
Heerlijk is dat. Bij het wakker worden het weer horen van het gekwetter van de vogels die 
aangeven dat de lente weer op komst is. Ook de dagen die weer langer aan het worden 
zijn. In het Arcadegebouw werk ik meestal op één van de werkplekken bij het raam, uit-
kijkend op de nieuwe Magnolia. Steeds vaker zie ik balkondeuren die opengaan en waar 
de bewoners genieten van het zonnetje op hun terras en de mensen die langs lopen. 
Heerlijk! Ik kan niet wachten tot de hele verbouwing achter de rug is en dat we dan het 
eindresultaat kunnen bewonderen. Wonen in een schitterende landelijke omgeving. In 
mijn vorige nieuwsbrief was de Wingerd verhuisd en waren ze met de Magnolia ver in 
de voorbereiding. Ondertussen wonen de bewoners van de Magnolia alweer een dikke 
maand in hun nieuwe gebouw. Uiteraard ook weer even wennen voor iedereen. Alles is 
nieuw en alle processen moeten weer opnieuw ingeregeld worden. Naast dat de voorbe-
reiding heel goed was, is het in de praktijk altijd weer wennen. De eerste ervaringen zijn 
ook op de Magnolia erg positief. Heerlijk veel ruimte en nu ook druk bezig om zelf te gaan 
koken. Helaas zijn een aantal bewoners van de Magnolia tijdens en na de verhuizing ge-
troffen door het coronavirus. Ook vele medewerkers zijn ziek geweest. Dat is nu gelukkig 
weer achter de rug.

De volgende fase van slopen en nieuwbouw ligt nagenoeg op schema. We moeten nog 
een dikke 2 jaar geduld hebben voor de oplevering van het gehele terrein. Bij het schrijven 
van het voorwoord is de bouwkrant ook weer in volle voorbereiding. Daarin wordt u weer 
uitgebreid geïnformeerd over alle bouwperikelen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Hendrik van der Wijk
Clustermanager Joachim & Anna en het Sint Jozefklooster
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Met deze nieuwsbrief willen wij u ervan op de hoogte stellen dat er inmiddels weer een nieuwe 
cliëntenraad benoemd is. De cliëntenraad zorgt ervoor dat we goed voor uw belangen opkomen 
bij zaken waarin u niet zelf kunt zorgen voor inspraak en medezeggenschap. Het zal moeilijk 
voor u zijn om niet meer in uw vertrouwde omgeving te kunnen wonen, door ouderdom, 
dementie, NAH of andere problematiek, dat realiseren we ons goed. Dan lever je veel in en wil 
je op de plaats waar je komt te wonen dat de mensen die voor je zorgen snappen wie je bent, 
wat je behoeften zijn en welke waarden je in het leven hebt.  

Een goede band met de bewonersraden, met alle mensen die rechtstreeks zorg aan u verlenen, 
alsook met het ondersteunende personeel en het bestuur gaat voor ons hierbij de basis zijn.

De nieuwe cliëntenraad bestaat vooralsnog uit twee nieuwe leden en één herbenoemd lid. Zij 
stellen zich hieronder aan u voor:

De nieuwe cliëntenraad
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Mijn naam is Yolande Wildschut, ik ben 69 jaar en sinds kort lid van de cliëntenraad. 
Ik ken De Waalboog omdat mijn zus hier sinds een jaar heel prettig woont. 

In mijn leven heb ik verschillende mooie dingen gedaan en ervaringen opgebouwd. Zo heb ik 
gewerkt met gehandicapten, in de psychiatrie, in het opbouwwerk en in het vormingswerk. 
En na 25 jaar hierin gewerkt te hebben, ben ik er mooie films over gaan maken. 
Privé hebben mijn man en ik (waar ik eind van het jaar 50 jaar getrouwd mee ben) twee eigen 
kinderen gekregen, hebben we meerdere pleegkinderen opgevoed, en verrijken drie prachtige 
kleinkinderen ons leven. Ook ben ik altijd mentor en bewindvoerder geweest van mensen die 
steun nodig hebben in hun complexe leven. En energie krijg ik door lange fietstochten te maken.

