
Vrienden, bedankt!
Bent u bekend met stichting Vrienden van De Waalboog? Vast wel. Deze stichting doet 
graag wat extra’s voor de bewoners van De Waalboog. Ze draagt bij aan allerlei projecten 
om het hen zo aangenaam mogelijk te maken.

Ook in 2019 hebben zij weer veel moois mogelijk gemaakt. Graag delen wij een 
jaaroverzicht met u: 

3 optredens van het duo Frank en Wim 

Het duo Frank en Wim kwam optreden bij 
locaties De Honinghoeve, St. Jozefklooster en 
Nijevelt. Frank en Wim zijn inmiddels goed 
bekend met de doelgroep en zijn daardoor in 
staat steeds beter aan te sluiten bij de 

behoefte van de bewoners. Hun optredens worden steeds beter en alle liefhebbers 
genieten erg van hen. Met name op locatie De Honinghoeve zijn ze zeer geliefd. 

Optreden Bachkoor 

Bijzonder mooi optreden van het bekende Bachkoor uit Nijmegen in het 
St. Jozefklooster. Met klassieke stukken van Händel, Mozart, Fauré, Brückner, 
Franck, Verdi en natuurlijk Bach. Heel geweldig dat we deze kwaliteit  in huis hebben 
gehad, dit werd zeer gewaardeerd door de bewoners van het klooster. Ook mensen 
uit de wijk bezochten het klooster om bij dit optreden te zijn. 

Craddle

De Craddle voor jonge mensen met dementie is een 
prachtig instrument om bijzondere ‘gesprekken’ op 
gang te brengen met bewoners bij wie praten niet zo 
goed meer lukt.

IJsjes!

Ook tijdens de warme dagen zorgen de Vrienden van De Waalboog goed voor de 
bewoners. Dat bleek namelijk afgelopen zomer weer toen De Vrienden spontaan op 
ijsjes trakteerden. Bewoners, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers die op dat 
moment aanwezig waren konden op alle locaties op een heerlijke verkoeling 
rekenen. 

3 optredens van VIVENDI 

VIVENDI is een organisatie die al meerdere 
jaren optredens verzorgt voor ons bij locatie 
Joachim en Anna, Nijevelt en De Honinghoeve. 
Dit optreden is één van de hoogtepunten van 
afgelopen jaar, De kwaliteit en herkenbaarheid 
sluiten prachtig aan bij de bewoners, waardoor 
ze er met grote getalen van komen genieten.

BeleefTV 

Op dagbehandeling de Boog, voor jonge mensen met 
dementie, maken ze veel gebruik van de BeleefTV. 
De BeleefTV is een grote tablet op tafelformaat. 
Deze interactieve tafel activeert op speelse wijze en 
stimuleert tot beweging en sociale interactie.

Braintrainer 

Dankzij de Vrienden beschikt afdeling de Brug, locatie Joachim en 
Anna, nu over een braintrainer.  

Ombouwen rolstoelfiets 

Op locatie Joachim en Anna was een rolstoelfiets aanwezig maar deze was niet 
elektrisch. Laat dat maar aan de Vrienden over. De locatie beschikt nu over een 
elektrische rolstoelfiets.



Bezoek NEC thuiswedstrijden 

De stichting sponsort de bezoekjes voor meerdere 
thuiswedstrijden van NEC voor jonge mensen met 
dementie van de Bosweg. Afgelopen jaar werd er ook 
veel geld voor dit doel opgehaald tijdens de jaarlijkse 
Haringparty. 

Beweegtoestellen 

In de tuin bij de Bosweg staan beweegtoestellen. Lekker bewegen in de frisse lucht 
en genieten van het uitzicht.

Concert OpMaat in de Goede herderkerk 

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO 
organiseren een serie concerten met weinig 
omgevingsprikkels onder de naam Concerten 
OpMaat. Deze concerten worden georganiseerd 
vanuit de gedachte dat muziek van betekenis is voor 
iedereen en dat daarbij niemand is buitengesloten. 
Bijna 100 personen bezochten het eerste concert in 
deze reeks. Vanuit De Waalboog maar ook vanuit de 

wijk en vertegenwoordigers van  diverse organisaties zoals Sterker sociaal werk en 
gemeente. De reacties zijn zeer positief. Het volgende concert staat gepland op 26 
januari 2020. Mede mogelijk gemaakt door De Vrienden.

Borgstelling activiteiten NLdoet

Met deze borgstelling achter de hand weet de vrijwilligerscoördinator zeker dat de 
geplande activiteiten voor NLdoet doorgaan. 

Word donateur!
Wilt u ook een steentje bijdragen aan het geluk van onze bewoners? Word donateur 

door minimaal € 30,- te schenken aan Stichting De Vrienden van De Waalboog. 
Uw bijdrage komt direct en volledig ten goede aan extra’s voor bewoners van 

De Waalboog. U kunt uw eenmalige bijdrage overmaken naar 
NL62 RABO 0188 221 522, ten name van Vrienden Waalboog Stg te Nijmegen. 

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Omdat wij als organisatie uw steun 
waarderen, ontvangt u als dank gratis een Vriend (een handgemaakt keramisch 

poppetje, zie foto hieronder).




