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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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Poëzie in coronatijd 
 door en met bewoners
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Op dit moment is het lente! Wat een mooi 

seizoen van het jaar is dit toch. De vogels 

zingen hun lied. De koeien gaan voor het eerst 

weer naar buiten en grazen in de mooie groene 

weides. Bloemenbollen die in het najaar, door 

Nicole, in de tuin zijn gepoot, komen langzaam 

in bloei. De bomen hebben mooie bloesems 

aan hun takken en sommige krijgen al weer 

nieuwe blaadjes. Ook zult u achter het glas van 

uw appartement merken dat de zon aardig 

begint te schijnen. De natuur lijkt ook dit jaar 

niet stil te hebben gestaan. 

Helaas zult u dit jaar weinig meekrijgen van wat 

er buiten allemaal gebeurt met onze mooie 

natuur. Door het coronavirus kunnen we helaas 

niet naar bepaalde evenementen zoals de 

Keukenhof of gewoon lekker dichtbij De 

Hanepraij genieten van het Houtmansplant-

soen. Toch hopen we dat ondanks dit alles u 

zult genieten van het voorjaar, misschien wel 

door dit mooie voorjaarsnummer. We wensen u 

veel leesplezier.

Oproep! Oproep! Oproep!
Heb jij talent voor schrijven en heb je 

altijd al graag in een redactie willen 

zitten, meld je dan nu aan als 

redactielid van onze huiskrant, de 

Spraakwater. Wij zijn op zoek naar 

jou! 

Je kunt je aanmelden via  

het secretariaat.

Van de redactie

Sinds een aantal weken is het leven in onze 

Hanepraij, maar ook ver daarbuiten niet meer 

zoals we het gewend waren. En dan hebben 

we het niet over kleine aanpassingen, maar 

aanpassingen die voor ons allen, bewoners, 

medewerkers en familie pijnlijk zijn.

Elkaar niet meer kunnen vastpakken, bang zijn 

om ook ziek te worden, familie die op afstand 

maar moet volgen wat er achter onze gesloten 

deuren gebeurt.

We hebben zoveel moeten leren over een 

nieuw virus dat onze samenleving daadwerke-

lijk bedreigt op een schaal die we niet voor 

mogelijk hielden.

Van ons werd gevraagd dat we ons aanpasten. 

Onze dappere medewerkers aan het liefdevol 

moeten verzorgen en verplegen op een geheel 

nieuwe manier. Onze families die op nieuwe 

Nieuws van de directeur

Liefde in tijden van Corona
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manieren contact moesten zoeken met u en 

ons. De leiding die zich verantwoordelijk voelt 

om binnen de bestaande mogelijkheden en 

richtlijnen er alles aan doet om zowel de 

gezondheid, als het welzijn goed te bewaken. 

Maar we hebben ook gemerkt dat liefde door 

gesloten deuren kruipt in de vorm van duizen-

den geschonken rozen, familie op hoogwerkers 

op bezoek. Bellen aan het raam, bellen en 

zichtbaar worden op de iPad. Kerkdiensten via 

de televisieschermen.

Je verhaal kwijt kunnen bij het psychosociale 

team. Onze artsen die overuren maken en 

continu alert zijn. Onze behandelaars die op 

een heel andere manier bijdragen aan de 

dagelijks zorgverlening door letterlijk hulp te 

verlenen aan  bewoners bij eten en drinken.

Nooit vervanging van de omhelzing en nabije 

troost. Maar wat ben ik trots op ons allen. Wij 

zijn tot veel in staat als we het samen doen. 

Laten we elkaar goed vasthouden om dit voor 

de komende tijd vol te kunnen houden!

Monica Riewald

Als de liefde niet bestond
Toon Hermans  

Als de liefde niet bestond

Zullen ze stilstaan, de rivieren

En de vogels en de dieren

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond

Zou het strand de zee verlaten

Ze hebben niets meer te bepraten

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond

Zou de maan niet langer lichten

Geen dichter zou meer dichten

Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan

En de aarde zou verkleuren

Overal gesloten deuren

En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond

Dan was de hele vrijerij bedorven

De wereld was gauw uitgestorven

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond

Zou de zon niet langer stralen

De wind zou niet meer ademhalen

Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen

Zoals eens in het paradijs

Als wij elkaar niet meer begrijpen

Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou

En m’n adem zou bevriezen

Als ik je liefde zou verliezen

Er is geen liefde zonder jou
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Even voorstellen
Waarschijnlijk hebben een aantal van jullie mij al 

zien rondlopen door De Hanepraij, maar ik zal 

mij nog even hierbij voorstellen!

