep op van 40 

naar 53 en in 1992 telde de vereniging 83 leden 

die gezamenlijk een bedrag van f 2850,- over-

maakten. 

Nieuw bestuur
Eind 1993 werd een nieuw bestuur gekozen. 

Ton de Meij, Netty van der Linde en Ton Bremer 

werden resp voorzitter, secretaris en penning-

meester, terwijl Leni de Jong moest functione-

ren als de schakel (linking pin) tussen het 

bestuur en het Verpleeghuis. Kort daarna 

maakten mevrouw (zuster) Verbrugge, Nanny 

van Bennekom, Jo Brussaard en Hetty van der 

Hauw het achtallig bestuur compleet. We 

onderschreven de doelstelling van het oude 

bestuur en wilden de vereniging verder laten 

groeien. Ton de Meij, Netty van der Linde en 

Leni de Jong werkten in het verpleeghuis terwijl 

zuster Verbrugge als oud-directrice verpleging,  

ook haar expertise meenam. Hoewel geld 

vragen van iemand een bepaalde gène met 

zich meebrengt, vonden we wel dat bedelen 

voor het goede doel moest kunnen. Maar op 

Vrienden van De Hanepraij  is een voort

zett ing van de vereniging Vrienden van 

 Verpleeghuis Bloemendaal.  Opgericht  

14 oktober 1978.
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welke manier ga je zorgen dat het nodige geld  

binnenkomt?

 Vroeger op school haalden we oude kranten of 

lege flessen op. Velen van u zullen zich herinne-

ren dat er zilverpapier of melkflescapsules 

moesten worden opgehaald voor de kinderen 

in de “missielanden”. Hoe dat weer in geld 

werd omgezet wist niemand. In het boek “de 

lagere school” citeert Wim Daniëls in dit ver-

band cabaretier Fons Jansen: “Namens de 

onderontwikkelde gebieden: Gartelijk dank voor 

get gespaarde en get sparen van get zilverpa-

pier. Het smaakte erg lekker”.

Ledenwerving
Leden werven, dat was het devies. Bewoners, 

familie van bewoners, vrienden en  kennissen 

waren daarbij de doelgroep. Er werden folders 

gemaakt, borden in de hal geplaatst, we 

moesten tenslotte populairder worden. Leden, 

barvrijwilligers, directie, allemaal zorgden ze 

voor meer naamsbekendheid van de vereni-

ging. Er werden verkoopakties georganiseerd. 

Zo hadden we jaarlijks met moederdag onze 

geraniumverkoop; we verkochten 

stroopwafels;bloembollen; banketstaven; ja, 

zelfs wijn. Veel plezier hadden we ook bij het 

oliebollen bakken. Hiervoor werd de keuken 

van het verpleeghuis ter beschikking gesteld.  

Een record was er in 1999 toen maar liefst een 

kleine 2400 oliebollen werden besteld. Met veel 

plezier en een enorme inzet werd de klus 

geklaard. Met trots stelden we vast dat bijna 

1500 gulden was verdiend. 

Het werven van leden ging ons goed af. Ter 

herinnering, we startten in 1993 met 82 leden 

en dat liep jaarlijks op met een toename van 

tientallen Bloemendaalvrienden. In het jaar 

2000 telde de vereniging 502 betalende leden 

die bij elkaar f 12.299,--  bijeenbrachten.  De 

top van het ledenbestand lag in 2002 toen 655 

leden hun bijdrage stortten. 

Verhuizingen en verplaatsingen van bewoners 

in het verpleeghuis heeft echter gevolgen 

gehad voor het ledenbestand. In 2012 verhuis-

den een fors aantal bewoners naar de  Prinsen-

hof; verder ging het verpleeghuis tijdelijk 

fungeren als revalidatie-centrum van het 

Bleuland-ziekenhuis, waardoor er minder vaste 

bewoners in Bloemendaal waren gehuisvest. 

Het ledental liep daardoor fors terug naar 

minder dan 200 leden. 
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De Hanepraij
In 2013 vertrokken de bewoners en dus ook de 

Vrienden van.. naar De Hanepraij. Notarieel liet 

de vereniging de naam veranderen en sinds-

dien heet de vereniging, u raadt het al,  Vrien-

den van De Hanepraij. Al gauw kon ook de 

vereniging haar plaats in de organisatie vinden. 

Daarbij kregen we alle medewerking van de 

directie van het zorgcentrum. Bezoekers en 

bewoners van De Hanepraij lieten hun sympa-

thie blijken voor “De vrienden” en zo werd het 

ledenverlies na de verhuizing min of meer 

gecompenseerd. De vereniging telt thans  

184 leden. 

Verkoopakties houden we thans op kleinere 

schaal. Op de winterfair staan de Vrienden met 

banketstaven en , zoals de trouwe bezoekers 

van de fair allemaal weten, de kaarsenkraam 

van ons aller Jo Brussaard. Met kerstmis staan 

we in de hal met mini-kerstbomen. 

Tegenwoordig zoeken verenigingen financiële 

steun middels fondsenwerving. Ook wij weten 

de fondsen aan te moedigen onze vereniging 

en in het bijzonder onze bewoners te steunen. 

Daarnaast hebben we sponsors die voor € 50 

hun logo op onze website plaatsen.  

Naast de besproken inkomsten geven we 

uiteraard ook geld uit. .Allereerst vertel ik u dat 

het bestuur hierbij de zuinigheidsbeginselen in 

acht nemen. Het 40 jarig-bestaan zal zonder 

receptie, diner of feestavond worden gevierd. 

We gaan dat uiteraard vieren met de bewoners. 

Hierover gaan we u de komende tijd informeren.

Om uit te weiden over de aankopen in de loop 

der jaren zou me hier te ver voeren. Regelmatig 

hebben we u, middels onze verslagen en 

nieuwsbrieven, op de hoogte gehouden van de 

diverse aankopen. Het gaat dan vooral om de 

aankoop van instrumenten welke bewoners 

helpen bij hun revalidatie en ondersteuning in 

hun dagelijkse doen en laten. Daarnaast willen 

we op sociaal gebied de bewoners steunen. 

