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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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De afgelopen maanden hebben in het teken 
gestaan van het coronavirus. Het was een 
hectische en moeilijke tijd, zowel voor 
 bewoners als personeel. De zo waardevolle 
contacten met familie en andere naasten 
vonden lange tijd uitsluitend op afstand plaats 
en ook ogenschijnlijk eenvoudige bezigheden, 
zoals het maken van een ommetje buiten, 
waren gedurende de coronacrisis niet mogelijk. 
Binnen De Hanepraij is er ontzettend hard 
gewerkt aan de verschillende mogelijkheden 
om het contact met naasten zo goed mogelijk 
te onderhouden. Zo is er een ‘kletskeet’ 
neergezet, had familie de mogelijkheid om op 
bezoek te gaan met behulp van een hoog-

werker en daarnaast hebben de medewerkers 
hun uiterste best gedaan om te helpen bij het 
beeldbellen. Toch begrijpen we dat dit het bij 
lange na niet haalt bij persoonlijk contact. We 
zijn dan ook ontzettend blij dat De Hanepraij 
vanaf juli weer opengesteld is voor bezoek en 
dat u weer op eigen gelegenheid naar buiten 
kunt om te genieten van het zomerse weer. In 
deze editie van De Spraakwater vindt u veel 
beeldmateriaal van de bijzondere bezoek-
mogelijkheden die er zijn geweest, maar ook 
van de buitenoptredens die hebben plaats-
gevonden om de nodige afleiding te bieden. 
We wensen u veel leesplezier en hopen bovenal 
op een prachtige zomer voor u.

Van de redactie

Na ruim 3 maanden durven we nauwelijks te 
geloven dat de coronadruk verminderd is. We 
zijn wakker geworden in een ander seizoen en 
realiseren ons langzaam wat ons eigenlijk is 
overkomen. Met elkaar is het gelukt het virus 

onder controle te krijgen, dankzij de grote inzet 
van al onze medewerkers. Voorzichtig zijn de 
deuren weer opengegaan en kon u weer naar 
buiten en uw familie weer naar binnen. De lente 
gemist. Blijdschap overheerste bij het zien van 
vertrouwde gezichten, bewoners onderling, 
familie en bewoners en collega’s onderling. 
Weer beweging in het huis en leven in de tuin.

Het is voor ons allen een complexe en  verdrietige 
tijd geweest met af en toe een roze randje. Als er 
weer bewoners of medewerkers beter werden. 
Als familieleden en medewerkers het voor elkaar 
kregen om op een unieke wijze contact tot stand 
te brengen via de hoogwerker of de kletskeet of 
de podiumtrap. Nooit  vervanging van het echte 
contact, maar wel heel waardevol.

Doorgaan alsof er niets gebeurd is, kan niet.  
De zomer gebruiken we om te evalueren op 
veel verschillende terreinen en om te leren wat 
anders zou moeten en kunnen. Ook willen we 

Nieuws van de directeur

Herstel
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weten hoe de medewerkers de coronatijd 
ervaren hebben en hoe bewoners en de familie 
de coronatijd hebben ervaren. Het virus is niet 
weg uit de samenleving, alert blijven is absolute 
noodzaak. Samen met de Cliëntenraad, de 
Ondernemingsraad en het Management 
worden waar nodig aanpassingen gedaan aan 
onze maatregelen. Het inrichten van de  
1,5 meter samenleving gebeurt niet alleen 
buiten De Hanepraij. Ook binnen De Hanepraij 
kunnen wij niet meer met grote groepen bij 
elkaar zijn. Eenvoudigweg omdat het niet in 
onze ruimtes past. Onze activiteiten en 
 verenigingen starten weer op, maar wel 
 rekening houdend met de 1,5 meter afstand. 
Ook het restaurant moet opnieuw ingericht 
worden. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Graag willen wij in het najaar onze overledenen in 
de afgelopen periode herdenken. De  geestelijke 
verzorging en de afdelingshoofden bereiden dit 
voor. We zijn overladen met cadeaus van lieve 
organisaties uit Gouda en omstreken. In het 
najaar zullen wij deze organisaties bedanken.

Zomertijd, hersteltijd voor ons allen. Ik wens u 
en uw dierbaren mooi weer en dat u geniet van 
elkaar!