Ik ben Jolien van Haastregt, 22 jaar oud en ben 

sinds 1 februari een nieuwe collega geworden 

bij het AVK-team. In 2018 heb ik mijn diploma 

Verpleegkunde in ontvangst mogen nemen.  

Na even gewerkt te hebben bij een andere 

instelling als Algemeen Verpleegkundige, zocht 

ik naar een nieuwe uitdaging. Toen ben ik bij  

De Hanepraij gekomen waar ik nu met veel 

plezier mijn werk uitoefen.
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Van de Cliëntenraad
Wat worden we door de feiten ingehaald. Daar waar we u in de wintereditie van onze “Spraakwater” 

nog een gezond en mooi 2020 toewensten, toont het corona virus aan hoe kwetsbaar we zijn.

Toch komt er ook veel moois uit de huidige situatie, de saamhorigheid en solidariteit zijn echt gewel-

dig om te zien. Aan alle mooie voorbeelden daarvan moeten we ons nu maar vasthouden.

De Cliëntenraad is onder de indruk van de tomeloze en liefdevolle inzet van alle medewerkers van 

De Hanepraij.

Ook in deze moeilijke tijd blijft de Cliëntenraad de belangen van de bewoners verdedigen en voeren 

wij regelmatig overleg met onze directeur.

André Versluis

Secretaris Cliëntenraad 

Hanepraij
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Sensorische Informatieverwerking

“Voor het gedrag van cliënten is vaak een 

verklaring en daarmee een oplossing te  vinden.”

Bij SI-therapie analyseer je aan de hand van 

video-opnames hoe iemand zich gedraagt, 

hoeveel prikkels er zijn en hoe alert iemand is. 

Die prikkels kunnen van buitenaf komen, 

bijvoorbeeld geluid of fel licht op de afdeling. 

Maar cliënten maken ook zelf prikkels om alerter 

of minder alert te worden, bijvoorbeeld rondlo-

pen of roepen om rustiger te worden of juist om 

meer contact met de omgeving te krijgen.

Het mooie van SI-therapie is het multi-

disciplinaire. Je werkt in een team van 

 verschillende behandelaren. Ieder kijkt vanuit 

zijn eigen vakgebied naar de cliënt en samen 

zien we de cliënt als één geheel. Hierdoor 

wordt vaak duidelijk waar bepaald gedrag 

vandaan komt én hoe we het kunnen voor-

komen. Maakt in de huiskamer iemand een 

hyperalerte indruk? Dan bekijkt het team welke 

prikkels hieraan bijdragen en hoe we die 

kunnen reduceren. Is iemand angstig bij de 

dagelijkse zorg? Dan bekijken we welke manier 

van contact maken en welke handelings-

volgorde voor deze persoon het prettigst is. 

Het team van verzorgenden kijkt mee bij de 

video-analyse en heeft een rol in de analyse van 

het gedrag. Hieruit volgen tips voor het team in 

de benadering van de cliënt en oorzaken hoe 

onbegrepen gedrag ontstaat.

Binnen De Hanepraij zijn ongeveer 10 behande-

laren opgeleid in SI. Hierdoor ontstaat een 

uniforme wijze van benadering bij onbegrepen 

gedrag. Op iedere afdeling is deze expertise 

aanwezig en wordt coachend ingezet met en 

naar de zorgteams.

Inmiddels is op alle afdelingen een kennis-

overdracht geweest van de sensorische 

informatieverwerking. Op verschillende 

 afdelingen zijn ook trajecten geweest, meest 

met positief resultaat. 

Wilma Aantjes, fysiotherapie

Ouderen met dementie hebben vaak meer 

moeite om al le prikkels in hun omgeving op 

een goede manier te verwerken. Dat kan 

bi jvoorbeeld leiden tot geagiteerd gedrag of 

apathie.  Sensorische Informatieverwerking 

kan dan helpen. 

Oplossing: In mei leggen alle vogels een ei.