Al deze ervaringen wil ik met liefde en motivatie binnen De Waalboog inzetten. Daarbij nodig ik 
u uit om mij en ons als cliëntenraad gewoon te benaderen als u ons nodig heeft. Samen kunnen 
we voor uw belangen opkomen en meewerken aan het zorgen voor een fijn leefklimaat. Ik zie 
ernaar uit om onderdeel uit te mogen gaan maken van al die mensen die hier hun schouders 
onder zetten!

Van links naar rechts: Jolanda Brunnekreef, Yolande Wildschut, Agaath Eras en Jenny de Fouw.
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Beide dames zijn respectievelijk contactpersoon voor het Jozefklooster en Joachim en Anna.

Mijn naam is Jolanda Brunnekreef, 53 jaar. Ik ben betrokken bij De Waalboog, afdeling  
Magnolia van Joachim & Anna, omdat mijn ex-partner Lalith daar sinds 1,5 jaar woont. Hij is 
afkomstig uit Sri Lanka, en sinds begin jaren ’90 Nederlander. Toen hij ziek werd veranderde onze 
relatie, maar ik ben altijd mantelzorger voor Lalith gebleven. Inmiddels ben ik ook zijn  
bewindvoerder en mentor. Over mijn ervaringen als mantelzorger schrijf ik voor het blad  
Ypsilon Nieuws. 

Na mijn afstuderen in de culturele antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb ik 
zeven jaar gewerkt bij Zorgbelang Gelderland als projectleider kwaliteit zorg vanuit patiënten/
cliëntenperspectief (met name thuiszorg, mantelzorg en diversiteit). In dit werk heb ik ook ruime 
ervaring met cliëntenraden opgedaan.
 
Na Zorgbelang heb ik achtereenvolgens gewerkt voor de Landelijke India Werkgroep (programma 
medewerker mensenrechten + kinderarbeid/onderwijs), PAX (beleidsmedewerker gender & di-
versiteit conflictgebieden wereldwijd). Momenteel ben ik promovendus aan de Radboud Univer-
siteit + universiteit Leiden. Daarnaast hou ik me bezig met schrijven (fictie en non-fictie) en met 
schrijf coaching via de methode “luisteren naar je pen”. 
 
Last but not least ben ik de trotse moeder van een prachtige dochter van 19 jaar, Nina, die  
algemene cultuurwetenschappen studeert in Nijmegen. 
 
Ik wil me graag inzetten voor de cliëntenraad omdat het vertegenwoordigen en laten horen van 
de stem van de bewoners van De Waalboog van essentieel belang is om het motto “Zo thuis als 
maar kan” daadwerkelijk te realiseren.

Mijn naam is Jenny de Fouw en ik woon in Afferden, een dorp in het Land van Maas en Waal. 
Sinds1 december 2021 ben ik herbenoemd als lid van de nieuwe cliëntenraad. Hoewel mijn echt-
genoot, die twee jaar op de Bosweg heeft gewoond, inmiddels overleden is, wil ik mij graag in 
blijven zetten voor het welzijn van de bewoners van De Waalboog en hun belangen behartigen. 
In de huidige samenstelling van de cliëntenraad blijf ik de contactpersoon voor verwanten en 
bewoners van locatie De Honinghoeve en tijdelijk ben ik dat ook voor locatie Nijevelt, aangezien 
de cliëntenraad momenteel nog een minimale bezetting van drie personen kent.

Daarom willen wij bij deze ook een oproep doen aan u, verwanten en vrijwilligers/ 
mantelzorgers, om na te denken of lid worden van de cliëntenraad van De Waalboog  
ook iets voor u zou kunnen zijn.

U kunt de cliëntenraad bereiken via de bewonersraad van uw locatie of via het algemene email-
adres: cliëntenraad@waalboog.nl. Agaath Eras is de ambtelijk ondersteuner en is elke ochtend 
aanwezig, mobiel: 06-8211 6262.
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Maatschappelijk werk 
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Sinds 1 januari heeft De Waalboog twee nieuwe maatschappelijk werkers: 
Hilma Baartz en Veronique Meekes. Hieronder stellen zij zich aan u voor. 

Hilma is getrouwd en is moeder van twee schoolgaande pubers en Veronique is eveneens 
getrouwd en ook moeder van drie zelfstandig wonende kinderen. Beiden hebben een brede 
achtergrond in het maatschappelijk werk, vooral gericht op volwassenen en ouderen.  

