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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.

Welkom in de Hanepraij winkel

In de winkel van De Hanepraij vindt u 

naast levensmiddelen ook kleine 

 cadeautjes en een bloemetje.

Openingstijden:  

dagelijks van 09.00-19.00 uur
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Terugblik
Terwijl ik dit schrijf zijn de dagen alweer korter 

en leven we naar de Kerstdagen en de afslui-

ting van 2018 toe. Als ik denk aan het afgelo-

pen jaar dan is er veel moois gebeurd om op 

terug te kijken. De vele vakanties en zelfs een 

speciaal jongerenweekend naar het Haerder-

huys. De visserij dag, de rolstoel3daagse en de 

vele uitstapjes ver en dichtbij. Ook hebben we 

met elkaar erg genoten van het prachtige weer. 

We konden het met de mooie parasols en ijsjes 

redelijk koel houden.

Natuurlijk de prachtige jubileumweek met onder 

andere muziek van de Pionier, Simone & 

Friends, de boottocht, de dieren in de binnen-

tuin en het concert van Ronnie Tober. Het was 

mooi om te zien dat medewerkers zich zo 

inzetten om dit voor de bewoners te realiseren. 

En nogmaals dank aan onze sponsoren, met 

als hoofdsponsor onze eigen Vrienden van, die 

flink hebben bijgedragen aan financiering van 

de festiviteiten.

Kwaliteitskader
De overheid heeft gelden ter beschikking 

gesteld voor extra inzet van personeel. Het is 

fijn om te melden dat we in De Hanepraij, 

ondanks krapte op de arbeidsmarkt, hier goed 

gebruik van hebben kunnen maken.

Projectgelden
Ook hebben we projectgelden gekregen dit 

jaar, bestemd voor verbeteringen aan niet-per-

sonele zaken. De tuin is daar een mooi voor-

beeld van. Langzamerhand krijgt deze steeds 

meer gestalte en naast de Receptie kunt u het 

gehele plan bekijken. Voor sommige onderde-

len zijn nog sponsoren nodig. Maar u kunt ook 

bijdragen door u als vrijwilliger te melden of 

suggesties te doen voor nadere invulling van 

het tuinplan. Bij de presentatie in de hal vindt u 

hier formulieren voor.

Nieuws van de waarnemend  directeur

Buiten is het weer helemaal omgeslagen. Na 

een lange, zeer warme zomer zijn we nu toch 

echt in de herfst beland. Vele gekleurde 

 bladeren liggen rondom De Hanepraij verspreid.

Het wordt koud buiten. Tijd om heerlijk de  

22e editie van Spraakwater te lezen of uit 

voorgelezen te worden. We kijken terug op een 

mooi Lustrum feest bij de fotopagina’s.

Nieuws van de directeur, Mantelzorgdag,  

de Kerstbeleving van een bewoner en niet te 

vergeten de rubriek Huisdieren in De Hanepraij.

Maar dat is nog niet alles. Mocht u nieuwsgierig 

zijn geworden, blader lekker verder met elkaar 

in dit blad en vergeet zeker niet de puzzel op te 

lossen.

De redactie wenst u veel kijk-, lees- en puzzel-

plezier en natuurlijk een hele mooi Kerst en 

alvast een fantastisch 2019!

Van de redactie
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Verder zijn op afdelingen Kajuit, Lantaarn en 

Anker belevingshoeken gecreëerd in beeld en 

geluid waar bewoners zich kunnen terug 

trekken in ‘een bos’ of ‘weiland’. En het zal u 

niet ontgaan zijn dat de liftdeuren ‘aangekleed’ 

zijn. De afbeeldingen verwijzen naar de namen 

van de aangrenzende afdelingen, uitgevoerd in 

kleuren van het Zorgpartners logo.

Ook de kookgroep voor jongere bewoners 

wordt uit deze gelden betaald.

Op afdeling de Mast zijn er op de hopiceka-

mers airco’s en nieuwe nachtkastjes geplaatst.

Zo zijn deze projectgelden op een mooie 

manier besteed ten gunste van de bewoners.

Winterfair
Ook de jaarlijkse Winterfair, die eind november 

plaatsvond en veel bezoekers trok, bracht geld in 

het laadje. Creatieve medewerkers verkochten 

zelf gemaakte producten en, samen met het Rad 

van Fortuin, leverde dit € 2.500 op die besteed 

wordt aan de aanschaf van een elektronisch 

Bingo apparaat en een tweede Braintrainer.

Nieuwe directeur
In juni hebben we afscheid genomen van 

directeur Sander van IJsseldijk en een paar 

weken geleden heb ik ook mijn afscheid 

aangekondigd via een brief. Per 1 februari word 

ik directeur van de Irishof, een zorgcentrum van 

Zorgpartners hier in Gouda. Dit is een mooie 

nieuwe uitdaging in mijn loopbaan en ik heb zin 

om daar te gaan beginnen.

Op dit moment zijn de laatste gesprekken bezig 

voor een nieuwe directeur in De Hanepraij.

Ik heb met heel veel plezier in De Hanepraij 

gewerkt, veel geleerd en ik kan terugkijken op 

veel mooie zaken die tot stand zijn gekomen.

Doordat ik niet bij Zorgpartners vertrek zal ik in 

het klein afscheid nemen van bewoners en 

medewerkers. U ontvangt hier in de maand 

januari een uitnodiging voor.