Immers, bestrijding van eenzaamheid van 

ouderen staat hoog op de agenda. Zo hebben 

we een bijdrage gegeven bij de aanschaf van 

de rolstoelbus, waarmee tripjes met bewoners 

kunnen worden gemaakt;  schaffen we jaarlijks 

een kortingskaart aan bij diergaarde Blijdorp 

waardoor de toegangsprijs voor een bewoner 

betaalbaar wordt; bekostigen we maandelijks 

het zaterdagmiddagmatinee en ondersteunen 

we nog verschillende amusementsprogramma; 

bieden we financiële ondersteuning aan bewo-

ners die fysiek in staat zijn om mee te gaan op 

bewonersvakantie, maar om financiële reden 

van deelname zouden moeten afzien. 

Ook in de toekomst zal de vereniging binnen 

haar vermogen zoveel mogelijk trachten mee te 

bewegen met de veranderingen in De Hanepraij.

40 jaar Vrienden van de Hanepraij, we houden 

u op de hoogte. 

Ton Bremer

Er was volop leven. Ik zag bewoners die 

terugkwamen van een van de verenigingen. Je 

kon aan ze zien dat het een leuke ochtend was. 

Ik zag een tafel met een aantal bewoners waar 

nog een laatste stukje uit de krant werd door-

genomen onder leiding van een vrijwilliger. Ze 

spraken met elkaar over de gevolgen van de 

hete en droge zomer. Er liep een verzorgende 

met een map onder haar arm. En een moeder 

met een paar jonge kinderen waren onderweg 

naar buiten toe. Zij waren bij oma geweest. 

Mijmeringen
Laatst stond ik bewust even sti l  in een van 

de gangen van De Hanepraij .  Ik nam in mij 

op wat ik om mij  heen zag.
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Ik realiseerde mij dat er in 5 jaar veel veranderd 

is in De Hanepraij. Toen ik 5 jaar geleden een 

week voor de verhuizing door de Hanepraij liep, 

was het een leeg en doods gebouw. Na de 

verhuizing is het voor iedereen een tijdlang 

zoeken en wennen geweest. Maar in de 

afgelopen 5 jaar is De Hanepraij uitgegroeid tot 

een huis of eigenlijk meer een soort dorp met 

een eigen karakter.   

En ik realiseerde mij dat er in 5 jaar veel ge-

beurd is in De Hanepraij. De kamers en de 

gangen kunnen vele verhalen vertellen over de 

bewoners die hier gewoond hebben en wonen. 

Van een aantal van die verhalen heb ik deelge-

noot mogen zijn. In die verhalen ging het over 

tegenslagen in het leven, over de hoop dat het 

goed zou komen en over het verdriet als het 

toch niet lukte. In die verhalen ging het over de 

moeilijke stap naar het verpleeghuis waar 

niemand wil wonen. Het ging in die verhalen 

over loslaten, over pijn, over gemis. Maar in die 

verhalen ging het ook over de soms onver-

wachte goede en mooie ervaringen in dit huis; 

over het plezier dat beleefd wordt aan wat hier 

te doen is, aan de leuke en goede contacten 

met andere bewoners, met medewerkers en 

vrijwilligers en over de kostbare momenten die 

met elkaar beleefd worden.   

Ik dacht even na over de toekomst. Hoe zal het 

hier over 5 jaar zijn? Dat kunnen we nu nog niet 

zeggen. Maar ik heb wel een droom voor De 

Hanepraij. Dat dit huis nog meer een huis wordt 

waar mensen mogen zijn wie ze zijn en waar ze 

zich thuis kunnen voelen, ook al hebben ze een 

dierbaar thuis verloren. Dat dit huis nog meer 

een huis wordt waar mensen het beste van 

zichzelf geven zodat anderen tot hun recht 

kunnen komen.  

Anton Admiraal, Dienst Geestelijke Verzorging

Geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl

•	Hét	kwaliteitsplatform	voor	de	Zorg
•	Onafhankelijk	en	transparant
•	Veilig	én	betrouwbaar
•	Waarderingen	en	meningen
•	Actieve	en	aanspreekbare	redactie
•	Van	bewoners/patiënten	voor	
bewoners/patiënten

•	Van	bewoners/patiënten	voor	
zorgverleners

•	Grootste	en	meest	complete	
 overzicht van de zorg

ZorgkaartNederland is een initiatief 
van patiëntenfederatie NPCF

Zorg verdient
waardering
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Liesbeth Bant, afdeling de Nok

Liesbeth woonde voor de verhuizing naar  

De Hanepraij 12 jaar in verpleeghuis 

 Bloemendaal.

Hier heeft zij een fijne tijd gehad met goede 

herinneringen. Als Liesbeth te horen krijgt dat 

ze vanuit Bloemendaal gaan verhuizen naar De 

Hanepraij wordt dat voor Liesbeth een moment 

om naar uit te kijken. Na een nare periode 

achter de rug te hebben, Liesbeth’s echtgenoot 

overleed, is het fijn om een nieuwe omgeving te 

hebben. De eerste keer kijken in De Hanepraij 

is goed bevallen, alles is zo nieuw, zo mooi met 

frisse ruimtes.

Eenmaal in De Hanepraij heeft Liesbeth een 

mooie kamer met uitzicht op de Goudse 

binnenstad. Leuke kamer vol met allemaal 

eigen spulletjes. Zij vindt het een mooi huis en 

fijn dat alles nieuw is maar mist soms nog het 

knusse van verpleeghuis Bloemendaal. 

Terugkijkend op de 5 jaar in De Hanepraij is de 

conclusie vooral dat de tijd zo hard gaat. 