Bij De Waalboog gaan wij ons richten op het betrekken van of de verbinding zoeken met de 
omgeving van bewoners, met als doel het welbevinden van bewoners te bevorderen. Bewoners 
en hun sociale netwerk (familie, vrienden e.d.) zijn een belangrijke schakel in het welbevinden 
van de bewoner.  

We willen samen werken aan maximaal leefplezier voor de bewoners en hun naasten.
Als dit leefplezier mogelijk in het gedrang komt, bijvoorbeeld als gevolg van 
acceptatieproblemen, culturele verschillen, verstoorde familieverbanden e.d., hopen wij een 
oplossingsgerichte bijdrage te kunnen leveren.

In principe zal het zorgteam, de EVV-er, het eerste aanspreekpunt zijn voor familie en hun 
sociale netwerk. 

Maatschappelijk werk kan ingezet worden wanneer de samenwerking tussen de mensen 
direct rond de bewoner (het sociale netwerk) en de afdeling waar de bewoner verblijft, niet 
goed loopt of dreigt niet goed te gaan lopen. De betrokken zorgteams en overige disciplines 
kunnen ons benaderen en samen bespreken we onze inzet. Wij proberen vooral een klankbord, 
meedenkende en adviserende rol te vervullen voor familie/sociaal netwerk en medewerkers.

We werken op alle locaties van De Waalboog.  

Veronique en Hilma

Hilma Baartz en Veronique Meekes 
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De Waalboog thuis  
Bij het ouder worden verandert er veel. Mensen gaan minder werken en krijgen meer vrije 
tijd. Ook de gezondheid en manier van leven kan veranderen. Men kan ziek worden of 
vergeetachtig.  

Dankzij het team De Waalboog Thuis lukt het vaak toch nog om, zo lang mogelijk, zelfstandig 
te blijven wonen. De Waalboog Thuis is het extramurale behandelteam van De Waalboog. 
Onze professionals bieden passende behandeling en advies. Dit doen zij bij mensen thuis of, 
als het nodig is, op één van onze locaties.

Trots mag ik mij sinds 2019 de projectcoördinator van de extramurale activiteiten vanuit  
De Waalboog noemen. Na zeven jaar als ergotherapeut in de ouderenzorg gewerkt te hebben, 
zowel intra- als extramuraal, was dit voor mij een passend vervolg in mijn loopbaan in de 
ouderenzorg. 

Een passend vervolg staat voor ons ook centraal in het contact met cliënten, mantelzorgers en 
het professionele systeem. Waar geniet of droomt iemand nog van? Wat doet het met iemand 
dat dingen niet meer lukken als voorheen? Hierbij is een goede afstemming noodzakelijk, 
zodat duidelijk is wat ieders rol is en het proces voor alle betrokkenen overzichtelijk blijft. Dit 
alles wordt vorm gegeven door een multidisciplinaire samenwerking en korte lijnen met onze 
behandelaren.

De afgelopen twee jaar hebben we ons vooral gericht op de procesmatige ontwikkeling en 
het intensiveren van de samenwerking met de 14 huisartsenpraktijken waaraan een vaste 
specialist ouderengeneeskunde van De Waalboog gekoppeld is. Voor 2022 heeft ons jaarplan 
een andere focus. We gaan ons onder andere concentreren op het verder intensiveren van 
zowel in- als externe samenwerkingen, hierbij kan gedacht worden aan de samenwerking met 
zorgtrajectbegeleiders, consultatieteams of de dagbehandeling.

Mocht je vragen hebben of meer willen weten dan 
kun je contact opnemen met Tamara Dennissen, 
beleidsmedewerker en projectcoördinator Extramurale 
zorg via t.dennissen@waalboog.nl. 

Tamara Dennissen
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Oproep informele zorg 

In 2016 heeft De Waalboog een mantelzorgbeleid ontwikkeld en beschreven aanvullend op het 
bestaande vrijwilligersbeleid. Vijf jaar na dato lag er een opdracht bij de vrijwilligerscoördinator 
om dit beleid te actualiseren naar de toekomst. Met de toenemende zorgvragen en tekorten 
aan zorgmedewerkers is iedereen hard nodig om ervoor te zorgen dat de bewoners een 
kwalitatief zo goed mogelijk en betekenisvol leven kunnen leiden bij De Waalboog. Dat betekent 
dat een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen de formele (betaalde) en de informele 
(onbetaalde) zorg door vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker wordt.