Ieder jaar vieren we in deze donkerste dagen 

van het jaar Kerstfeest, het feest van het licht. 

Kerst
Kerst gaat gepaard met veel gezelligheid in 

huiselijke sfeer. Een feest waarop we zoveel 

mogelijk proberen met elkaar samen te zijn, in 

gezins- en familieverband, als vrienden en 

vriendinnen, of in de gemeenschap van de 

kerk. Want Kerst brengt je samen.

Tegelijk, dat weet iedereen, kan je je juist in 

deze dagen eenzaam voelen. Ook tussen vele 

mede bewoners. Omdat je het gemis voelt van 

degenen die je ontvallen zijn en dat kan in deze 

dagen van gezelligheid en huiselijkheid des te 

meer schrijnen. Je kunt je eenzaam voelen met 

Kerst, als het lijkt alsof iedereen kinderen, 

kleinkinderen en een grote familieschare heeft, 

maar jij niet. We kunnen elkaars verdriet niet 

wegnemen, we kunnen elkaars eenzaamheid 

niet opheffen, hooguit meevoelen en onder-

steunen.

Laten we zo met Kerst naar elkaar omkijken.

Ik wens u allen fijne Kerstdagen en een heel 

goed en gezond 2019.

Trudy Lugthart

waarnemend directeur De Hanepraij

Kerst gedicht 

Het feest van wachten

Op het Licht in de duisternis

Het feest van verwachten

Wat er nog steeds niet is

Verlangen naar de vrede

Hopen op een veilig jaar

Kerstmis brengt gevoelens

Van respect voor elkaar

Verlangen naar de tijd

Dat woorden bemoedigen

Met warmte uitgesproken

En zo het leven verrijken

Verlangen dat wordt geboren

In het hart van ieder mens

Het is kwetsbaar krachtig

Net als het Kerstfeest zelf.
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Als u dit bericht leest is de Sint alweer huis-

waarts en de Kerstman staat voor de deur. 

Hopelijk heeft u genoten en gaat u nog genieten 

van een heerlijk en vooral gezellig Kerstdiner.

Het eerste lustrum van De Hanepraij is ook 

alweer achter de rug, maar zeker nog niet 

vergeten. Het is een mooie en memorabele 

week geweest. Alleen de boottocht is niet 

helemaal gegaan zoals bedoeld, maar wie toen 

geen plaats had aan boord, heeft wel een 

herkansing gekregen. Dus eind goed al goed.

Er is een nieuwe directeur in aantocht en we 

zijn met u benieuwd wanneer we een waardige 

opvolger voor Sander van IJsseldijk mogen 

begroeten. U weet inmiddels ook dat Trudy 

Lugthart, die sinds het afscheid van Sander de 

honneurs waarneemt, ook een nieuwe baan 

binnen Zorgpartners heeft aangeboden gekre-

gen, waarmee we haar van harte gelukwensen.

In het kader van extra aandacht voor cliënten 

heeft iedere cliënt dit jaar recht op het naar 

eigen wens besteden van € 100 en over de 

gebruikmaking hiervan is enige onduidelijkheid 

ontstaan. Natuurlijk besteden we hier aandacht 

aan en zullen er alles aan doen dat u krijgt wat 

u beloofd is.

Ook hebben we de laatste tijd aandacht 

besteed aan de schoonmaakwerkzaamheden 

van uw kamer. Volgens de regels houdt De 

Hanepraij uw kamer schoon, met uitzondering 

van uw persoonlijke spullen. Welnu, we zijn 

overeengekomen dat een aantal spullen die u 

zelf heeft meegenomen, zoals kasten, radio en 

tv ook door De Hanepraij worden schoonge-

houden. Dus ook een aantal spullen niet, zoals 

snuisterijen die u op of in de kast hebt neerge-

zet. Een en ander is nauwkeurig beschreven in 

de Nieuwsbrief van oktober jl.

De cliëntenraad heeft klachten ontvangen over 

de ‘drempels’ bij de toegang tot het gebouw en 

de toegang vanuit het restaurant naar het 

terras. Ook hieraan wordt op ons verzoek 

opnieuw aandacht besteed.

De laatste tijd zijn de volgende twee zaken 

nogal in het nieuws. Dit betreft hoe met per-

soonlijke gegevens moet worden omgegaan 

(privacy zaken) en hoe we zorgen dat er vol-

doende medewerkers in de zorg werkzaam zijn.

Voor wat betreft de persoonlijke gegevens van 

cliënten is bij Zorgpartners een speciale 

 functionaris aangesteld en wordt al enige tijd 

volop gewerkt aan maatregelen zodat aan de 

nieuwe wetgeving wordt voldaan. Ons is verteld 

dat zodra een en ander voldoende is uitgewerkt 

ook de cliënten worden geïnformeerd over de 

gevolgen van die wetgeving in hun situatie.  

Dus daar wachten we dan maar even op.

Voor wat betreft het aantal medewerkers in de 

zorg hebben wij ons voorgenomen om nauw-

gezet een vinger aan de pols te houden. We 

willen voortdurend op de hoogte zijn of er van 

voldoende en adequate bezetting sprake is. 

Natuurlijk willen we graag dat de vaste 

 medewerkers blijven en dat er slechts bij 

uitzondering sprake zal zijn van het inzetten  

van inhuurkrachten. Voor uw welbevinden is het 

van belang dat u de medewerkers kent en 

andersom. 