Liesbeth heeft veel baat bij het geloof dat zij 

terug vond na het overlijden van haar man en 

gaat dan ook graag naar de kerkdienst. Over 

alle activiteiten die georganiseerd worden is 

Liesbeth ook zeker te spreken; zij doet graag 

mee aan spelletjes en houdt van de gezelligheid 

die er geboden wordt, in het huis maar ook op 

eigen afdeling de Nok.  

Al met al is het een fijn huis, mooie kamer,  

goed uitzicht, leuke activiteiten en hele fijne 

verpleegsters. 

Bewoners toen en nu

Mevrouw Jonkman, het Voordek

Op het Voordek woont mevrouw Jonkman, 

geboren op 23 april 1917, met de geweldige 

leeftijd van 101 jaar. Ook zij heeft de verhuizing 

vanuit Bloemendaal naar De Hanepraij meege-

maakt.

Bij de vraag of mw. de verhuizing nog kon 

herinneren reageerde mevrouw meteen héél 

spontaan: “Ja, de verhuizing, dat kan ik me nog 

goed herinneren, is dat alweer 5 jaar geleden, 

wat gaat de tijd toch snel. Ik had niet meer 

verwacht op mijn leeftijd dat ik nog zou verhui-

zen. Dat was echt schrikken. Wat gaat er nu 

toch allemaal weer gebeuren? Maar toen ik er 

achter kwam dat ik dicht bij de Spieringstraat 

kwam te wonen, maakte dit veel goed. Mijn 

oude vertrouwde plekje in Gouda waar ik 

vroeger al had gewoond met heel veel zin. Als 

ik dan buiten zou gaan wandelen kon ik er weer 

langs rijden in de rolstoel met mijn dochter. 

Toch was ik ook wel even van slag, omdat mijn 
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vriendinnen die ik had opgebouwd verspreid 

door De Hanepraij gingen wonen en al het 

personeel zou veranderen. Iedereen moest dus 

wennen aan elkaar maar ook aan het nieuwe 

gebouw. 

Ik  heb al mijn spullen weer uitgezocht en een 

heleboel weg gedaan. Ja, dat is een voordeel 

van verhuizen, je ruimt weer eens goed op. Mijn 

dochter heeft mij hier heel goed bij geholpen.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel respect heb 

voor iedereen die aan de verhuizing heeft 

meegewerkt, ook mijn dochter, want wat een 

boel werk moet dat zijn geweest.  

Ik wil nog even zeggen dat ik het fijn wonen 

vind in De Hanepraij en langs deze weg wil ik 

iedereen daar hartelijk voor bedanken.”

Karin Stoop, de Sluis

Karin Stoop woont sinds de opening van De 

Hanepraij in 2013 op afdeling de Sluis. Deze 

afdeling bevindt zich in het derde blok op de 

derde verdieping. Karin heeft een hele mooi 

kamer met uitzicht op de binnenstad van 

Gouda. Ze geeft aan hier met veel plezier te 

wonen. Karin is een graag geziene gast bij 

verenigingen en evenementen. Ze geeft aan het 

erg gezellig te vinden om met andere bewoners 

te lunchen in het restaurant en deel te nemen 

aan diverse activiteiten in en rond het restau-

rant. Voordat Karin naar De Hanepraij verhuisde 

woonde zij met veel plezier in Verpleeghuis 

Bloemendaal op afdeling Agnietenhof. Hier 

stond het groepswonen centraal. Het was dan 

ook een flinke verandering voor haar om alleen 

in een appartement te gaan wonen. Karin geeft 

aan dat ze het best wel spannend vond om te 

gaan verhuizen naar de Hanepraij. Haar lieve 

zussie en broer hebben dan ook erg hun best 

gedaan om haar appartement met veel kleur en 

gezelligheid in te richten, in de hoop dat Karin 

zich hier snel thuis zou gaan voelen. Inmiddels 

zijn er vijf jaren verstrekken en geeft Karin het 

erg gezellig te vinden in De Hanepraij!!!
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Een mantelzorger aan het woord, 
toen en nu

Op een warme maandagmiddag ontmoet ik  

Ria Kramer met haar ouders op Het Voordek. 

Op het gezellige appartement van Ria vertellen 

dhr. en mevr. Kramer over hun rol als mantel-

zorger voor hun dochter en we halen herinne-

ringen op aan de verhuizing naar De Hanepraij.

Dhr. en mevr. Kramer hebben 4 kinderen 

waarvan Ria hun oudste dochter is, 59 jaar. Ze 

heeft nog een broer, Ron en 2 zussen. Ria heeft 

zelf een zoon en een dochter, Remko en 

Femke, zij komen ook regelmatig op bezoek. 

En Ria heeft 4 kleinkinderen, Femke en Remko 

hebben ieder 2 kinderen. Er is een flinke familie, 

Ria krijgt veel bezoek en heeft ook kennissen 

die regelmatig langs komen.

”In het weekend hebben we een rooster, zodat 

Ria elke dag bezoek heeft,” vertelt dhr. Kramer. 

“En soms gaat ze ook met Ron mee naar 

Ammerstol. Wij doen in het weekendrooster 

niet mee, wij nemen dan rust. Wij komen zo’n 

drie keer in de week.”

Ria zegt dat ze hier echt naar uitkijkt.

“Soms komt Ria bij ons thuis. Toen ons huis is 

gerenoveerd hebben we het laten aanpassen, 

Om het belang van mantelzorg voor de 

 bewoner te onderstrepen wordt het werk van 

mantelzorgers in Spraakwater voor het voet

l icht gebracht.  Zi j  verdienen onze onverdeelde 

aandacht.  Speciaal voor deze jubi leum

uitgave zetten we 2 mantelzorgers in het 

zonnetje die al  5 jaar meeleven met het wel 

en wee van één van onze bewoners.
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zodat de rolstoel van Ria naar binnen kan. Inmiddels 

is Ron de eerste contactpersoon, hij regelt ook de 

financiën. Dat is voor ons een hele rust. We zijn 

allebei 80 geweest en hebben ook het nodige 

meegemaakt wat onze gezondheid betreft,” legt het 

echtpaar Kramer uit.  Mevr. Kramer is behandeld 

voor een tumor en dhr. Kramer heeft een nieuwe 

heup en knie gekregen. “Dat had ook wel impact op 

Ria hoor, ze maakt zich dan echt zorgen,” Niet 

zonder emotie weet 

Ria dit te beamen.