Het oude vrijwilligers- mantelzorgbeleid is dan ook gewijzigd in een nieuwe beleidsnota 
“Informele zorg anno 2021”en te vinden op intranet of op onze website via 
www.waalboog.nl/over-ons/publicaties. 

In deze beleidsnota kunt u lezen hoe we dat samen kunnen bereiken. Als we elkaar beter leren 
kennen en begrijpen ontstaat er ruimte voor verbinding en samenwerking. Om de informele 
zorg een stem te geven binnen De Waalboog zal er een Informele Raad worden opgericht voor 
vrijwilligers en het sociale netwerk van mensen die bij De Waalboog wonen. 
Streven is om van iedere locatie minimaal één vrijwilliger en één persoon uit het sociale netwerk  
deel te laten nemen. 

Oproep
 
Bent u of kent u iemand die graag 2-3 x per jaar samen met de coördinator Informele zorg, de 
bestuurder en/of de clustermanager wilt praten over onderwerpen die u bezighouden? 
Voor vragen of aanmelding kunt u terecht bij Marian Zweers, coördinator informele zorg, 
m.zweers@waalboog.nl of 06 - 48 505 740 (bereikbaar op maandag, dinsdagochtend, woensdag  
en donderdagochtend).
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Kwaliteitsonderzoek 

Bij De Waalboog willen we bewoners een passend vervolg van hun 
leven bieden. We willen kwaliteit leveren en onze kwaliteit van zorg 
blijven verbeteren. Maar, op welke punten scoren we goed en waar 
kunnen we ons verder ontwikkelen? In oktober 2021 hebben we 
daarom een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd binnen De Waalboog.  

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (Zorginstituut Nederland, 2017)  is de wettelijke basis voor 
de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vastgelegd. Dit kwaliteitskader bestaat uit acht thema’s en per 
thema zijn de vragen uit het onderzoek vastgesteld. De resultaten van dit onderzoek zijn per locatie 
beschreven in een rapport en voor iedereen inzichtelijk. In deze rapporten zijn de uitkomsten per 
thema beschreven. 

Resultaten 
De resultaten van het kwaliteitsonderzoek van 2021 zijn vergeleken met vorige onderzoeken 
binnen De Waalboog. We hebben een goede vooruitgang geboekt op het gebied van 
persoonsgerichte zorg, eigen regie, zinvolle daginvulling, wooncomfort, leren van elkaar 
en verbeteren van de zorg. De volgende onderwerpen verdienen nog de nodige aandacht; 
personele bezetting, ziekteverzuim, schoonmaak, ontlasten van registratiedruk en verbetering 
van ondersteunende systemen (bijv. ECD). Deze punten zijn opgenomen in het kwaliteitsjaarplan 
van 2022. Met behulp van verbeterplannen per locatie dan wel per afdeling of verbeterprojecten 
Waalboogbreed, zullen de punten geprioriteerd worden. 

Voor de uitgebreide rapporten verwijzen wij de medewerkers en vrijwilligers naar ons intranet 
(WIN) en de bewoners en eerste contactpersonen naar de website van 
De Waalboog (www.waalboog.nl/over-ons/publicaties). U vindt de rapporten per locatie onder het 
kopje ‘Kwaliteit’. Ook vindt u hier het kwaliteitsjaarplan 2022. 
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De nieuwe wijklocaties 
Ontmoeten staat centraal 