Monica Riewald

Weer 
Luuk Harmsen

De stad druist weer

Hij huiverde eerst

Het suist weer

Er wordt gejuicht en geklapt

Het mag weer

Er worden glazen getapt

Bij het terrasweer

Je hoort een harde klap

Van een last die valt

Je ziet de schouders zakken

De stad fluistert je rustig gedag

En zegt: ‘welkom terug’

Ik heb je gemist

En je mag weer

Of geen weer

Opening podiumtrap
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Even voorstellen

Ik heb gehoor gegeven aan de oproep in het 
lentenummer van “Spraakwater” om lid te 
worden van de redactiecom-
missie. Mijn naam is Ton 
Bremer, het enige mannelijke 
redactielid en ik ben met mijn 
71 jaar gelijk ook het oudste lid 
van de redactie. 

In 1987 meldde ik mij bij Leni 
de Jong als vrijwilliger in 
Verpleeghuis Bloemendaal. Ik 
was toen 38 jaar en gezien de leeftijd van de 
bewoners kreeg ik er opeens veel oma’s en 
opa’s bij. Dit zeggende realiseer ik me dat ik 
met m’n huidige leeftijd mij onderhand onder 
generatiegenoten ga begeven. Maar ach, wat is 
oud zijn. Een Belgische politicus zei eens: “oud 
ben je, als je ‘s nachts niet meer met je tanden 
in hetzelfde bed ligt”. 

Als vrijwilliger ben ik nog maar weinig actief in 
De Hanepraij, maar af en toe ga ik als chauffeur 
mee met een bewoners-uitje. En op zo’n dag 
kom je in gesprek met bewoners die prachtige 

verhalen hebben over “hun jonge jaren”. Het lijkt 
mij leuk om die verhalen eens op te schrijven en 
in ons aller “Spraakwater” te publiceren. 
Misschien bent u vroeger een verdienstelijk 

voetballer geweest en kunt u uit die tijd vertellen 
hoe het er in de kleedkamer en in de kantine 
aan toeging of u bent huishoudster bij meneer 
pastoor geweest of heeft u “gediend“ bij een 
vooraanstaande familie. Misschien heeft u wel 
turf gestoken in de Reeuwijkse Plassen of heeft 
u vroeger gevist en gevinkt (gestroopt) en wilt 
en kunt u er over vertellen. Hoe was het 
vroeger in het dorp waar u woonde? 

Heeft u nou zo’n verhaal, neem dan contact op 
met de redactie (secretariaat.dehanepraij@
zorgpartners.nl) of stuur mij een mailtje. Ik kom 
dan, zo mogelijk, bij u op visite of we gaan 
samen een bakkie doen op de Markt in Gouda. 
Schroom niet en mail mij of laat uw familie mij 
mailen. Ik verheug mij erop.

Ton Bremer

tonbremer49@gmail.com

To
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Even voorstellen

Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is 
Alastair Roolvink, ik ben 31 jaar en met ingang 
van 1 april werkzaam als maatschappelijk 
werker binnen De Hanepraij. Ik kom 
 oorspronkelijk uit Friesland en heb een vrij 
brede achtergrond. 

Zo heb ik jarenlang op een dagcentrum voor 
mensen met een dementie gewerkt in 
 Leeuwarden en heb daarnaast o.a. de studie 
Nederlandse Taal en Cultuur afgerond. Tijdens 
mijn werk op het dagcentrum werd voor mij al 
vrij snel duidelijk dat ik graag verder wilde 
binnen de ouderenzorg. Na mijn afstuderen ben 
ik daarom aan de slag gegaan bij de Proeftuin 
Sociale Benadering Dementie in Drachten. Hier 
hebben we onder andere gewerkt aan het 
ontwikkelen van vormen van ondersteuning 
voor mensen met een dementie en hun 

 mantelzorgers, gericht op de periode waarin zij 
thuis wonen. 