We hebben een nieuwe voorzitter van onze 

cliëntenraad. Lonneke de Waal heeft na 5 jaar 

de voorzittershamer onlangs overgedragen aan 

Remon Klop. Lonneke neemt gelukkig nog 

geen afscheid, maar dat doen Piet de Mik en 

Rina Doeland wel. We danken hen op deze 

plaats voor al hun inzet en inmiddels zijn wij 

ook al weer in gesprek met een nieuw 

 kandidaat lid. Mocht u, of uw familielid interesse 

Van de Cliëntenraad
Op het moment van schri jven van deze bi j-

drage is het eind november en de koeien 

lopen nog buiten. Is dat uitzonderl i jk of niet? 

Gaat het kl imaat nu echt snel veranderen? 

Kri jgen we dan ook een strenge winter?



Spraakwater - Winter 2018-2019 7

hebben voor de cliëntenraad, neemt u dan 

contact met ons op via het secretariaat.

Zoals u weet heeft de cliëntenraad ook leden 

die zelf cliënt zijn van De Hanepraij. Als er nou 

eens iets is dat u onder onze aandacht wilt 

brengen, dan zou u dat ook met hen kunnen 

bespreken. Beschikbaar hiervoor zijn:

•	 Yvonne	Hooglander,	Afdeling		De	Nok,	

Kamer 12

•	 Ineke	Zoeteweij,	Afdeling	Elfhoeve,	 

kamer 16

Maar u kunt ons natuurlijk ook altijd via het 

secretariaat informeren: op 06-1660 6763 of 

secretariaat.dehanepraij@zorgpartners.nl.

Het bestuur van  de nu al 40 jaar bestaande 

vereniging “Vrienden van de Hanepraij “ heeft 

mee georganiseerd, maar ook mee genoten. 

We hebben gemerkt, dat er mede door het 

organiseren van zulke feestelijkheden een heel 

gezellige sfeer ontstaat in het, nu al 5 jaar 

bestaande verpleeghuis.

Wij worden daar best vrolijk van!

Op bijvoorbeeld die herfstfair, was het een druk 

bezochte gezelligheid. Er was weer van alles 

wat te beleven. En er was weer de mogelijkheid 

om leuke en lekkere dingen te kopen. Zo werd 

er door ‘de Vrienden’ dit jaar eens niet kaarsen, 

maar overheerlijke wijn verkocht. En dit dan 

natuurlijk naast de al bekende banketstaven, 

die zo bij St. Nicolaas en Kerstmis horen. 

Wij kunnen zeggen dat beide artikelen goede 

aftrek hebben gekregen en dat onze kas 

daardoor weer wat extra is aangevuld.

En nu vraagt u zich natuurlijk af, wat er nu weer 

met dit geld gedaan gaat worden. 

Wel! Er zijn weer heel wat zaken op verlang-

lijstjes bij ons binnengekomen. Daarover zijn we 

weer aan het brainstormen en zullen vast en 

zeker daarmee weer op de proppen komen 

tijdens onze Algemene Ledenvergadering die 

wij medio maart 2019 gaan houden. We gaan u 

daar later weer officieel voor uitnodigen. En in 

de volgende nieuwsbrief gaat u dan lezen hoe 

wij ons kapitaaltje gaan besteden.

Wat ik al wel kan melden, is dat op de genoem-

de vergadering onze voorzitter (ikzelf dus) zal 

melden, dat hij besloten heeft om nu, na 25 jaar 

dit ambt bekleed te hebben,  gaat aftreden . 

Al die 25 jaar heb ik met erg veel plezier een 

heel fijn bestuur, mogen voorzitten. Dit bestuur 

weet waar het voor gaat en grijpt alle kansen 

aan om het hier in huis voor u gezellig en 

dragelijk te maken.

Uzelf draagt daar ook een steentje aan bij, 

omdat u lid bent en uw contributie betaalt. (We 

zouden nog nieuwe leden er bij willen, dus als u 

nog geen lid bent….??)

Maar ook koopt u onze al eerder genoemde 

artikelen. En! Oh ja! We gaan nog die prachtige 

kerstboompjes verkopen vanaf 6 december. 

Hou daar maar vast rekening mee, want die 

van ons zijn beter dan bij de concurent. En je 

kunt ze ook nog overhouden.

En zo is het mij dan ook al die jaren gemakkelijk 

gemaakt om die voorzitter te zijn.

Maar je zou dan toch zeggen; Als je zo enthou-

siast bent over die prachtige vereniging, waar-

om ga je die dan verlaten?

Wel! Er zijn nog méér zaken die mijn aandacht 

vragen en op zeker moment moet je dan toch 

ook maar eens beslissen om die hamer over te 

dragen aan een ander. 

En dat moment is nu aangebroken. Het werd 

mij wel wat gemakkelijk gemaakt, omdat er zich 

December, de eerste wintermaand, met al 

haar feestl i jkheden, is weer begonnen. En we 

hadden al  zo’n knal ler van een feest achter 

de rug in september. 
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nu ook net een kandidaat heeft gemeld, die als 

nieuwe voorzitter, nog veel voor de vereniging 

zou kunnen gaan betekenen. Hij moet dan nog 

wel gekozen gaan worden. 

Maar dan,  dan kan ik ook  met een wat minder 

bezwaard gemoed  afscheid nemen. 

Natuurlijk gaat dit niet betekenen dat u mij 

helemaal niet meer gaat zien. Verpleeghuis de 

Hanepraij heeft een bijzondere plek in mijn hart. 