Vossenlaan St. Agnetenweg 

De Waalboog heeft met het ontwikkelen van de nieuwe wijklocaties de ambitie een 
vernieuwend zorgconcept neer te zetten. Dit nieuwe concept biedt een aanbod van zorg 
en welzijn specifiek voor de bewoners van de nieuwe wijklocaties. Omwonenden worden 
zo goed en zo vroeg mogelijk bij de nieuwe wijklocatie van De Waalboog betrokken, zij zijn 
immers de nieuwe buren van de toekomstige bewoners. De kleinschalige woonvorm vergt 
een visie die verder kijkt dan alleen het wonen. Het moet een plek zijn waar iedereen zich 
prettig voelt. Niet alleen de bewoners, maar ook de zorgverleners, familie, bezoekers en 
buurtbewoners. Een plek waar bewoners zorg en aandacht krijgen, zoveel mogelijk van 
hun vrijheid kunnen genieten, plezier kunnen hebben, ze zichzelf mogen zijn en waar 
mantelzorgers actief bij de zorgverlening betrokken worden. Een wijklocatie die centraal 
midden in de wijk staat, tussen de andere huizen en groen in de directe nabijheid. Een 
beschermd ‘thuis’, dat deel uitmaakt van de wijk. Met aandacht voor ouderen vanuit de 
wijk en samenwerking met ketenpartners (zoals huisartsen, welzijnsorganisaties en sociale 
wijkteams).

Binnen de nieuwe wijklocaties zal een ontmoetingsruimte op de begane grond aanwezig 
zijn die niet alleen toegankelijk is voor de familie en bewoners, maar ook voor mensen 
uit de buurt. Hierbij zal actief gezocht worden naar samenwerkingen. Om deze contacten 
in de wijk te leggen, wordt nu al de verbinding gezocht. Denk aan het actief benaderen 
van buurtbewoners en verenigingen, om te zoeken naar deze verbindingen tussen de 
bewoners en de wijk. 

Door de medewerkers wordt er “integraal samen gewerkt”. Dit betekent dat iedere 
zorgverlener zowel zorg als ondersteuning biedt aan de bewoners en gezamenlijk 
verantwoordelijk is voor goede zorg op de gehele locatie. Daarbij ligt de kracht in het 
verbindend werken en de grote mate van zelfsturing van medewerkers.
 
De St. Agnetenweg in Lindenholt is de eerste van de nieuwe wijklocaties waarvoor we een 
zorgconcept gaan ontwikkelen. Hier worden 45 appartementen gebouwd voor ouderen 
met dementie en ouderen die complexe lichamelijke zorg nodig hebben.

Meer informatie vindt u op. www.waalboog.nl/nieuwbouw 
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Belicht 

Ons werk
Het Waalboog Filmteam bestaat al heel lang. In het 
verleden maakten we opnames van het cabaret 
“Schaamrood”, filmden we de Jubilarissenfeesten, 
Sinterklaas en maakten we introductiefilms. Bij locatie 
Nijevelt hebben we onze vaste plek, in onze ‘studio’ 
hebben we alle mogelijkheden om te monteren.
 
Op dit moment volgen we de nieuwbouw bij Joachim en 
Anna. Een erg mooi project. Ook hebben we het filmpje 
van de Jerusalema Challenge gemaakt, waarbij veel 
medewerkers in beweging kwamen. Dat was erg leuk om 
te doen. Link naar filmpje van de Jerusalema Challenge 
vind je op YouTube: https://youtu.be/r1Ifc-OIVcg.

Op verzoek filmen
Alle locaties kunnen een beroep op ons doen voor het 
maken van een filmpje. Heb je iets leuks wat je wilt laten 
vastleggen? Laat het ons weten.   
 
Ook instructiefilmpjes 
kunnen wij verzorgen. Alles 
is mogelijk! Bedenk vooraf 
waarvoor je het filmpje 
wilt gebruiken en dat je 
(schriftelijk) toestemming 
moet regelen van bewoners 
en/of familie. Neem 
gerust contact met ons op 
voor meer informatie of 
ondersteuning. 

Waalboog Filmteam 

Archiefbeelden bekijken
Vind je het leuk om met wat collega’s of 
bewoners eens wat oude beelden terug 
te zien? Ook dat kan. We hebben een 
uitgebreid archief met filmbeelden van 
de afgelopen jaren, wat heel wat jaren 
teruggaat. Een afspraak maken? Stuur ons 
een e-mailbericht en we nemen zo snel als 
mogelijk contact met je op. 

Contact
Mocht je meer informatie willen of wil je 
ons team komen versterken, dan horen 
we het graag! Je kunt contact met ons 
opnemen via filmteam@waalboog.nl.