Als ik zeg dat de familie 

veel heeft meege-

maakt, vertellen dhr. en 

mevr. Kramer dat er 

veel is gebeurd met Ria 

en dat dit veel invloed 

heeft gehad op de 

familie. Al op 12 jarige 

leeftijd kreeg Ria een 

tumor in haar hoofd en 

haar hele pubertijd 

heeft in het teken 

gestaan van het herstel 

van de gevolgen 

hiervan. Daarna wilde 

ze veel inhalen. Ze 

trouwde en kreeg kinderen en vond het heerlijk om 

creatief bezig te zijn. Ria straalt als ze vertelt dat ze 

goed kon kantklossen en dit met het grootste 

gemak deed. Aan de muur hangen 2 prachtige 

werkstukken.

In de jaren 80 kwamen helaas de epileptische 

aanvallen, die beschadigingen veroorzaakten. Ria 

kreeg een hersenbloeding en kwam in een rolstoel 

terecht. Er volgde een tweede hersenbloeding, 

waarna ze voor revalidatie naar Utrecht moest. 

Uiteindelijk moest ze 9 jaar geleden naar verpleeg-

huis Bloemendaal. Dit was niet fijn, met name de 

4-persoonskamer zorgden voor veel inbreuk op de 

privacy en verminderde het woonplezier. Toen 

eenmaal het bericht kwam dat er een nieuw ver-

pleeghuis gebouwd zou worden, waar iedereen een 

eigen appartement zou krijgen, keek Ria hier naar 

uit.

Dhr. Kramer vertelt met zichtbaar plezier dat ze met 

Ria in de auto zijn gaan kijken op de Goejanverwel-

ledijk, toen de eerste paal werd geslagen.

Na 4 jaar Bloemendaal kwam dan eindelijk de 

verhuizing naar De Hanepraij!

Dhr. Kramer vertelt: “We mochten een appartement 

uitzoeken, Ria was één van de eersten. Dit apparte-

ment is toch mooi en ruim, met een prachtig uit-

zicht. Ze kan ons altijd zo zien aankomen over de 

dijk. Op de dag van de verhuizing hebben we Ria 

meegenomen naar huis en aan het eind van de 

middag zijn we gewoon gaan kijken. We konden 

niet door de hoofdin-

gang, want daar 

stonden de wagens 

voor, waaruit de 

bewoners die in bed 

lagen, naar binnen 

werden gereden. Wij 

gingen als eerste naar 

binnen door de goe-

dereningang.

Sander van IJsseldijk 

stond bij de deur en 

riep “Kom binnen, kom 

binnen”.

Ja het is hier goed, er 

worden zoveel activitei-

ten georganiseerd, er 

is altijd iets leuks te 

doen.” 

Dhr. Kramer wijst naar het meubelstuk dat door hem 

en Ron is gemaakt, zodat Ria ook op haar apparte-

ment ruimte heeft voor haar werkstukjes. Kantklos-

sen gaat niet meer, maar andere werkjes onder 

begeleiding nog wel. “En de verzorging is ook 

goed.”

“En als het niet goed is, dan zeg ik het ,” vult Ria 

aan. 

“Tja, en zij en Cockie kunnen lezen en schrijven met 

mekaar, ze heeft veel vertrouwen in Cockie,” voegt 

dhr. Kramer toe. Ria knikt met een grote lach op 

haar gezicht.

Er is veel verteld en we sluiten ons gesprek af met 

de inmiddels gebruikelijke foto, waarna ik hen 

bedank voor dit gesprek.

“Kom,” zegt dhr. Kramer”, we gaan een ijsje halen in 

het restaurant.”

Nettie van Kekem,

Coördinator mantelzorg

Het glas-in-lood Zorgpartners logo dat in de hal hangt  

is door dhr. Kramer gemaakt.
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Vrijwilliger, toen en nu

“Ik was gestopt met werken, had mijn huis 

opgeknapt en tijd om vrijwilligerswerk te gaan 

doen. Mijn moeder was voorheen in de Riethoek 

opgenomen. Daar had ik goede herinneringen 

aan. Dus had ik daar gesolliciteerd. In de Riet-

hoek stond ik wekelijks in de bar. In februari 2012 

werd de Prinsenhof geopend. Er zijn veel vrijwil-

ligers naar deze nieuwe locatie gegaan. Ik ben tot 

het laatst in de Riethoek gebleven. De bar van de 

Prinsenhof sprak mij niet zo aan en ben daarom 

naar de Hanepraij gegaan. Het is wel verder 

fietsen maar dat vind ik niet erg. Vlak na de 

verhuizing was het voor de bewoners, personeel 

en bezoekers wel even wennen. Ik had het wel 

direct  naar mijn zin. Het was natuurlijk nog wel 

wat rommelig. Bezoekers waren zoekende of 

liepen verkeerd. Dat gebeurt natuurlijk nu ook wel 

eens. Maar ik kende al verschillende mensen van-

uit de Riethoek. Ik kan het goed vinden met het 

restaurantpersoneel.  We zijn nu na 5 jaar goed 

op dreef. Er is een goede sfeer in huis. Ook al 

gaat het privé niet altijd goed en heb ik moeilijke 

periodes gehad, ik zorg ervoor dat ik altijd op tijd 

in de bar ben en zal niet overslaan. Ik ga wel eens 

per jaar naar mijn dochter in Dubai dan ben ik er 

een paar keer niet. In de zomermaanden zijn er 

optredens in het restaurant. Dan zie ik hoe de 

mensen genieten. Dat is prachtig om te zien.  