Nadat ik in 2017 naar Gouda ben verhuisd, heb 
ik vervolgens ruim twee jaar in Capelle aan den 
IJssel gewerkt als Coördinator Mantelzorg & 
Respijtzorg. Een erg leuke baan, maar ik wilde 
uiteindelijk toch weer graag werkzaam zijn 
binnen een verpleeghuis, vandaar de overstap 
naar Zorgpartners. 
Ondanks de vreemde start in de coronaperiode 
heb ik het ontzettend naar mijn zin, zeker nu ik 
een aantal van u persoonlijk heb kunnen 
ontmoeten en ik ook de afdelingen op kan. 
Naast mijn werkzaamheden voor De Hanepraij, 
werk ik één dag in de week voor Prinsenhof en 
heb daarnaast nog een baan als ketenregisseur 
voor het dementienetwerk Capelle-Krimpen. 

In mijn vrije tijd houd ik van lezen, schrijven – ik 
heb me daarom ook maar direct aangemeld 
voor de redactie van Spraakwater – en wande-
len met mijn hond Jessy. Ik kijk er naar uit u te 
ontmoeten binnen De Hanepraij en bied graag 
een luisterend oor of denk met u mee.

A
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Van de Cliëntenraad

We gaan weer voorzichtig  
van start

Wat een opluchting voor velen, maar toch ook 
nog een onzekere periode, links en rechts 
bereiken ons geluiden uit het buitenland, maar 
ook van dichterbij dat er weer besmettingen 
met het virus opduiken. Dat moet ons niet 
nerveus maken, maar wel waakzaam. Om die 
reden heeft de Cliëntenraad afspraken gemaakt 
met de directie van De Hanepraij en wordt u bij 
binnenkomst in De Hanepraij geregistreerd voor 
het bron- en contactonderzoek. Een aantal 
leden van de Cliëntenraad assisteren hierbij.

Na maanden van 
vergaderen via de 
computer (skype) 
komen we met in 
achtneming van 
de 1,5 meter 
regel deze maand 
voor het eerst 
weer fysiek bij 
elkaar.

We proberen de draad weer op te pakken.  
Zo voeren we opnieuw gespreken over het 
aanpassen van de toiletvoorziening en 
 aanpassing van appartementen voor rolstoel-
gebruikers. Ook kijken we naar meer mogelijk-
heden om technische hulpmiddelen in te zetten 
om bijvoorbeeld deuren te openen, de telefoon 
aan te nemen en de lift te bedienen.

De afgelopen maanden heeft u ons veelvuldig 
gevoed met uw bevindingen, vragen en zorgen. 
Daarvoor zijn wij u erkentelijk. Wij hebben ons 
best gedaan al deze zorgen bij de directie 
onder de aandacht te brengen en te houden. 
Blijft u ons vooral voeden met al uw vragen.  
U kunt ons bereiken op crhanepraij@gmail.com 
of telefonisch op 06-16606763.

Een vraag die 
veelvuldig naar 
voren kwam, gaat 
over de kwaliteit 
van het gast-Wifi 
netwerk. De meest 
gehoorde klachten 
zijn dat de snelheid erg laag is waardoor 
beeldbellen niet werkt en dat het soms best 
lastig is om op de inlogpagina te komen.  
Het netwerk wordt voor alle huizen van 
 Zorgpartners beheerd door de afdeling ICT.  
Wij hebben namens u direct en via de  
Centrale Cliëntenraad vragen gesteld en een 
aantal door u voorgestelde oplossingen 
 aangedragen.

Wij zullen u van de voortgang op de hoogte 
houden middels onze nieuwsbrieven.

De Cliëntenraad

Het is alweer jul i  en de zomer en vakantie 

staan voor de deur,  al  voelt  dat voor velen 

van ons niet zo. Na 3 maanden op slot is De 

Hanepraij  vanaf 15 juni weer open voor 

bezoek en kunnen bewoners weer vri j  naar 

buiten. 
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Kleurplaat Zomer
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Bezoek op grote hoogte

Ondertussen vroegen bewoners en familieleden 
van andere afdelingen zich af wanneer zij hun 
geliefde zouden kunnen ontmoeten via zo’n 
hoogwerker. Een medewerkster van afdeling 
De Nok maakte zich op de achtergrond hard 
om familieleden te activeren om de bewoners 
te voorzien van zo’n bezoekmomentje. Via haar 
familieleden kwam het familiebedrijf Francken 