Lente-rebus
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Teken- en schildervereniging  
Het Praijpalet

Ons motto is nog steeds: “In iedereen schuilt 

een kunstenaar”

De creativiteit en inspiratie worden onderling 

gedeeld. We werken onder andere met acrylverf, 

potlood, krijt en aquarelverf. Ook de muziek op 

de achtergrond kan een belangrijke inspiratie en 

rustgevende bron zijn voor concentratie tijdens 

het werken. We experimenteren regelmatig met 

o.a. zand, aluminiumfolie, dikke/dunne penselen 

of gewoon schilderen met je vingers.

Dit alles leidt tot prachtige resultaten. En op die 

resultaten zijn we trots! Zo trots dat we tegen-

woordig van onze schilderijen ansichtkaarten 

laten drukken. Deze kaarten vindt u in een 

speciale standaard bij de receptie en zij zijn 

aldaar te koop.

Ook exposeren we regelmatig werk in ons 

Restaurant IJsselzicht. We hebben zelfs laatst 

een schilderij van iemand verkocht! Hoe leuk is 

dat!!

Zo laat Het Praijpalet zich zien in De Hanepraij!

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u altijd 

terecht bij De Werf.

Wij zien u graag, 

Renate, Marieke en Joliek

Iedere donderdagmiddag is onze ruimte De 

Werf gevuld met een grote groep bewoners 

die veel plezier beleven aan het tekenen en 

schi lderen.
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Beste vrienden,

Sinds één jaar is ondergetekende penning-

meester van de Vereniging Vrienden van De 

Hanepraij. In deze functie wordt er van mij 

verwacht dat ik op de ‘centjes’ let. Het afgelopen 

jaar is er weer een ruim bedrag ingebracht door 

leden, sponsoren, giften en verkoopacties.

Voor ons als bestuurders van de vereniging is 

het een belangrijk doel om te zorgen dat het 

geld wordt besteed aan en terecht komt bij de 

bewoners van De Hanepraij. Het geld wordt o.a. 

gebruikt voor activiteiten en aankopen die door 

het personeel van De Hanepraij worden 

 georganiseerd voor de bewoners. 

Hoewel het geld over het jaar 2020 nog moet 

binnenkomen, zijn wij nu al gestart met leuke 

activiteiten. Tijdens Valentijnsdag zijn de bewo-

ners letterlijk in de bloemetjes gezet en hebben 

wij een traktatie uitgedeeld. In februari hebben 

wij Henny Huisman (ja, de echte) laten komen 

om een playbackshow te presenteren van acts 

door het personeel en de bewoners uit gevoerd. 

Eveneens sponsoren wij de zaterdagmiddag-

matinees en het zomerprogramma. De  ‘Vrienden 

van’ betaalde ook mee aan de inrichting van de 

tuin en de jeu-de-boules baan. Kortom wij 

zorgen voor de kers op de taart. Binnenkort 

volgt het jaarlijkse verzoek om de contributie of 

het sponsorgeld aan ons over te maken. Wij 

rekenen erop dat u allen weer een bijdrage wilt 

leveren aan de activiteiten van onze vereniging.

De contributie kent geen vast gedrag en 

 bedraagt minimaal 10 euro, maar u bent vrij bij 

te dragen wat u wilt, het liefst natuurlijk zoveel 

mogelijk, want hoe meer geld er binnenkomt, 

hoe meer wij kunnen doen. Bent u nog geen lid 

van onze vereniging meldt u dan aan via de 

kaartjes die u bij de receptie van De Hanepraij 

kunt vinden en daar ingevuld kunt afgeven. Wilt 

u geen lid worden (ik kan het mij haast niet 

voorstellen) dan zijn wij ook blij met een 

 één malige gift of donatie. De vereniging is een 

ANBI-erkende vereniging, dus zijn de giften 

aftrekbaar van de belasting.

Als u dit heeft gelezen en u wilt een bedrag 

 overmaken dan kan dat op rekeningnummer 

NL62 INGB 0005 9944 74 t.n.v. Vereniging 

Vrienden van De Hanepraij.