Ik heb het 100% naar mijn zin.  Als het aan mij 

ligt blijf ik nog een hele poos als vrijwilliger in De 

Hanepraij.”

Wim Slingerland staat om de 14 dagen op 

woensdagmiddag in het restaurant van de 

Hanepraij .  In februari  2006 is Wim begonnen 

als vri jwil l iger in Verpleeghuis de Riethoek.

Audicien
Beter Horen houdt spreekuur in De Hanepraij op de 

volgende data:

•  19 september

•  21 november

Het spreekuur is van 09.30 - 10.30 uur met 

 aansluitend mogelijkheid van bezoek op uw 

 appartement.

Tijdens het spreekuur kan de audicien het volgende 

voor u doen: 

•  Gratis controle van uw hoortoestellen. 

•   Gratis en vrijblijvend advies over de nieuwste 

hoortoestellen. 

•   Verkoop van batterijen en onderhouds artikelen. 

Kunt u niet naar het spreekuur komen? Geef dit aan 

bij de receptie en u wordt later op de dag op uw 

kamer bezocht.
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Medewerkers, toen en nu
Lianne Heij,  
verzorgende de Kajuit

Lianne begon in september 2000 met haar 

opleiding in De Riethoek. Op een jaar revalidatie-

zorg na tijdens de opleiding, heeft zij altijd op een 

PG afdeling gewerkt. In de Riethoek was dat 

eerst afdeling Merel en de laatste 2 jaar Wikke. 

Lianne heeft goede herinneringen aan die tijd. 

Het idee om te verhuizen stond haar enerzijds 

aan; De Riethoek was een verouderd gebouw en 

het was fijn om in een nieuw pand te gaan 

werken. Anderzijds zou ze de knusheid en 

kleinschaligheid van De Riethoek wel missen. “Je 

kende alle collega’s in ieder geval van gezicht’’.

De verhuizing zelf heeft Lianne niet meegemaakt 

omdat die in het einde van haar zwanger-

schapsverlof viel. Haar eerste kennismaking met 

De Hanepraij was heftig; een heel nieuw team 

en nieuwe bewoners. Na een aantal wisselingen 

van medewerkers ontstond echter al snel een 

team dat goed op elkaar ingespeeld was.

Lianne heeft het erg naar haar zin in haar werk: 

”De opzet van de afdeling is heef fijn met de 

woonkamers met mogelijkheid om er bedden in 

te plaatsen en de beschutte, toegankelijke 

binnentuin. Het is heel huiselijk in de woonka-

mers waar gekookt wordt en familie pakt zelf 

koffie, net als thuis.”

Ans Berkouwer,  
Huishoudelijke dienst

Ans is medewerker Huishoudelijke dienst vanaf 

het eerste uur of eigenlijk nog eerder. Voordat de 

bewoners 5 jaar geleden De Hanepraij betrok-

ken was Ans met collega’s al in de weer ge-

weest met de schoonmaak van het gebouw en 

bevoorrading van de appartementen.

Ans begon haar werkzaamheden voor Zorgpart-

ners in 1974 in verpleeghuis Bloemendaal waar 

zij werkte in de Huishoudelijke dienst en later op 

de Linnenkamer terecht kwam. 

Desgevraagd vertelt Ans dat, alhoewel Bloe-

mendaal een heel gezellig huis was, zij zich 

meteen enthousiast aangemeld heeft voor een 

plekje in De Hanepraij. Ze was toe aan iets 
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nieuws en het kwam ook nog eens mooi uit dat 

ze minder reistijd zou hebben. Daarnaast was 

het ook een voordeel dat ze weer in de Huishou-

delijke dienst terecht kwam; in De Hanepraij zou 

geen Linnenkamer meer zijn. “In de huishouding 

heb ik veel meer contact met zowel bewoners 

als collega’s”.

Aan de verhuizing zelf heeft Ans een mooie 

herinnering: “Een bewoner zag enorm op tegen 

het verhuizen. Ik heb hem van te voren verteld 

dat ik meeging. Toen hij De Hanepraij binnen-

kwam was ik net ook in de hal. Hij zag mij, heeft 

zich aan mij vastgeklampt en ik kon hem gerust-

stellen.”

In het begin was het nog een beetje zoeken naar 

structuur in de uitvoer van werkzaamheden 

maar al snel werd duidelijk wie wanneer waar 

aan het werk was. 

Ans heeft als vaste afdeling de Windroos waar 

ze met heel veel plezier werkt. Het contact met 

bewoners en collega’s is goed en de samenstel-

ling van bewoners met ook jongeren maakt haar 

werk extra aantrekkelijk.

Cockie Rietveld, EVV-er het Voordek

Ook Cockie is sinds lange tijd verbonden aan 

Zorgpartners. Zij begon in september 1981 aan 

de opleiding in Bloemendaal waar zuster Ver-

bruggen toen directrice was, op een somatische 

afdeling.

Cockie werkte daar jaren met veel plezier maar 

heeft uitgekeken naar de verhuizing: “Wanneer 

maak je nu mee dat je helemaal opnieuw kan 

beginnen in een nieuw huis, met een nieuw 

team, het was een prachtige uitdaging.”

Wel heeft Cockie heel bewust afscheid van 

Bloemendaal genomen door de laatste dag het 

hele gebouw te doorlopen.

Aan de verhuizing heeft Cockie de mooie 

herinnering dat alle bewoners bij binnenkomst 

welkom geheten werden door directeur Sander. 

In het begin was het improviseren want zowel 

team als bewoners waren grotendeels nieuw. 