Dus ik zal mijn gezicht heus er nog wel laten 

zien.

Voor nu wens ik u allen een héél fijne Kersttijd 

en voor 2019 een heel goed verenigingsjaar, 

waar u allen van mag genieten.

Ton de Meij

Uw (aftredende) Voorzitter

Ergotherapeuten in De Hanepraij
Het Hanepraij Ergotherapieteam bestaat uit 

Rosan Tiggeloven, Marloes van den Brink, Vera 

Visser en Siham Aarbiou. Aan elke afdeling in 

de Hanepraij is een ergotherapeut gekoppeld 

waar cliënten met hun vragen terecht kunnen 

omtrent ergotherapie. Wat wordt er precies 

verstaan onder ergotherapeutische hulp-

vragen? Een ergotherapeut kan bij u langs-

komen als u problemen ondervindt in alle 

dagelijkse handelingen. Denk hierbij aan hulp-

vragen onder andere omtrent zelfverzorging, 

eten en drinken, lighouding en zithouding, 

hobby’s  en (zelfstandig) verplaatsen in en om 

het huis. Een ergotherapeut zoekt samen met u 

en uw verzorgers en mantelzorgers naar 

mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te 

functioneren.

Tevens geeft een ergotherapeut advies aan 

bijvoorbeeld de zorg met betrekking tot gebruik 

van hulpmiddelen, houdingsadviezen of 

 adviezen omtrent belasting en belastbaarheid. 

Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen 

hebben over ergotherapie, dan bent u welkom 

om langs te komen naar het flexkantoor op de 

eerste verdieping.
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Hallo ik ben Marnix Tramper,

Ik ben 1 mei begonnen hier in De Hanepraij als mede-

werker Technische Dienst voor een paar dagen in de week. 

Nadat ik 37 jaar beroepsbrandweerman ben geweest in 

Gouda ging ik met vervroegd pensioen, maar om op mijn 

56 jaar te stoppen met werken was voor mij veel te vroeg. 

Ik hoorde van Astrid die op de Nok werkt en mijn vrouw is 

dat er behoefte was aan extra personeel voor de Techni-

sche Dienst. Ik werk hier inmiddels al weer een half jaar. Ik 

voel me hier thuis, heb het prima naar mijn zin en ik hoop 

hier nog wat jaren te mogen werken. Ik vind het ook erg 

gezellig. 

Mijn grootste hobby is motor rijden. Daarnaast hou ik van 

met vakantiegaan en feestjes en geniet ik van m’n kinderen 

en kleinkind. 

Ik wil graag bewoners en personeel helpen en bijstaan met 

klussen. 

Tot ziens in De Hanepraij, 

Marnix Tramper M
ar

ni
x 

Tr
am

pe
r

Even Voorstellen
Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Anne-Jue de 

Jong en sinds oktober gestart als waarnemend diëtist 

op de Hanepraij, Savelberg en Reehorst (Moerdregt). 

Op De Hanepraij ben ik vooral werkzaam op de 

afdelingen Kajuit, Baken, Windroos, Achterdek, 

Breevaart en Nok.

Ik heb mijn opleiding Voeding en Diëtetiek in  

Den Haag gedaan en daar ben ik afgelopen augustus 

afgestudeerd. Alweer wat langer geleden heb ik ook 

de opleiding  

tot apothekersassistent afgerond. Mijn eindstage heb 

ik dit jaar gedaan bij Zorgpartners  Midden-Holland, 

hierbij heb ik zowel bij de revalidatie als bij de lang-

durige zorg  meegedraaid, dus ik ben niet helemaal  

een nieuw gezicht meer. 

Ik woon in Gouda met mijn man en drie (jonge) kinderen. In onze vrije tijd gaan we graag met zijn allen 

er op uit, verder vind ik het leuk om te koken en een goed boek te lezen. Ook maken we graag mooie 

reizen, die we het liefst met een cruiseschip doen ergens op de wereld.

Tot ziens in De Hanepraij!

A
nn

e-
Ju

e 
de

 J
on

g 
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Door elke afdeling is op eigen wijze een invul-

ling gegeven aan de blijk van waardering die 

naasten van de bewoners verdienen. Er was 

een mooi optreden in restaurant IJsselzicht, 

een stampotmaaltijd, een High Tea, een 

 gezellige koffie ochtend, of een chocolade 

verrassing. Of er konden herinneringen 

 vastgelegd worden door het maken van foto’s. 

Allemaal vergezeld van iets lekkers. 

Een dag van zorgen met elkaar, voor elkaar. 

Een mooie dag.

Mantelzorgdag in De Hanepraij
Op zaterdag 10 november bruiste het van de 

activiteiten in De Hanepraij .  De jaarl i jkse 

Dag van de Mantelzorg werd gevierd.

Op een maandagmiddag in november word ik 

hartelijk ontvangen door Roeli en dhr. Vlietstra 

op zijn appartement op De Mast. Dhr. Vlietstra 

zit met rolstoel aan tafel en heeft zijn hobby, het 

verzamelen van postzegels, weer opgepakt. 

Een paar maanden geleden leek het er veel op 

dat dit niet meer mogelijk zou zijn, zo vertellen 

de zussen later in het gesprek.