Namens het bestuur en de bewoners alvast van 

harte bedankt,

Kees van Dijk, penningmeester
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Vanuit het donker naar het licht …

In onze tuin staat een appelboom, kaal in het 

felle voorjaarszonlicht. De boom is een geliefde 

plek voor vele vogels. Koolmeesjes, mussen, 

vinken, duiven, een roodborstje, ze strijken er 

neer om even uit te rusten. Of om er op zoek te 

gaan naar iets eetbaars. Ook een merel be-

hoort tot de ‘vaste kern’ van bezoekers van de 

boom. Op het einde van iedere dag klinkt zijn 

ontroerende zang. Het raakt me telkens weer 

dat er uit het keeltje van zo’n kleine vogel zulke 

prachtige klanken kunnen komen. Bij het 

allereerste lengen van de dagen in januari, voor 

ons nauwelijks waarneembaar nog, is de eerste 

zang van een merel een teken van hoop. Alsof 

hij kwinkeleert: ‘het komt goed mens, jij merkt 

er nog niets van, maar geloof mij maar’. De zon 

zal terugkeren, de dagen lengen. De warme 

stralen zullen de aarde aanraken en tot nieuw 

leven wekken. 

Ooit liep ik stage in een ziekenhuis, ten tijde van 

mijn pastorale opleiding. In de vroege ochtend 

fietste ik daarnaartoe. Ik hoorde een vogel 

zingen …. een merel. Het was de eerste keer 

die winter. Die zang op die morgen heeft me 

diep geraakt en ontroerd. Een patiënte die ik 

vertelde van dat tere zingen van de merel in de 

dageraad, begon te huilen. En ik verstond haar, 

zonder woorden. 

In de afgelopen weken is de wereld die we 

kenden, onze samenleving, totaal veranderd. 

Wat eerst een verhaal leek van ver weg, een 

virus in China, is dichtbij ons bed gekomen, 

soms letterlijk. Het coronavirus heeft onze 

levens op zijn kop gezet. Heel veel zekerheden 

van ons bestaan zijn opeens weggevallen door 

de crisis die het virus veroorzaakt. Onze 

overheid wil de verspreiding van het virus een 

halt toe roepen, in ieder geval ‘gecontroleerd’ 

laten verlopen. Dit is alleen mogelijk door het 

treffen van ingrijpende maatregelen. En er is 

geen mens die er niet door geraakt wordt. Een 

van de meest ingrijpende maatregelen is het 

sluiten van de verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Er mag niemand meer op bezoek komen. Een 

maatregel ter bescherming van allen die er 

wonen, maar hoe vergaand …. deze maatregel 

heeft u, bewoners van De Hanepraij en uw 

naasten diep getroffen. Mensen die de Tweede 

Wereldoorlog hebben meegemaakt vertellen 

me, dat ze daar nu weer aan moeten denken. 

Zo heftig is het.

In de donkere periode waarin we ons bevinden, 

ontluikt buiten de lente met een ongekende 

pracht. De maand maart telde meer zonne-

uren dan ooit. In de lente vieren we Pasen. Het 

feest van ‘en toch’ ….. we vieren dat het Licht 

in de wereld sterker is dan alle duisternis 

samen. Het is het feest van hoop en vertrou-

wen. We beseffen dat dit soms te gemakkelijk 

klinkt. Te snel wordt gezegd ….. er bestaat 

geen Pasen zonder Goede Vrijdag.

In deze moeilijke tijd wensen wij u van harte toe 

dat er troost mag zijn en hoop in kleine tekens 

in ons dagelijks bestaan: de trouwe, liefdevolle 

zorg op de afdeling, bloemen die gebracht 

worden, telefoontjes van geliefden, stoepkrijt op 

de parkeerplaats. En zoveel meer.

Dat de zang van een merel, misschien ergens 

op een dakgoot bij De Hanepraij, voor ons allen 

een symbool van hoop mag zijn in deze dagen. 

Alsof hij kwinkeleert: ‘het komt goed mens, jij 

Lente en Pasen in t i jden van corona …..