Metaal uit Woerden in beeld. Zij schakelde hun 
contact Gromax verhuur uit Bodegraven in en 
samen maakten zij zich sterk om alle bewoners 
te voorzien van bezoek via grote hoogte. Dit 
deden zij geheel belangeloos voor onze 
 bewoners. Toen er eenmaal fiat was, gingen 
personeelsleden tijdsschema’s maken en 
eerste contactadressen benaderen. Dit was 
een fijne taak om uit te voeren, de vele blije 
reacties deed hen goed. Op de dag zelf bleek 
er soms dat het tijdsschema toch niet helemaal 
kloppend was en werden familieleden gevraagd 
om op een eerder of later tijdstip te komen. 
Ook dit gaf geen problemen, men was blij om 
elkaar even te zien. Tja en tijdens zo’n moment 
in een hoogwerker kwam de zoon van dhr. 
Halderman met een nieuw idee. De bezoektrap! 
Hij zag het helemaal voor zich….. Hij wilde deze 
trap met zijn bedrijf en contacten sponsoren. 

24 apri l  2020 was voor vele bewoners en 

famil ieleden een memorabele dag. Na enige 

t i jd elkaar niet gezien te hebben, stelde 

bouwbedri j f  de Vries en Verburg een hoog-

werker beschikbaar.  In dat weekend kregen 

vele bewoners van afdel ing De Breevaart, 

Het Voordek en De Nok bezoek van een 

famil iel id. 
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Na vele medewerkers van De Hanepraij 
 enthousiast gemaakt te hebben, werd de trap 
op 30 mei 2020 officieel geopend door  
dhr. Halderman en zijn zoon. Na deze opening, 
genoten vele andere bewoners van het bezoek 
op de trap. Er werden weer tijdsschema’s 
gemaakt met tijdsblokken. In zo’n tijdsblok 
konden er twee bewoners bezoek ontvangen. 
Ondertussen kwam er ook nog voor op de 
patio een heuse “kletskeet” te staan. Als het 
slecht weer was of de bezoeker slecht ter been 
was, kon men hier gebruik van maken. Ook 
werd er ondertussen op de afdeling Het Anker, 
De Lantaarn en De Kajuit raambezoekjes 
gepland en bezoek via de binnentuin. Vele 

bewoners en familieleden genoten 
van deze korte bezoekjes, dit gaf ons redenen 
om weer verder te ontwikkelen. Een bezoe-
kapp zat er in zo’n kort tijdsbestek niet in, dus 
kwam er een telefoonlijn met een medewerker 
van De Hanepraij aan de telefoon, die de 
familieleden inplande. Vele telefoontjes en 
bezoekjes verder, kwam de dag waar iedereen 
zo op had  gewacht …. woensdag 1 juli! Na de 
beperkte openstelling sinds 15 juni ging De 
Hanepraij ging weer volledig open voor het 
bezoek. Voor sommige nog een beetje span-
nend of onwennig om weer op bezoek te 
komen, maar o zo fijn om elkaar weer te zien!
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Beste vrienden,

Voor de zomeruitgave van Spraakwater zou ik 
een stukje schrijven, spraken we af in januari jl. 
Dat was geen probleem, er is altijd genoeg 
nieuws te vertellen over de plannen, 
 aanschaffingen, werkzaamheden van  
‘Vrienden van’ De Hanepraij.
Echter … half maart stond opeens alles stil: 
afstand houden, geen vrijwilligerswerk, geen 
bestuursvergaderingen, geen Algemene 
Ledenvergadering op 26 maart. De woorden 
Vriend en Vriendschap  verbinden wij echter 
niet met afstand houden, wij willen juist dichtbij 
en naast u als bewoners staan. Hoe nu verder? 
Zaten we toen ‘bij de pakken neer?’ Nee, dan 
kent u ons nog niet. We dachten na en zoals bij 
zovelen gelukkig kwamen er ideeën opborrelen, 
geholpen door onze linking-pin in De Hanepraij, 
Renate  Westerink.
Het toeval wilde dat het orgel stuk ging, dat 
wekelijks en maandelijks gebruikt wordt bij de 
kerk- en zangdiensten. De Dienst Geestelijke 
Verzorging deed niet tevergeefs een beroep op 
ons. Helaas kon door de crisis nog geen 
gebruik worden gemaakt van het nieuwe orgel. 