Roeli verontschuldigt zich voor haar zus Jet. Ze 

komt wat later. “Onze moeder is verhuist naar 

Stolwijk, vanuit Moordrecht. Het appartement 

werd te groot. De interactieve tv en telefoon 

moesten worden aangesloten en daar moet 

m’n zus bij zijn. Dat is voor onze moeder toch 

wat lastig, om het helemaal alleen te regelen 

met haar 85 jaar. Ze is verder wel redelijk 

zelfstandig en mobiel, maar het is fijn dat ze  

nu bij mij in Stolwijk woont, ik ben zo bij haar.  

Ik werk in Gouda, dus dat is dan goed te 

combineren met de bezoeken aan m’n vader. 

Meestal doe ik dat op maandag en ik kom in de 

weekenden.”

Jet is ondertussen gearriveerd en vertelt van 

het uitgelopen bezoek aan hun moeder: “Ik 

dacht dat is dan mooi te combineren, maar het 

Een mantelzorger aan het woord
Om het belang van mantelzorg voor de 

 bewoner te onderstrepen wordt het werk van 

mantelzorgers in Spraakwater voor het 

 voetl icht gebracht.  Zi j  verdienen onze 

 onverdeelde aandacht.
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liep even anders.” Jet vertelt dat ze uit 

 Scheveningen moet komen. De aanzienlijke 

reistijd is dan wel eens lastig.

Dhr. Vlietstra heeft 3 dochters en ze hebben de 

taken verdeeld. “We zorgen dat er wel iedere 

dag iemand aanwezig is, “vertelt Jet, “Ik werk 

niet meer, dus ik kan zo’n 3 keer per week 

komen.” Roeli wast en strijkt en Erna ontvangt 

haar vader vaak thuis, in verband met de 

werkzaamheden in haar eigen bedrijf in Am-

merstol. Hij wordt dan gereden door een 

taxibus. Jet doet de medische zaken en is 

eerste contactpersoon. Gezien haar achter-

grond als apotheker is dat dan wel logisch, zo 

leggen de zussen uit.

“En tot aan de verkoop van de apotheek in 

2015, heeft vader geholpen met de administra-

tie, nadat hij met pensioen was gegaan, hij was 

graag bezig.”

Pas afgelopen januari ging het mis. Vanwege 

zijn hart moest hij naar het ziekenhuis en het 

ging zo slecht dat in het ziekenhuis werd 

gezegd dat hij naar een Hospice moest.

Maar dhr. Vlietstra had bedacht dat hij zijn 

verjaardag, op 2 mei, toch graag wilde halen en 

in maart kwam dhr. Vlietstra naar De Hanepraij. 

Zijn gezondheid verbeterde, met de nodige 

medicatie aanzienlijk. In zijn agenda staat op 2 

november een Hollands vlaggetje getekend, 

dat voor de helft is in gekleurd; 86…en een half 

jaar! En een volgende mijlpaal is in zicht; in 

december hoopt het echtpaar 63 jaar getrouwd 

te zijn.

Inmiddels vraagt dhr. Vlietstra zich af of hij iets 

over zich zelf moet vertellen, omdat het toch 

eigenlijk over z’n dochters gaat. Als we afspre-

ken dat dit ook gewoon kan, vertelt hij over de 

jaren die hij als machinist heeft gevaren over de 

hele wereld, 7 jaren lang. In 1960, toen Roeli, 

zijn jongste dochter werd geboren, kwam hij 

aan wal en ging werken bij Nutricia in Zoeter-

meer, als technicus. “Daar moest ik de boel 

dan draaiende houden,” zo licht dhr. Vlietstra 

toe.  Dat had zo z’n voordelen, je kreeg een 

mooie babypakket als je een baby had gekre-

gen en zo af en toe kon er gesnoept worden 

van de potjes babyvoeding die mee naar huis 

kwamen. Daarna ging hij voor baggerbedrijf 

Volker werken. Toen hij de kans kreeg om voor 

dit bedrijf in Australië te gaan werken, verhuisde 

hij voor 7 jaar met zijn gezin naar Australië. “En 

daar heb ik mijn lagere schooljaren doorge-

bracht,“ vult Roeli aan. Uiteindelijk heeft dhr. 

Vlietstra zijn avontuurlijke carrière afgesloten op 

de Maasvlakte bij Rotterdam om daar nieuwe 

bedrijven te helpen opstarten. “Ja ik heb een 

mooi leven gehad!” benadrukt dhr. Vlietstra, 

“Alleen het laatste stukje dat valt niet mee.”

“Op dit moment is het de verveling die hem het 

meeste partte speelt. We hebben jaren samen 

bridge gespeelt,” vertelt Jet, “en dat ging niet 

meer vanwege de gezondheid, een spel duurt 

wel 4 uur en je moet met z’n vieren zijn. Nu heb 

ik 2 dames uitgenodigd om met ons bridge te 

spelen en dat doen we weer elke week in het 

restaurant. En vader kan het nu weer bijna 2 uur 
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volhouden! Na zoveel gezelligheid vindt hij dan 

wel eens lastig om afscheid te nemen en kan ik 

moeilijk weg komen. Tijdens de ziekteperiode 

gingen veel zaken langs hem heen, hij weet 

bepaalde dingen ook niet meer. Nu vindt hij het 

weer fijn om de gezelligheid te hebben. Ook de 

bezoeken van moeder zijn weer fijn voor hem.”