12

Interview vrijwilliger

Ik was bezig met wat betekent het leven voor mij 

en wat kan ik voor een ander doen. Ik kwam op 

de site van Zorgpartners Midden-Holland terecht 

waar stond dat mensen zich eenzaam kunnen 

voelen. Daar heb ik op gereageerd. Ik kan goed 

luisteren naar mensen 

en wilde mensen leren 

kennen. Na een 

intakegesprek ben ik 

gekoppeld aan de 

SPW-er van De Nok. Zij 

heeft mij geïntrodu-

ceerd bij verschillende bewoners. Je kunt niet 

zomaar naar binnen lopen. Je moet aftasten wat 

wel en niet kan. Na een poosje werd mij ge-

vraagd om mee te gaan met een bewoners-

vakantie naar het ‘t Haerderhuys in Doornspijk. 

Daar zijn we 5 dagen geweest. Zo krijg je 

 intensief contact met de bewoners.

Omdat ik begaan ben met ouderen ben ik na 

mijn pensionering op zoek gegaan naar 

verschil lende mogeli jkheden om te ki jken 

wat ik voor anderen kan betekenen.  

Wilbert Mesman, 75 jaar,  is twee jaar  geleden 

terecht gekomen bij  De Hanepraij .

merkt er nog niets van, maar geloof mij maar’. 

En ons zo helpt te blijven vertrouwen.

In verbondenheid groeten wij u allen van harte,

Namens de Dienst Geestelijke Verzorging, 

pastor Martine Versteeg

O merel,
O, merel die aan ’t venster floot

vlakbij mijn dichte deur

en zingende voor mij ontsloot

een tuin in volle fleur.

Die onbewust, daar alles ziet

wat aan hem is ontzegd

die op het kleinste grondgebied

zich hier te ruste legt.

Hoe hebt ge mij de grauwe dag

van eindeloze duur

weer goedgemaakt met held’re slag

in één kort avonduur.

O, merel, die daar ziende blind

maakt dat de blinde ziet

en wat hij zich ontnomen vindt

terugvindt in zijn lied.

(Antonie Donker, gevangenis Scheveningen 

1943) Dit gedicht werd gelezen tijdens de 

zangavond ‘Cantemus’ in De Hanepraij, 

mei 2014, met als thema ‘Bevrijding en 

vrede’.

In februari hebben we een nieuw orgel gekregen. 

Het oude orgel ging kapot en was niet meer te 

repareren. De Vrienden van De Hanepraij hebben 

het mede mogelijk gemaakt dat we een nieuw 

orgel konden kopen. We zijn er blij mee. Het 

orgel wordt gebruikt in de kerkdiensten en bij de 

zangavonden.
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Henny Huisman in De Hanepraij

Aanvankelijk aarzelend, maar na verloop van 

tijd toen 18 februari steeds dichterbij kwam, 

steeds enthousiaster! En ondertussen hoorde je 

regelmatig “komt Henny Huisman echt? 

Ach nee, het zal wel niet de echte zijn….

18 februari was het dus zover en Henny 

Huisman werd door iedereen hartelijk welkom 

geheten! Een verscheidenheid aan artiesten 

trad op, zoals The Beatles, Corry Konings, 

ABBA, de Dolly Dots, André van Duin, Willeke 

Alberti, Frizzle Sizzle, Ciske de Rat, Jan Smit en 

The Tokens. Henny presenteerde op geheel 

eigen wijze de acts en raadpleegde een drietal 

 deskundige juryleden.

Een middag vol vrolijkheid, ontroering, 

 nostalgische herinneringen en bewondering!  

Er werd zelfs tot tranen toe gelachen!

En natuurlijk kon er maar één de winnaar zijn en 

zong iedereen “met  z’n allen, met z’n ahhallen 

zingen wij van harte gefeliciteerd” tot slot!

De Vrienden van De Hanepraij hebben mogelijk 

 gemaakt dat onze bewoners van dit feest 

konden genieten! En wij ook natuurlijk!

Bij de wandelclub heb ik nog meer mensen 

ontmoet. Als mensen je vertrouwen kun je een 

band opbouwen. Met verschillende mensen heb 

je dan ook een diepgaand contact met persoon-

lijke verhalen. Je probeert ook in te spelen op iets 

waar mensen mee bezig zijn.

Er was iemand een boek over het ontstaan van 

de aarde aan het lezen. Daar hebben we hele 

gesprekken over gevoerd. Ik hou niet zo van 

spelletjes. Dat heb ik vroeger veel gedaan, maar 

schaken met een bewoner doe ik graag.