Bovendien was er de overgang van groeps- 

naar individueel wonen voor de somatische 

bewoner. Maar die uitdagingen ging zij graag 

aan. Van te voren had het team te horen gekre-

gen dat het ongeveer een jaar zou duren 

voordat iedereen gewend was en alles op 

rolletjes zou lopen. Cockie weet nog hoe er in 

avond- en nachtdiensten overleg was met 

collega’s om elkaar zo goed mogelijk te informe-

ren over de bewoners. Terugkijkend kan Cockie 

zeggen dat het lang voordat het eerste jaar 

voorbij was, goed liep op de afdeling.

Nog steeds werkt Cockie met plezier: “Het is 

een prachtige wereld, de verpleeghuiswereld, ik 

leer nog elke dag. En in De Hanepraij heeft onze 

visie ‘de bewoner staat centraal’ meer inhoud 

gekregen; de cliëntagenda is leidend. We 

houden rekening met de wensen en afspraken 

van de bewoners. Ook is er meer aandacht voor 

mantelzorg. Samenwerking met mantelzorgers 

is een waardevolle aanvulling en brengt de zorg 

naar een hoger niveau.”

Cockie sluit haar verhaal af door te vertellen dat 

het individueel wonen zo mooi is: “Bewoners 

hebben hun eigen persoonlijk ingerichte appar-

tement en je ziet steeds meer dat bewoners 

elkaar opzoeken.”
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Corine Stouthart, 
 receptioniste

Corine werkt sinds 1999 bij Zorgpartners. 

Voordat zij 5 jaar geleden in De Hanepraij begon 

stond zij met veel plezier achter de receptie van 

verpleeghuis Bloemendaal. Toch keek Corine uit 

naar de verhuizing naar De Hanepraij: “Het leek 

mij fantastisch om naar zo’n mooi groot huis te 

gaan waar meer bewoners zouden zijn en 

daarmee meer dynamiek. Ik heb me dan ook 

meteen aangemeld om mee te verhuizen.

De verhuisdagen waren intensief met een mooi 

en emotioneel weerzien met oud-bewoners van 

Bloemendaal die tijdelijk in de aanloop naar de 

verhuizing in de Riethoek hadden gewoond. Dat 

gold ook voor deze bewoners.

Het was een hectische start; het kassa systeem 

werkte nog niet en daardoor moest er van alles 

handmatig bijgehouden worden. We probeerden 

iedereen goed op weg te helpen met uitreiken 

van de pasjes en wegwijs maken in het huis. Het 

was voor iedereen wennen en een Receptie is 

altijd een eerste aanspreekpunt. De werkzaam-

heden bleven in principe gelijk aan die in Bloe-

mendaal. Nieuw was het dat wij onze taken hier 

uitvoeren in uniform. Ik voel me daar prettig in en 

het heeft een professionele uitstraling.

Terugkijkend kan ik zeggen dat er inmiddels 

sprake is van een ‘dorpsgevoel’ en dat we met 

elkaar bereikt hebben dat De Hanepraij een 

plezierige plek is om te wonen en werken.”

Jacqueline Blijleven, medewerker restaurant

Jacqueline verhuisde na 25 jaar in de keuken 

van Bloemendaal te hebben gestaan, met een 

tijdelijke uitstap naar een PG afdeling als 

voedingsassistent, mee naar De Hanepraij waar 

zij medewerker restaurant is. 

Jacqueline keek uit naar de verhuizing; het was 

tijd voor iets nieuws. Maar tegelijkertijd was het 

ook heel spannend om vanuit een vertrouwde 

omgeving naar een geheel nieuwe situatie te 

gaan. Het hielp wel dat een groot gedeelte van 

het keukenpersoneel van Bloemendaal 

 meeverhuisde. Al voordat de bewoners vanaf 

13 september inhuisden was Jacqueline druk in 

de weer in De Hanepraij om het restaurant te 

bevoorraden en de appartementen te voorzien 

van servies, bestek, basis levensmiddelen en 

met  bestellingen.

De verhuizing zelf was hectisch maar verliep 

goed. De komst van de bedlegerige bewoners, 

zij werden met bed in verhuiswagens vervoerd 
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Wilma Melkert,  verzorgende de  Windroos

Wilma is in 1985 begonnen in De Riethoek op 

afdeling Kalmoes als VIG-ger. Nadat ze er 10 

jaar tussenuit was geweest om voor haar 

kinderen te zorgen startte Wilma in 1999 weer 

op de voor haar vertrouwde Kalmoes.

Hoe heeft Wilma het destijds ervaren om te 

verhuizen naar De Hanepraij? “Ik heb De Riet-

hoek destijds met pijn in het hart verlaten. Het 

idee om over te gaan naar een nieuwe locatie 

stond mij wel aan maar ik kwam als enige van 

de Riethoek op een afdeling in De Hanepraij. 

Alles was nieuw, niet alleen het pand maar ook 

de collega’s en bewoners. Ik was gewend op 

een somatische afdeling te werken en kwam 

terecht op een NAH afdeling, de Windroos. In 

het begin werd ook nog eens van mij verwacht 

dat ik de ene dag in de Riethoek werkte en de 

andere in De Hanepraij. Toen de bewoners 

arriveerden heb ik geholpen met installeren en 

kon het wennen beginnen. Ik heb mezelf daar-

voor een half jaar gegeven. Dat wennen is goed 

gelukt; ik heb het enorm naar mijn zin en voel 

me helemaal thuis in De Hanepraij. De Windroos 

is een geweldige afdeling om te werken.”

begeleid door politiemotoren, heeft veel indruk 

gemaakt. 

Jacqueline heeft het in haar huidige baan erg 

naar haar zin: ”Er wordt gekookt met verse 

producten, de maaltijden worden aan tafel aan 

de bewoners geserveerd en er zijn veel  bewoners 

die gebruik maken van restaurant IJsselzicht.  

’s Middags en in de weekenden is er veel bezoek 

en er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

om verjaardagen te vieren waar wij de catering 

voor verzorgen. En dan zijn er de thema-

maaltijden die heel veel  deelnemers trekken. Het 

is druk maar  afwisselend en de huidige manier 

van werken heeft een grote meerwaarde.” 