Als ik vraag hoe ze het afgelopen jaar hebben 

ervaren, zeggen beide zussen dat dit jaar echt 

in het teken heeft gestaan van de zorg voor hun 

ouders. Het was een chaotische tijd en inten-

sief. Jet vertelt: “Ik vond het dan fijn om weer 

energie op te doen met hardlopen.” Roeli vertelt 

dat het fietsen van en naar Gouda een prettige 

manier was om dingen even los te laten. Ze 

vervolgt: “Wij zijn de zorggeneratie, we hebben 

kinderen en kleinkinderen, waar we actief voor 

zijn en we zorgen voor onze ouders.”

Inmiddels zijn we een uur verder en dhr. Vlietstra 

vraagt of het gesprek nu klaar is. Ja, er is 

genoeg verteld! En hij manoeuvreert zijn 

elektrische rolstoel behendig en snel op de 

goede plek voor een foto met zijn dochters. 

Nettie van Kekem

Vrijwilligers Jubilarissen 2018
Ook dit jaar hebben we weer vele vrijwilligers 

die hun jubileum vieren. 

Er zijn 36 vrijwilligers die 5 jaar geleden zijn 

begonnen bij Zorgpartners: Nellie, Hans, 

Fadime, Annemarie, Dirk, Nellie , Margreeth, 

Rina, Harry, Fred, Gerda, Vera, Imanda, 

	Yvonne,	Eveline,	Nellie,	Wil,	Saskia,	Margriet,	

Agnes, Jan, Piet, Nicolien, Jaap, Tilly, Vincent, 

Cootje, Janneke, Truus, Jose, Mathijs, Tineke, 

Cor, Heleen, Geri, Truus en Bas. Sommigen zijn 

nog net begonnen in verpleeghuis Bloemendaal 

of in verpleeghuis de Riethoek. Maar de 

 meesten zijn na de opening van De Hanepraij 

van start gegaan. 

De vrijwilligers  Dick, Gerrie en Ton zijn 10 jaar 

geleden als vrijwilliger in verpleeghuis Bloemen-

daal gestart. Dick kunt u in het restaurant 

tegenkomen op donderdag en zaterdag bij het 

uitserveren van de maaltijd maar ook in de bar 

of in de keuken en hij helpt bij verschillende 

grote activiteiten en thema maaltijden.  Gerrie 

helpt ons bij het handwerken op maandag-

ochtend op de Werf, Ton was chauffeur op de 

Hanepraij/Bloemendaal bus en is bestuurslid 

van ‘De vrienden van De Hanepraij’.

Wil, Anneke, Jeannette en Martin zijn met hun  

12 ½ jarige jubilea in het zonnetje gezet terwijl ze 

het niet verwachtten. Wil is tijdens het optreden 

van het dameskoor ‘Eigenwijs’ gehuldigd. Zij helpt 

al ruim 12 ½ jaar bij de recreatieavonden maar 

staat ook samen met haar man op donderdag en 

zaterdag in het restaurant en is betrokken bij alle 

themamaaltijden en andere bijzondere bijeenkom-

sten in het restaurant. Anneke speelt op het orgel 

tijdens de kerkdiensten. Niet alleen in ons ver-

pleeghuis maar ook nog op andere locaties. 

Jeanette hebben we verrast met een bloemetje op 

de afdeling waar zij individueel bewoners bezoekt. 

Jeanette is 5 jaar geleden meeverhuisd vanuit 

verpleeghuis De Riethoek naar de Hanepraij 

samen met een bewoner waar zij als vrijwilligster 

wekelijks op bezoek ging. Martin is begonnen in 

verpleeghuis Bloemendaal en speelt piano tijdens 

de zangochtenden. En op donderdagochtend 
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steekt hij de bewoners nog steeds een muzikaal 

hart onder de riem zoals Martin dat zo mooi zegt.

Nico is al 25 jaar vrijwilliger bij Zorgpartners. Hij 

is begonnen bij de recreatieavonden en de bar 

in De Riethoek en heeft daar heel wat voetstap-

pen liggen. Fijn voor ons dat hij mee wilde 

verhuizen. Nico help nog steeds bij de avondjes 

en de activiteiten op de zaterdag middagen. 

Maar ook bij de kerkdiensten op zondagoch-

tend is Nico betrokken. 

Wim en Elly zijn al 35 jaar vrijwilligers. Wim 

heeft zowel in De Riethoek als Bloemendaal 

vrijwilligerswerk gedaan. In de Riethoek heeft hij 

geholpen bij de recreatieavonden en de bar. In 

Bloemendaal ging hij vaak mee met een 

uitstapje waarbij Wim op de bus reed. Hij ging 

en gaat ook regelmatig mee om bewoners te 

begeleiden naar het ziekenhuis. Wim doet bij 

verschillende locaties van onze organisatie 

vrijwilligerswerk. Elly begon 35 jaar geleden bij 

de bingo in verpleeghuis Bloemendaal en hielp 

bij de recreatieavonden. Nu is Elly betrokken bij 

‘Beweeg je fit’ op  maandagmiddag en Wim is 

wekelijks bij de receptieavonden te vinden.

Beste vrijwilligers, heel hartelijk dank voor jullie 

enorme inzet voor onze bewoners van  

De Hanepraij.

Huisdieren in De Hanepraij

Kleinzoon Teun, zelf 

ook groot liefhebber 

van deze knaagdier-

tjes, komt een keer of 

vier per week langs om 

voor ze te zorgen. Niet 

dat ze veel zorg nodig 

hebben “Het zijn 

woestijndieren en ze hebben nauwelijks water 

nodig. Daardoor plassen en stinken ze weinig. 