Ik zit in de Cliëntenraad en dat is leuk. Het is wel 

wennen. Ik moet er helemaal inkomen en weet 

soms niet waar bepaalde afkortingen voor staan. 

De krant voorlezen vind ik mooi. Het gaat vooral 

om de gesprekken daarom heen. Bewoners laten 

vaak weten waar ze voor open staan en dan 

probeer ik met hen mee te voelen en hun steun 

te geven, die ze op dat moment nodig hebben. 

Soms komen er gedwongen door omstandighe-

den totaal andere capaciteiten naar boven, b.v. 

een gedicht schrijven of iets anders. Dit kan ook 

gebeuren met mensen met dementie.  

Zo is ieder mens belangrijk ook als je demente-

rend bent. Ik heb mij verdiept in dementie en 

probeer de verborgen zin erachter te vinden. 

Daardoor kan ik de houding beter begrijpen. 

Dementerende mensen kunnen vaak hun “ik” niet 

meer aansturen. 

Ik ben regelmatig in huis en leer steeds meer 

mensen wat beter kennen. Als men kwetsbaar is, 

is het belangrijk om mensen voorzichtig te 

benaderen. Ik zeg niet te veel, bewoners mogen 

praten. Dat is hun waarde. Ieder mens is waarde-

vol hoe oud en hoe ze lichamelijk ook zijn. Ik 

probeer de waarde bij bewoners te zien door 

voorbij de buitenkant te kijken. Dus wat hun 

innerlijk bezighoudt. Daar ik weet dat ieder mens 

met zijn eigen reis bezig is op deze aarde probeer 

ik daar op in te spelen. Er komt een wisselwer-

king op gang, die een bijzondere verbinding en 

vertrouwen mogelijk maakt.

Dinsdag 18 februari  was het feest in  

De Hanepraij !  Toen we wisten dat Henny 

Huisman de playbackshow wilde presenteren, 

gingen medewerkers en een groepje 

 jongeren aan de slag om een leuke act  

in te  studeren. 
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Henny Huisman in De Hanepraij
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Lieve bewoners, 

Sinds vorig jaar zijn we begonnen met het 

renoveren van De Hanepraij tuin. Velen van 

jullie hebben al kunnen genieten van o.a.: de 

groenten en de bloemen uit de Nuts-tuin, die 

van een rommelige saaie ruimte was omgeto-

verd tot een tuin waar bewoners groenten 

konden oogsten of gewoon lekker kunnen 

genieten van de tuin. Er zijn ook heel wat 

bosjes bloemen geplukt. De tuin was echter 

nog niet af en dit jaar wordt hij afgemaakt. 

Hoewel we wat achterlopen op het schema als 

gevolg van het coronavirus, wordt er hard 

gewerkt om de verharding te vernieuwen 

alsook de plantbedden af te zetten met een 

stalen rand. Hierdoor wordt de tuin netjes en 

gemakkelijk begaanbaar. De paden tussen de 

bloem- en moesbedden zijn breed genoeg 

zodat ze begaanbaar zijn met een rolstoel. Er is 

dit jaar een extra verhoogde plantenbak geko-

men waar bewoners in een rolstoel makkelijk bij 

de groenten kunnen om te planten, te zaaien 

en te oogsten en niet te vergeten; onkruid te 

rapen.

Vrijwilliger Peter Klaasen is hard bezig om 6 

moestuinbakken te maken waar de rolstoel 

onder kan, liefhebbers kunnen dan hun eigen 

verhoogde tuintje krijgen.  

We gaan ervan uit dat het allemaal gaat lukken, 

zodat we dit jaar wederom tomaatjes, kom-

kommer, sla en nog vele andere groenten vers 

uit de tuin kunnen oogsten en natuurlijk de 

nodige bosjes bloemen geplukt kunnen wor-

den.

Vorig jaar hebben we een visvlonder aangelegd 

en een veilig pad ernaar toe. De jeu-de-boules-

baan is opnieuw verhard, er is een wilgenlaantje 

aangelegd waarvan het pad opnieuw verhard 

en verbreed is. Elementen die de tuin meer 

gebruiksvriendelijk maken. 

Ook zijn we vorig jaar begonnen met de zijtuin; 

de saaie tuin die je van 1 punt kon overzien, is 

verdeeld in 4 kamers met elk een eigen thema. 