Jo en Marcel

De Waalboog beschikt al jaar en dag over een filmteam. Tijd om nader 
kennis te maken en te weten wat het filmteam voor afdelingen kan 
betekenen.  

Wij zijn Jo van de Ven en Marcel Peters. Samen vormen wij het 
vrijwilligersteam van het Waalboog Filmteam. Jo doet dit al sinds 2000 
en Marcel sinds 2012.
 

Jo van de Ven 

Marcel Peters 
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De heer Aben woonachtig op afdeling  
De Brug heeft een mooie hobby, 
waarmee hij dagelijks bezig is: schilderen 
op doek met acrylverf. Zijn hele kamer 
hangt vol met zijn prachtige werken, hij is 
er trots op. Ik vind hem in zijn atelier in zijn 
kamer, ”nog even gauw de lucht wat lichter 
maken”. Afgewisseld met het lezen van 
de krant, schildert hij een groot deel van 
de dag: “ik wil bezig zijn, dat was ik thuis 
ook altijd al, je kunt toch niet de hele dag 
nietsdoen.”
In zijn opleiding tot aannemer kreeg hij 
tekenlessen; hij is bedreven in ruimtelijk 
tekenen en hij heeft er later met het ’kunst 
schilderen’ zijn hobby van gemaakt.

Hij weet bijna nooit van te voren wat hij 
gaat schilderen, hij laat het aan zijn fantasie 
over. “Het lijkt simpel, maar gezichten 
en dieren zijn heel moeilijk; die schilder 
ik dan ook niet; als ik het niets vind, ga 
ik er met wit overheen en dan kan ik er 
weer iets anders op schilderen.” Als hij 
verf over heeft, maakt hij deze helemaal 
op, bijvoorbeeld door op een nieuw doek 
de overgebleven kleuren onder elkaar 
te zetten en te kijken wat hij hiervan kan 
maken.

De kunstschilder

Wat zijn schilderstijl betreft: soms schildert hij 
abstract, maar meestal gebouwen, bloemen, 
water, boten; bijna altijd omlijnt hij de figuren 
op zijn schilderij met een dun zwart lijntje. 
“Anderen doen dat niet, maar dan is het 
duidelijker”, aldus de heer Aben. Vincent van 
Gogh vindt hij een zeer goede schilder. Zijn 
laatste schilderij is gemaakt naar aanleiding 
van het ‘Caféterras bij nacht’ oftewel 
‘Terrasse du café le soir’ van Van Gogh. Hij 
haalt soms boeken uit de bibliotheek in de hal 
ter inspiratie of zijn dochters nemen boeken 
mee.

De heer Aben schildert af en toe in opdracht, 
maar vindt het heel moeilijk om het schilderij 
dan weg te geven. Dit herken ik zeker ook, je 
legt er iets van jezelf in. Dat beaamt de heer 
Aben. Ik zou zijn stijl omschrijven als passend 
in de Naïeve kunst.

Agaath Eras
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De ijscoman 

Mijn vader en moeder waren hardwerkende mensen; mijn moeder in het huishouden (ik hielp 
haar af en toe met de was) en mijn vader was altijd op weg met zijn ijscokar. Dat harde werken 
heb ik ook van hen geleerd. Ze stonden altijd voor mij klaar. Verder had ik drie zusjes en drie 
broers, ik was de oudste. Wij hebben vroeger allemaal bij Davino (een voormalig Nederlands 
ijsmerk, oorspronkelijk uit Nijmegen) gewerkt. Daar moesten wij ook al meehelpen, dat was 
net na de oorlog.
Toen ik negen jaar oud was moest ik vader ook helpen om de ijscokar de berg op te duwen, 
om bij zijn staanplaats te komen. Hij stond onder andere in Kwakkenberg en aan de Berg en 
Dalseweg. Soms ging hij dan een borreltje pakken bij café ’t Hoekje aan de Berg en Dalseweg, 
dat mocht hij eigenlijk niet van mijn moeder. 