Het hok hoeft maar eenmaal per zes weken 

verschoond te worden”, aldus Teun.

“Je kan met ze knuffelen en mijn Oma vindt het 

leuk om te kijken hoe de levendige diertjes door 

het hok klimmen en klauteren. Ze eten naast 

brokjes groenten en fruit. En ze vinden het leuk 

om te knagen aan bijvoorbeeld een wc rolletje. 

En ook aan mijn trui!”

Zo heeft mevrouw Buijs plezier van de woestijn-

ratjes en van haar kleinzoon die gezellig vaak 

langskomt. 

Niet iedereen is blij met de ratjes; toen Teun er 

een keer eentje meenam naar de huiskamer 

sprong iemand van het personeel gillend op 

tafel. “Maar dat was eigenlijk juist leuk”, lacht 

Teun.

Voor de rubriek ‘Huisdieren in De Hanepraij ’ 

brengen we deze keer een bezoek aan me-

vrouw Buijs die op de Kajuit  woont met maar 

l iefst 5 woesti jnratjes. Die ratjes leven in  

een hok op haar appartement.
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Mevr. geeft aan dat ze het gezellig vond met 

elkaar. Ieder hielp mee om het huis te versieren. 

De één kwam met een boom aan, de ander 

hing de kerstballen in de boom en moeder 

kookte een heerlijke maaltijd. Haar vader zong 

in het koor in de Jozef kerk in Gouda waar ze 

met haar moeder, zus en broer ging luisteren 

en uit volle borst mee zong. Heerlijk vond ze 

dit. Hierna werd er met elkaar lekker gegeten 

maar er waren in die tijd geen cadeautjes. Wel 

bracht Sinterklaas iets in de schoen.

De saamhorigheid was voor haar erg belangrijk. 

Mevr. Laros werkte vele jaren in de thuiszorg. 

Eerst in Schiedam en later in Gouda. Ook dan 

moest je met Kerst werken maar dit vond ze 

niet erg. Ze vond het fijn dat ze anderen blij kon 

maken met haar komst.

Vaak ging ze met Oud en Nieuw naar haar 

broer in Noordwijk. Hij was organist en het was 

traditie om liederen met elkaar te zingen.

Ook herinnert zij zich dat ze heerlijk door de 

sneeuw naar huis teruggingen. Prachtig waren 

de landschappen.

Later verhuisde haar zus naar Frankrijk en 

konden ze niet altijd meer met Kerst samen 

zijn. Hier heeft ze vele tranen om gelaten, want 

dat is echt een gemis.

Mevr. Laros hoopt op een witte Kerst, met veel 

lichtjes en zingende medebewoners in De 

Hanepraij. Inmiddels viert ze hier de Kerst. Echt 

wennen was dit. Veel bewoners kent ze niet 

maar mevrouw kan inmiddels toch genieten 

van het Kerstdiner waar mantelzorgers van 

andere bewoners of personeel haar mee naar 

toe nemen. Mevr. Laros is hier erg dankbaar 

voor.

Ze wil graag haar appartement versieren en 

heeft hier hulp bij nodig. Hoe enthousiast ze 

vroeger hierin was, zo terughoudend is ze nu. 

Ze vindt het lastig om hulp te vragen.

Gelukkig zijn er een aantal personen in haar 

omgeving die spontaan hierbij helpen.

De uitstap naar Intratuin voor de Kerstshow 

vindt ze geweldig.  Heerlijk snuffelen tussen al 

die mooie gekleurde kerstspullen. Nou dat is 

nogal wat anders dan vroeger. Als je een boom 

had met ballen en een kaarsjes was je al 

tevreden. Tegenwoordig versieren ze het hele 

huis. Daarom heeft ze toch wat moois gekocht 

voor op haar appartement om alvast in de 

Kerst stemming te komen.

Mevr. Laros wenst iedereen een mooie en witte 

Kerst met elkaar.

Kerstbeleving
De gedachten over Kerstmis van mevr.  Laros, 

die op Het Voordek woont,  gaan ver terug in 

de t i jd toen zi j  kind was.
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Kleine reisgenoten in ons midden…

Deze regels uit het gedicht 

‘Reisgenoot’ gaan wel-

eens door mij heen als ik 

kleine kinderen zie, zo 

maar ergens. Voor het 

raam van het kinderdag-

verblijf aan de Fluwelen-

singel op een middag in 

november. Of buiten, op 

straat, op weg naar 

school. Alles zien zij, om 

alles kunnen zij zich 

verwonderen.

Soms komen er in ons 

huis, in De Hanepraij kleine 

kinderen op bezoek, bij 

opa of oma, of bij over-

grootouder. En af en toe 

komt er een schoolklas of 

groep van het kinderdag 

verblijf op bezoek. Zij vullen de gangen en 

afdelingen met het geluid van hun kinderstem-

men en voetstappen. En brengen vreugde bij de 

bewoners die zij bezoeken. Zij zijn onze ‘kleine 

reisgenoten’ die ons herinneren aan wat we zelf 

in de loop van het leven soms wat zijn kwijt 

geraakt. Onbevangenheid. Verwondering. 