De verharding is aangepast en er zijn 2 bakken 

voor rozen geplaatst. Van Handelskwekerij 

Greentrade uit Boskoop en Handelskwekerij 

Pannebakker uit Hazerswoude hebben we 

bomen en struiken gekregen die we met de 

tuinvrijwilligers in het voorjaar van 2019 erin 

gezet hebben.  

In december 2019 is er in de rozentuin een 

prieel geplaatst en 3 rozenbogen. Van de 

Vrienden van De Hanepraij hebben we een 

waterornament gekregen en tuinmeubilair. 

De planning voor dit voorjaar is dat het grootste 

deel van de beplanting erin gaat, inclusief de 

hagen die de grenzen van de tuinkamers 

creëren.  De tuin wordt dan een fijne plek waar 

veel te zien en te ruiken valt, met plekjes waar 

je rustig in de zon of in de schaduw vertoeven 

kan.

De tuingroep van de PG-afdelingen heeft het 

initiatief genomen om een plukborder in de 

binnentuin aan te leggen. Vorig jaar zijn ze daar 

al mee begonnen en ik ga ze dit jaar helpen. De 

dahlia’s en het bloemenzaad zijn al aange-

schaft.

De Tuinclub
Ik, Nicole ben sinds maart dit jaar voor 12 uur 

per week werkzaam als verenigingsleider bij De 

Hanepraij. Komend jaar gaan Marie-José en ik 

beginnen met een tuinclub. Liefhebbers kunnen 

kosteloos meedoen, m.u.v. uitstapjes naar 

tuinen of plantenbeurzen etc. Zodra het vorm 

aan gaat nemen, krijgt u meer uitleg. Het idee is 

dat we op dinsdagmorgen samenkomen. We 

gaan dan buiten tuinwerkjes doen of binnen als 

het slecht weer is een lezing geven of plantjes 

verpotten etc. Als u interesse heeft, kunt u ons 

altijd zelf aanspreken of vraagt u het op uw 

afdeling.

Samen met 2 bewoners van Het Voordek zijn 

we al begonnen met het voorzaaien van 

tomaten, komkommers en prei.

Ik hoop dat u van de nieuwe tuin kan gaan 

genieten! En zodra deze nare tijd, als gevolg 

De Hanepraij Tuin
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van het coronavirus, voorbij is, kijk ik ernaar uit 

om samen met u in de tuin te werken, gewoon 

te genieten en te praten over alles wat met 

groen en natuur te maken heeft. 

Tuingroetjes van  

Nicole, de tuinvrouw  

die altijd op  

klompen loopt 

De Nuts-tuin: De plantvakken worden afgezet 

met een zinken rand. Door een nieuwe 

 verharding wordt de gehele tuin goed 

 begaanbaar.

Bloemen in De Hanepraij tuin. Langzaamaan 

komt de tuin in bloei.

Sierkers

Anemoon
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De planten voor de zijtuin zijn geleverd en worden momenteel ingeplant. 

De vaste 
planten

Eerste rozen in de bakken, die vorig 
jaar zijn gemaakt. In totaal zijn er  
30 soorten rozen.

Links Primula, rechtsboven de eerste bloeiende  Rhododendron 
en rechtsonder de eerste tulpen in de bakken bij de entree.

Rozenbogen
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Werk in aanleg: Het is nog een rommeltje, maar er wordt hard gewerkt om al het plantgoed zo snel 

mogelijk in de grond te krijgen. Met het zonnige weer en hogere temperaturen gaat het uitlopen van 

de planten erg snel.

Werk in aanleg

Het Rozenprieel en de bogen zijn vorig jaar december geplaatst

Ook worden kleine herstelwerken uitgevoerd zodat bewoners  
geen last hebben van verzakkingen
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Hartverwarmende acties
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Hartverwarmende acties
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Winnaar Woordzoeker