Een kaartenactie tussendoor (een 
mooie poes met bloemen) voor alle 
13 afdelingen, de receptie, de 
keuken en het restaurant, de 
 activiteitenbegeleiding en de verzor-
ging/verpleging werd gestart. De 

 verpleging en verzorging zouden we 
graag ook financieel steunen, maar 
dát is voor onze kleine  vereniging een 

brug té ver, want wat een werk moesten en 

moeten zij verrichten. Chapeau!

Maar er kwam nóg een verzoek: een video-
camera (ca. b 3.000,--) die de buitenopnames 

zou kunnen verwerken voor binnen op de 
t.v.-schermen van de bewoners, fitness-instruc-
ties van Tanja en voor opnames in het Stilte-
centrum van de kerkdienst. Het kan nu allemaal 
uitgezonden worden.

Intussen staat de zij-tuin in bloei, het 
 geschonken 
ornament en de 

zitjes door 
‘Vrienden van’ 
wachten op u 
omdat de zomer 
(die dit jaar al 
vroeg begon) 
eraan komt en wij 
u daar graag 

willen ontmoeten!
U heeft lange tijd afstand moeten houden tot 
uw geliefde contacten. Wij kunnen ons voor-
stellen hoe moeilijk dit voor u moet zijn ge-
weest. Ongelooflijk moeilijk, maar er moest 
volgehouden worden uit bescherming en 
respect. Het bezoek komt nu gelukkig weer op 
gang. Er daagt licht aan de horizon.

Een goede en  kleurrijke zomer  toegewenst. 

Netty van der Linde, secretaris
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De Wandelclub

Weer naar buiten
Vandaag 7 jul i  is de wandelclub  weer opgestart. 

Dankzij  de vri jwil l igers,  die de bewoners voor de 

deur opwachten, kunnen we de bewoners weer bl i j 

maken met een mooie wandeling.

De duwers dragen een mondkapje, we vermijden drukte en 
we doen ons uiterste best de 1,5 meter aan te houden. Eén 
van de bewoners ver-
telde ons vandaag dat hij 
4 maanden niet buiten 
was geweest. De glim-
lach en het geluk op het 
gezicht dat is waar we 
het voor doen!!
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Zomer

“Je kop in de wind, wie doet je 

wat. Het moment omarmen en 

genieten van een Duin.”

In dat gedicht zit een soort 
zomergevoel, een gevoel van even ‘op adem 
komen’, gedachten verstillen en genieten van 
het moment. Datzelfde gevoel heb ik als ik even 
lekker in de zon kan gaan zitten, nu zonder 
rookwaar, maar niet zonder het moment te 
omarmen. Helemaal nu, na deze gekke en rare 
tijd. Hoewel het zeggen dat het een gekke tijd 
is geweest, zo vaak gezegd wordt dat het bijna 
een standaardformulering is geworden. Voor 
iedereen is het een andere gekke tijd geweest, 
de een vond het wel rustig, heeft er niet veel 
last van gehad, de ander liep tegen de muren 
op, zo verlangend naar een andere omgeving, 
al is het maar de gang op, even naar het 
restaurant en weer een ander kon zijn of haar 
weg vinden in de angst, het verdriet van geen 
bezoek en vond een manier om het te dragen. 

Nu de verpleeghuizen weer verder open 
mogen, bewoners naar buiten, familie en 
vrienden weer over de vloer kunnen, voelt dat 
ook even als een verademing. Een verademing 
van de zwaarte die toch een tijd op ons heeft 
gedrukt. Nu die verademing er weer meer is, 
zijn er een aantal dingen die ons te doen staan. 
De verdeling ervan ligt aan ieder voor zich. 
Terugkijken, het nu en vooruitkijken. De vraag 

die me een tijdje geleden gesteld werd, die me 
bij is gebleven is: welke zegening of inzicht 
heeft de huidige stand van de wereld, 
 COVID-19, je gegeven? En als ik daarover na 
ging denken, was ik dankbaar dat ik nog 
contact had met mensen, dat ik uitgedaagd 
werd mijn werk anders te doen, om anders in 
contact te komen met mensen om ze nog wel 
bij te kunnen staan en alle kleine momenten 
van contact. Wat ‘neemt’ u mee uit deze tijd? 
Waar bent u dankbaar voor (geworden)?