Iedere keer als er kinderen zijn in ons huis valt 

het me op dat die kleine bezoekers zoveel 

teweeg brengen. Doelgericht gaan zij op het 

speelgoed af dat ze probleemloos weten te 

vinden. Ze klauteren op stoelen, rennen door 

de gang of zitten stil aan tafel met limonade en 

een koekje. Mensen genieten ervan naar 

kinderen te kunnen kijken. Hun aanwezigheid 

brengt een glimlach op het gezicht van bijna 

iedereen die voorbij komt. Die kleine bezoekers 

ontroeren ons. Zij roepen het kind diep in ons 

weer tot leven. Ik vind het altijd mooi om in een 

mens - ook op hoge leeftijd - dat kind te 

kunnen ‘ontmoeten’. Dan vraag ik iemand: 

‘Was u misschien ondeugend als kind?’ 

Waarop het antwoord komt: ‘Ja, maar hoe 

weet u dat?” Het is vaak nog steeds te zien, als 

je goed kijkt. Aan een twinkeling in de ogen….

In deze dagen leven wij toe naar Kerstmis. 

Middenin de donkere tijd maken wij ons op om 

feest te gaan vieren. Al vroeg beginnen de 

voorbereidingen. Alles wordt versierd en 

kerstdiners worden voorbereid. Middenin de 

donkerste tijd van het jaar vieren wij een feest 

van licht en liefde. Een feest dat ons verbon-

denheid kan brengen. Maar dat ons – eerlijk is 

eerlijk – soms ook wat verdrietig kan maken. 

Omdat we terug denken aan wat was en er nu 

niet meer is……geen tijd van het jaar roept dat 

zo op als de tijd van Kerstmis. 

De donkere dagen van december en de 

donkere kant van het leven roepen in ons 

mensen een diep verlangen op naar vrede, licht 

hoop en liefde. We vieren de terugkeer van het 

licht. En sinds vele eeuwen steeds weer 

opnieuw de geboorte van een kind. Het kind in 

de stal van Bethlehem. Ook een ‘kleine reis-

genoot’ die al vele eeuwen met de mensheid 

optrekt. Voor wie geloven is Hij ‘God met ons’. 

Hoe het ook zij, of u gelovig bent of niet, 

hopelijk straalt er iets van de liefde en het licht 

van de Kersttijd door in uw leven. En komen er 

in het nieuwe jaar steeds weer kleine reis-

genoten op onze weg die ons ‘het licht 

 opnieuw leren’. 

Namens mijn collega’s van de Dienst Geestelijke 

Verzorging wens ik u allen een vredige Kersttijd 

toe en al het goede voor het komende jaar.

Martine Versteeg,  

geestelijk verzorger

‘Ji j  kleine reisgenoot,  die je verwondert over 

veel dat mij  ontgaat,  die grote tranen laat 

om wat mij  niet meer raakt,  neem mij  mee 

naar al les wat ik niet meer weet…….’

Reisgenoot

Jij kleine reisgenoot
met je hand vol vlinders
en je mond vol vragen

kun jij mij dragen
en mag ik

met jou mee
lopen onder de sterren?

Jij kleine reisgenoot
die je verwondert

over veel dat mij ontgaat,
die grote tranen laat

om wat mij niet meer raakt,

neem mij mee
naar alles

wat ik niet meer weet
en leer mij 

het licht opnieuw.

Sytze de Vries
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Een terugblik op het 5 jarige jubileum van De Hanepraij
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Winnaars Woordzoeker  
Jubileum editie

Woordzoeker
N E T T E M R U O G F D

I R S I M T S R E K I J

C E F N L K O U A E A R

H B A V O E F A H R P U

A M M U B E R G E A P U

M E I U E S I N D A E V

P C L R I L N E O J L D

A E I W L S E M N D F R

G D E E O T D A K U L A

N D Z R E E F S E O A A

E E A K D I N E R G P H

G E N I E U W J A A R N

APPELFLAP

CHAMPAGNE

DECEMBER

DEN

DINER

DONKER

FAMILIE

GEZELLIGHEID

GOURMETTEN 

HAARDVUUR

KAARS

KERSTMIS

KOU

NIEUWJAAR

OLIEBOL

OUDJAAR

SAMEN

SFEER

VUURWERK

Onder de vele inzendingen van de Woordzoeker viel 

het lot op de Zonnewijzer. Mevr. Eckhardt, dhr. 

Nieuwenhuijzen en dhr. Brenkman leverden de juiste 

oplossing in en wonnen daarmee een High Tea voor 

hun hele afdeling! 

Op de foto: waarnemend directeur Trudy Lugthart 

feliciteert de winnaars. Helaas was dhr. Brenkman niet 

in de gelegenheid om hierbij te zijn.

Onder de prijswinnaars van de Woordzoeker van dit 

winternummer van Spraakwater wordt een ritje in de 

Rolstoelbus verloot, met passagiers en bestemming naar eigen keuze. 

Lever uw oplossing in voor 1 maart bij de Receptie en maak kans op deze mooie prijs! 
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Directie De Hanepraij 
Trudy Lugthart waarnemend directeur

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 Renske Groenendijk/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 Mast, Sluis, Zonnewijzer
Anne de Jong  Baken, Windroos, Kajuit, Nok, 

Breevaart, Achterdek
Larissa Rosbergen  Lantaarn, Elfhoeve, Anker, 

Voordek

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.

Klachtenfunctionaris
Marlies Krijgsman 

Aandachtfunctionaris Ouderenmishandeling
Will de Zwart

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