Fiel Creemers, 
 logopedist

Fiel werkt sinds 2003 voor Zorgpartners als 

logopedist op meerdere locaties waaronder  

De Hanepraij. Desgevraagd hoe zij destijds 

tegen de verhuizing aankeek antwoordt Fiel: 

“Dat was spannend en een uitdaging; 

 voorheen hadden wij als sectie Logopedie van 

Zorg partners in Bloemendaal een eigen 

kantoor waar vanuit we werkten op de ver-

schillende locaties. Met de verhuizing werden 

we  versnipperd over de stichting en ik ruilde 

een eigen kantoor logopedie in voor een 



20

flexplek. Maar ik ben blij dat ik destijds de 

keuze voor De Hanepraij gemaakt heb. Het is 

een hele prettige plek om te werken, de sfeer 

onderling is prima en de contacten met 

collega’s zijn goed, zowel met de  

 behandelaren als ook met de afdelingen.  

Er zijn ‘korte lijntjes’ en lage drempels om 

elkaar te benaderen. En wat heel belangrijk is: 

er is veel aandacht voor het welzijn van de 

bewoners.”

De Wandelclub
In Juni  zijn we begonnen in De Hanepraij met 

een wandelvereniging op dinsdagmiddag. Uit 

onderzoek is gebleken dat er veel animo voor 

deze activiteit is en er heeft zich een grote 

groep bewoners opgegeven m er wekelijks op 

uit te gaan. Graag willen we aan deze vraag 

voldoen maar we hebben nog hulp nodig van 

vrijwilligers en mantelzorgers deze middag. 

Doordat  het zo succesvol is gaan we nu om 

toerbeurt met bewoners wandelen.

Afgelopen weken hebben we mooie 

 wandelingen door de binnenstad gemaakt. 

Heeft u zin en tijd, vindt u het leuk om met ons 

de mooie plekjes van Gouda te bezichtigen en 

vindt u het fijn om persoonlijk contact te 

hebben met de bewoners, meldt u zich dan 

aan bij Coördinator Vrijwilligers Marianne van 

Gils.
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Handmassage - Handverzorging 
als complementaire zorg

Handmassage is een vorm van 

 Complementaire zorg. Complementaire zorg 

betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’.  

Deze zorg is dus aanvullend op alles dat we u 

aan  medische en geestelijke zorg al geven.  

Het doel is bijdragen aan het herstel en  

welzijn van de bewoner. Welzijn staat voor 

gezondheid op lichamelijk, geestelijk en sociaal 

gebied en handmassage doet daar een hele 

hoop voor! 

Vorig jaar zijn we daarom begonnen in De 

Hanepraij met de workshops handmassage 

voor medewerkers, vrijwilligers en mantel-

zorgers om deze te kunnen geven aan onze 

bewoners. Er zijn al een heel aantal bewoners 

en medewerkers die samen genieten van de 

handmassage (want ook op onze medewerkers 

heeft het een rustgevend effect) en daar zijn we 

heel blij mee. En hoe fijn zou het zijn als dit  

voor alle bewoners die dit willen, wekelijks 

gerealiseerd kan worden!

Wilt u ook wel eens een handmassage 

 uitproberen? De massage wordt gegeven met 

olie die door haar reuk alleen al ontspant. Kunt 

u niet tegen bepaalde olie of kan u bijvoorbeeld 

uw handen moeilijk draaien, dit is geen 

 probleem, de medewerkers zijn creatief genoeg 

om hier samen met u een oplossing voor te 

vinden. Geniet er van!

Namens de werkgroep handmassage,

Tirza Kruithof, coach op de werkvloer

Wist u dat het net als in het Groene Hart 

ziekenhuis in Gouda mogeli jk is om van een 

medewerker van uw afdel ing een handmas

sage of handverzorging te kri jgen? Gebleken 

is dat patiënten/bewoners deze handmas

sage als ontspannend en weldadig ervaren. 

Een laagdrempelige interventie met een 

groot effect. 
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De Hanepraij:  door de jaren heen
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De Hanepraij:  door de jaren heen
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De Hanepraij:  door de jaren heen
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Winnaars Woordzoeker 
 zomernummer

Woordzoeker
V E R P L E E G H U I S

R R D N E R E L J E R H

I L I A E J N U E E W P

E U R J P K B A N B E E

N S I A W I E T J O R J

D T H B L I R O E R K T

E R S E T A L A Z R E S

N U U A P T V L I E N E

V M J G O U D A I L B E

A F R J N E N O W G A F

N O A S E P T E M B E R

Z K I L B G U R E T R R

BEZOEKEN

BORREL

FEESTJE

GOUDA

HAPJE

JUBILEUM

LEREN

LUSTRUM

SEPTEMBER

TERUGBLIK

VERPLEEGHUIS

VRIENDEN VAN

VRIJWILLIGER

WERKEN

WONEN

ZORGPARTNERS

De prijs voor de Woordzoeker uit het 

zomernummer is gevallen op de Nok; 

de dames Putters en Bakker en de heer 

van Elswijk leverden alle drie de juiste 

oplossing in: Rotjeknor. Ze wonnen 

daarmee een zomerse traktatie, een 

ijscoupe met vruchten voor de hele 

afdeling. Lever nu ook weer uw 

oplossing van de Woordzoeker in bij de 

Receptie voor 1 november en maak 

kans op een feestelijke High Tea voor 

uw afdeling.
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Directie De Hanepraij 
Trudy Lugthart waarnemend directeur 
 manager Wonen, Welzijn en Zorg

Afdelingshoofden zorg
Lieke Swager Anker, Kajuit, Lantaarn 
tel. 0182-595703    
Hilly van Mastrigt Zonnewijzer, Sluis, Mast, 
tel. 0182-595709 Breevaart
Margriet de Waal Windroos, Baken, Nok
tel. 0182-595708
Ellen Versluijs Elfhoeve, Achterdek, Voordek
tel. 0182-595772