Woordzoeker
K L S N A R C I S E Z

U P N E I E O L B O N

I T L R J I L B N S N

K S E U K T G N E R E

E U R P T R E J I Z R

N K E S O S T M A O E

T O D E C S I A M N I

J R N H E E D E B A E

E K I N M J A P R I L

S J L S E I Z O E N E

N L V S M E S E O L B

APRIL

BLIJ

BLOEIEN

BLOESEM

EIEREN

GROEN

KROKUS

KUIKENTJES

LAMMETJES

NESTJES

NARCIS

RUPS

SEIZOEN

TULP

VLINDER

ZAADJE

ZON

ZONNESCHIJN

De Woordzoeker-prijs van het Winternummer is gewonnen door dhr. Kok, bewoner van 

Het Baken. De goede oplossing is:  Decembermaand. Dhr. Kok heeft een film naar keuze 

gewonnen. Door de omstandigheden rondom het coronavirus heeft hij deze prijs nog niet 

in ontvangst kunnen nemen, maar in een later stadium zal dit zeker nog gaan plaatsvinden. 

Lever uw oplossing van de Woordzoeker van het Lentenummer vóór 1 juni in bij de 

receptie en wie weet bent u de winnaar van een ritje met een riksja en een ijsje onderweg.
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Contactinformatie
De Hanepraij is dag en nacht bereikbaar onder  telefoonnummer 0182-595700.
Medewerkers zijn per e-mail bereikbaar via het e-mail adres: voornaam.achternaam@zorgpartners.nl

Directie De Hanepraij 
Monica Riewald directeur

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

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

Artsen, verpleegk. specialist, specialist  ouderenzorg
afdeling arts/VS/SO  
Achterdek Mathilde van Burg/-/Sharita Vink 
Anker Anouk Mansveld/-/Janie Verschoor
Baken Janie Verschoor/-/Janie Verschoor
Breevaart -/Willeke Brouwer/Petra vd Heuvel
Elfhoeve Anouk Mansveld/-/Janie Verschoor
Kajuit Adacia Bourne/-/Sharita Vink
Lantaarn Mathilde van Burg/-/Sharita Vink
Mast  Petra vd Heuvel/Willeke  

Brouwer (pall)/ Petra vd Heuvel
Nok Adacia Bourne/-/Sharita Vink
Sluis Adacia Bourne/-/Sharita Vink
Voordek Mathilde van Burg/-/Sharita Vink
Windroos Janie Verschoor/-/Janie Verschoor
Zonnewijzer -/Willeke Brouwer/Petra vd Heuvel

(GZ) Psychologen  
Marijana Milosavljevic Breevaart, Voordek, Nok, Kajuit
Mirthe vd Berg  Zonnewijzer, Sluis, Achterdek, 

Elfhoeve
Martijn Peeters Lantaarn, Anker, Mast
Will de Zwart Windroos, Baken

Ergotherapie  
Arianne Roggeveen Nok, Elfhoeve
Emmely le Comte  Lantaarn, Zonnewijzer, Achterdek, 

Anker
Marianne Stijsiger Voordek, Breevaart, Kajuit 
Marloes van den Brink Windroos, Baken
Simone Wesseling Sluis, Mast

Diabetesverpleegkundige
Ingrid Schouten ingrid.schouten2@zorgpartners.nl

Fysiotherapie
Annewieke Verwoerd Achterdek, Elfhoeve, Zonnewijzer
Roslayne Verissimo Windroos, Breevaart, Nok 
Tanja Houweling Voordek, Baken, Kajuit, Anker
Wilma Aantjes Mast, Sluis, Lantaarn

Logopedie
Fiel Creemers alle afdelingen
Francis Noordman alle afdelingen

Diëtetiek                                                        
Anne Jue-de Jong  Nok, Breevaart, Mast, Sluis, 

Zonnewijzer, Voordek, Kajuit
Larissa Rosbergen  Baken, Windroos, Elfhoeve, 

Lantaarn, Anker

Maatschappelijk werk
André Kuijvenhoven  Breevaart, Baken, Windroos, Mast, 

Nok
Alastair Roolvink  Voordek, Achterdek, Kajuit, 

Lantaarn, Anker
Carla Schoenmaker Zonnewijzer, Sluis, Elfhoeve
 
Praktijkopleidingen
Marlies Krijgsman

Klantconsulent
Nicole de Keijzer  

Coördinator Evenementen  
Renate Westerink

Coördinator Vrijwilligerswerk
Marianne van Gils

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

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

Laboratorium
Annet Viergever  06-23327246
Marry Verbeek  06-57105515
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



B O U W E N  O P  K A R A K T E R

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

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