De toekomst is onzeker, we weten niet hoe het 
allemaal gaat verlopen. Komt er een ‘tweede 
golf’, wat zijn de gevolgen daarvan voor hier, 
voor dit huis, voor deze afdeling, voor mij? 
Soms goed om over na te denken, maar ook 
goed om los te laten.
Dan komen we bij het nu. Of zoals Eckhart Tolle 
het noemt, het Nu. In dat korte gedicht van 
Duin, zit eigenlijk een les die Eckhart Tolle, 
spirituele leraar, ons probeert mee te geven. Hij 
zegt:

“Het grootse komt voort uit kleine dingen die 

worden geëerd en verzorgd. Ieders leven 

bestaat eigenlijk uit kleine dingen. Grootsheid is 

‘Vroeger’  heb ik gerookt en dan 

bi j  voorkeur shag van het merk 

Duin. Niet omdat Duin nou zo 

lekker was of iets in die 

 r ichting, maar omdat er een 

‘prachtig’  kort gedichtje in 

stond en (als mijn geheugen 

goed is)  ging die als volgt:
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een mentaal concept en één 

van de favoriete fantasieën van 

het Ego. De paradox ligt in de 

omstandigheid dat de funde-

ring voor grootsheid gelegen is 

in het waarderen van de kleine 

dingen in het Nu in plaats van 

het “najagen” van het idee van 

grootsheid. […]

Om vrij te zijn van duizenden 

jaren van conditionering heb je 

geen tijd of toekomst nodig. 

Op dit moment, hier en nu, kun 

je uit de stroom van gedachten 

stappen. En wees simpelweg 

alert en aanwezig. Je bent hier 

en nu niet langer meer de 

drager van je persoonlijke 

verhaal, maar ben je hier en nu als een ruimte 

van aanwezige tegenwoordigheid, waarin alles 

kan en mag plaatsvinden.”

Met andere woorden: Omarm het moment, 
omarm de zomer, met zon, regen, storm en 

alles daartussen, die ons tegemoet treedt en 
geniet van de kleine momenten in het hier en 
Nu.

Koda Jonker

Geestelijk verzorger

Interview vrijwilliger
Mijn naam is Harry 
van Eijk. Met veel 
plezier help ik op 
maandagmiddag in 
het restaurant van De 
Hanepraij. Ruim 7 jaar 
geleden werd ik 
gevraagd om in te 
vallen in de bar in 
verpleeghuis 
 Bloemendaal. Ik werd 
ingewerkt door Wil 
Hofstede die erg 
enthousiast was en 
mij daarmee aanstak. 
Er was een tekort aan 

vrijwilligers dus kon ik gelijk beginnen. Ik vond 
het steeds leuker om in de bar te staan .... 

Daarna ben ik mee verhuisd naar De Hanepraij. 
Ik voorzie de bewoners en bezoekers van een 
drankje en hapje in de bar van het restaurant. 
Zoals ook de deelnemers van de klaverjasclub. 
Er hangt een goede sfeer in het restaurant en ik 
heb een prettig contact met de medewerkers. 
Het is fijn om de bewoners te kunnen helpen en 
aandacht te geven.  

Je leert de bewoners en de bezoekers ook 
steeds beter kennen. Ik vind het leuk om de 
consumpties klaar te maken en uit te serveren. 
Ik heb mijn draai wel gevonden in De Hanepraij. 
Ik hoop dat we snel weer onze werkzaamheden 
mogen hervatten en iedereen weer blij kunnen 
maken met een kopje koffie of wat anders.
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Dat leveren mooie, ontroerende of grappige 
verhalen op. Astrid onze vrijwilligster zorgt 
deze middag altijd voor de koffie, thee en soms wat lekkers erbij. Mw. Van der Steen 

helpt vaak mee om de bewoners op te 
halen en weer terug te brengen. Eens in de 
maand komt Ine Spoel erbij en speelt zij 
tussen de verhalen door op de piano en 
zingen wij mee. Nu, vanwege de corona, 
kunnen wij nog geen beroep op hun doen, 
maar we hopen dat ze snel weer kunnen 
aansluiten.