Telefoonnummers teamposten
Breevaart 0182-595753
Voordek 0182-595754
Nok 0182-595755
Anker 0182-595720
Baken 0182-595723
Windroos 0182-595726
Elfhoeve 0182-595727
Achterdek 0182-595728
Kajuit 0182-595730
Lantaarn 0182-595733
Zonnewijzer 0182-595736
Sluis 0182-595737
Mast 0182-595740

Artsen en verpleegkundig specialisten
Nok Ludmilla Abdulaeva
Voordek	 Renske	Groenendijk/Sharita	Vink
Breevaart Ludmilla Abdulaeva
Achterdek Ludmilla Abdulaeva
Elfhoeve	 Renske	Groenendijk/Sharita	Vink
Windroos Janie Verschoor
Baken Janie Verschoor
Anker Sharita Vink
Mast Petra van den Heuvel
Sluis	 Sharita	Vink	/Thekla	Westra
Zonnewijzer	 Petra	vd	Heuvel/Thekla	Westra
Lantaarn Sharita Vink 
Kajuit Sharita Vink

(GZ) Psychologen
Martijn Peeters  Lantaarn, Anker, Elfhoeve, 

Achterdek, Mast
Marijana Milosavljevic Breevaart, Voordek, Nok
Jacolien vd Spek Zonnewijzer, Sluis, Kajuit
Will de Zwart Windroos, Baken

Ergotherapie
Rosan Tiggeloven Voordek, Breevaart, Anker
Marloes vd Brink  Elfhoeve, Windroos, Baken
Vera Visser Zonnewijzer, Achterdek
Siham Aarbiou Kajuit, Lantaarn, Sluis, Mast

Diabetesverpleegkundige
Ingrid Schouten ingrid.schouten2@zorgpartners.nl

Fysiotherapie
Tanja Houweling Voordek, Baken, Kajuit
Marlies vd Valk  Achterdek, Elfhoeve, 

Zonnewijzer, Anker
Roslayne Verissimo Windroos, Breevaart, Nok
Wilma Aantjes Mast, Sluis, Lantaarn

Logopedie  
Fiel Creemers alle afdelingen
Francis Noordman alle afdelingen

Diëtetiek
Lisanne Bos, waarneming 
José de Weger
Larissa Rosbergen

Afdeling Maatschappelijk werkt
Wies Lentz alle afdelingen
waarneming/vacature	 	Mast,	Nok,	Windroos,	Baken,	

Breevaart

Praktijkopleidingen
Marlies Krijgsman

Klantconsulent
Nicole de Keijzer  

Coördinator Evenementen  
Renate Westerink

Coördinator Mantelzorg
Nettie van Kekem

Coördinator Vrijwilligerswerk
Marianne van Gils

Dienst Geestelijke Verzorging
ds. Anton Admiraal Breevaart, voordek, Nok 
pastor Martine Versteeg Baken, Anker 
pastor Maaike van Dijk Windroos, Elfhoeve
ds. Hetty de Jong Lantaarn, Kajuit, Sluis, Mast
hum. gv. Koda Jonker Achterdek, Zonnewijzer

Facilitaire Dienstverlening
Martin Poot hoofd restauratieve voorzieningen
Pauline Avontuur hoofd huishouding en receptie
Otto Daniel huismeester  

Laboratorium
Marry Verbeek  06-57105515
Annet Viergever  06-23327246
Het lab is alle dagen bereikbaar.  
Aanwezig in de Hanepraij op maandag, woensdag en vrijdag.

Centrale Zorgadministratie
0182-302425

Klachtenfunctionaris
Marlies Krijgsman 

Cliëntenraad De Hanepraij 
contact:
•	per	telefoon:		 dhr.	A.	Versluis	(secretaris):	
 06-16606763 
•	per	mail:		 crhanepraij@gmail.com

Contactinformatie
De Hanepraij is dag en nacht bereikbaar onder tele-

foonnummer 0182-595700.  

Medewerkers zijn per e-mail bereikbaar via het e-mail adres: 

voornaam.achternaam@zorpartners.nl



S A M E N  B O U W E N  W I J  D E  T O E K O M S T

www.devriesverburg.nl

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken

Kapsalon De Hanepraij
voor dames en heren

Even voorstellen, 
Ik ben Petra van der Geest en ben 
kapster. Op dinsdagmiddag van 
12.30 tot 17.00 uur
werk ik in de kapsalon van het 
zorgcentrum ‘De Hanepraij’.

Wilt u een afspraak maken, 
dan kunt u mij bellen op: 
06 - 57 99 00 80. Graag tot ziens, Petra

Uw leverancier voor natuursteen in Gouda!

aanrechtbladen  grafmonumenten  wasbakken 
 vloertegels  vensterbanken  gevelbekleding  

haardplaten  urnen  tafelbladen  vensterbanken  
douchebakken  dorpels  gedenkplaten

››› www.overkamp-natuursteen.nl

Bezoek ons bedrijf:

Gouderaksedijk 42a

2808 NG  Gouda

0182-512601

info@overkamp-natuursteen.nl

www.doorduynmode.nl | 

•  Grootste collectie betaalbare 
dames- én herenkleding

•  Perfecte pasvorm van  
maat 36 tot 58

• Een unieke, vlotte collectie

Kom eens langs in onze winkel  

aan de Overtocht 23 in Bodegraven. 

Of neem een kijkje op:

DOORDUYN MODE

Ik ben er voor u.
Voor, tijdens
en na de uitvaart.

Uw lokale 
uitvaart verzorger
in Gouda
Yvonne Warnaar
 
Monuta Gouda
Aalberseplein 1
groenehart@monuta.nl
(0182) 512 231
www.monuta.nl/gouda