Groetjes van de Leesclub

Groeten van de vereniging 
 ”Luisteren in je leunstoel”
Elke woensdagmiddag wordt er in De 

Werf voorgelezen aan bewoners. Deze 

middag wordt door ongeveer 12 bewoners 

bezocht.  We hebben vaak een thema, 

bi jvoorbeeld: de jaargeti jden, feestdagen, 

koken, l iefde of  vakantie.  Naar aanleiding 

van een thema toveren we de tafel  om 

met al lerlei  attr ibuten en zoeken we er 

verhalen en gedichten bi j .  Deze verhalen 

worden voorgelezen, maar tussendoor 

worden er ook herinneringen opgehaald. 
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De moestuin
Heeft u onze mooie moestuin al bewonderd? Wat een prachtige tuin is dat geworden. Door de 
inzet van de vele vrijwilligers is er iets heel moois ontstaan. Bloemen, groente en fruit, te veel om 
op te noemen. Echt een plaatje.

Als een bewoner wat bloemetjes uit de tuin wil, dan mag dit. Neem wel een schaartje mee, want 
aan de bloemen trekken maakt veel kapot.

Prijsvraag: 
Degene die nog een leuke naam weet te verzinnen voor de Moestuin en deze naam  
vóór 31 augustus inlevert bij de receptie, maakt kans op een leuke verrassing.
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Winnaar Woordzoeker

Woordzoeker
T N E T D N A R T S

T L B A R B E C U E

E L I Z  I J S J E P

R  I S R O M T M A B

R A C E B R R R M I

A T H E A E A A A K

S K E N E S N D W I

J C L N O Z D N E N

E O P L P S E W O I

S C A R A V A N N Z

BARBECUE

BIKINI

CARAVAN

COCKTAIL

IJSJE

PARASOL

SCHELP

STRAND

STRANDTENT

TERRASJES

WARM

WESP

ZEE

ZON

ZONNEBRIL

De Woordzoeker-prijs van het Lentenummer is gewonnen door mevr. Boom, bewoner 
van De Kajuit. De goede oplossing is: Lentekriebels.
Mevrouw Boom heeft als prijs een ritje met een riksja en een ijsje onderweg gewonnen. 

Lever uw oplossing van de Woordzoeker van het Zomernummer vóór 15 augustus in bij 
de receptie en wie weet bent u de winnaar van ijsjes voor de hele afdeling.
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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 Breevaart, Mast, Sluis, Zonnewijzer
tel. 0182-595709  
Margriet de Waal Baken, Windroos
tel. 0182-595708  
Hans Peijs Achterdek, Elfhoeve, Nok, 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 Burç Dedeoğlu  / Sharita Vink
Anker Charlaine Logtenberg / Janie Verschoor
Baken Charlaine Logtenberg / Janie Verschoor
Breevaart Willeke Brouwer / Petra van den Heuvel
Elfhoeve Charlaine Logtenberg / Janie Verschoor
Kajuit Luca Renardel de Lavalette / Sharita Vink
Lantaarn Burç Dedeoğlu / Sharita Vink
Mast Willeke Brouwer / Petra van den Heuvel
Nok Luca Renardel de Lavalette / Sharita Vink
Sluis Luca Renardel de Lavalette  / Sharita Vink
Voordek Burç Dedeoğlu / Sharita Vink
Windroos Janie Verschoor / Janie Verschoor
Zonnewijzer Willeke Brouwer / Petra van den 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  
Hanna Geleijnse Elfhoeve, Nok
Emmely le Comte  Achterdek, Anker, Kajuit, Lantaarn, 

Zonnewijzer
Marianne Stijsiger Breevaart, Voordek 
Marloes van den Brink Baken, Windroos
Siham Aarbiou Mast, Sluis

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
Marit Beekhuizen 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
Marnix Tramper 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

Vrienden van De Hanepraij:
• per telefoon:   dhr. S. Hamersma (voorzitter) 

06-53691788     
• per mail:  s.hamersma@planet.nl



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

Doelenstraat 32  |  2801 PX  Gouda

0182-514010  |  Verkoop@123gebak.nl