Toen ik 21 jaar oud was ben ik voor mezelf begonnen; ik was er al jong bij. En dat moest ook 
wel, er moest geld op de plank komen. Mijn vader kon het geld niet alleen verdienen, dus moest 
ik helpen. Ik begon met een ijscowagentje, daarna heb ik een bakfiets gekregen en toen heb ik 
een ijscowagen gekocht. Naast ijs verkocht ik ook friet, limonade en bier. Samen met mijn vader 
stonden we met de ijscowagen bijvoorbeeld bij het voetballen, bij NEC. Maar ik heb zelf ook op 
de Broerstraat, aan de Waal en bij de V&D gestaan op de grote markt. Zelfs bij Joachim en Anna, 
omdat mijn moeder hier ook heeft gewoond. Toen kwam ik hier met mijn ijscowagentje langs 
voor alle bewoners en medewerkers. 

Vijftig jaar lang ben ik ijscoman geweest en ik heb het altijd met veel plezier gedaan!

De heer Willemsen
Afdeling Kastanje



Verhuizing afdeling de Brug 
Op 11 januari zijn wij ‘’afdeling De Brug’’ verhuisd van Joachim en Anna naar locatie 
Nijevelt. Zoals bekend wordt er flink gebouwd bij Joachim en Anna, maar moeten wij 
helaas nog even wachten tot ons nieuwe gebouw klaar is en dat doen wij nu gezellig in 
huize Nijevelt!

De dag van de verhuizing was een spannende, drukke maar super gezellige dag!
Wij hebben met een flink team (medewerkers van De Waalboog, familieleden en een 
verhuisbedrijf) hard gewerkt om deze dag zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Dit is een overzicht van hoe de dag er een beetje uitzag:

Eenmaal aangekomen op Nijevelt was het tijd om de bewoners naar hun kamer te 
begeleiden en een kleine rondleiding te geven na deze lange dag.
Er waren wisselende reacties; de een voelde zich na 10 minuten al thuis en de ander 
moest nog even wennen. Maar vooralsnog was het een geslaagde dag!

Wij, als team van De Brug en de bewoners, moeten nog erg wennen aan onze nieuwe 
afdeling, maar wij hebben in ieder geval een super warm ontvangst gehad van onze 
collega’s in locatie Nijevelt. We proberen er het beste van te maken, maar dat gaat vast 
wel lukken!

Team De Brug
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Waalboogpodium 

De dag van de Zorg 
Donderdag 12 mei is het de Dag van de zorg en dan zetten wij onze 
medewerkers en vrijwilligers in het zonnetje. Denkt u ook aan hen?

We hebben er ruim twee jaar op moeten wachten, 
maar het gaat nu toch echt gebeuren…Er wordt 
weer een Waalboogpodium georganiseerd! Dit keer 
is locatie Nijevelt gastheer. 

Het Waalboogpodium wordt georganiseerd door en voor medewerkers, vrijwilligers en leerlingen 
van De Waalboog. Het doel is om kennis te delen en een kijkje in elkaars keuken te nemen; wat is 
er zo bijzonder aan de locatie waar het Waalboogpodium plaatsvindt, met welke projecten zijn ze 
bezig etc.?

Deze editie vindt plaats op donderdag 30 juni van ongeveer 14.00 - 18.00 uur op locatie Nijevelt.
Het thema is ‘What you see is NOT what you get’.
Er is een interessant plenair deel met locatiespecifieke en Waalboogbrede onderwerpen, er zijn 
leuke workshops te volgen en er is een informatiemarkt waar je vanalles uit kunt proberen. De dag 
wordt natuurlijk afgesloten met een heerlijk buffet.

Tegoedbon
Om locatie Nijevelt te bedanken voor de gastvrijheid 
reikt de Raad van Bestuur een tegoedbon uit voor het 
uitvoeren van een goed idee dat ten goede komt aan het 
welbevinden van de bewoners van Nijevelt.  

Bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers 
geven we graag de gelegenheid een idee in te brengen. 
Samen met een bewoner en een van de collega’s van 
Nijevelt zal Rita Arts een keuze maken; het winnende idee 
wordt tijdens het Waalboogpodium bekendgemaakt en de 
tegoedbon wordt dan ook uitgereikt. 

Oproep 
Heeft u een leuk idee waarmee we de bewoners van Nijevelt nog blijer kunnen maken 
of waarmee het gebouw waar ze wonen nog mooier of veiliger wordt? Stuur dan een 
mail voor 6 juni a.s., naar Mieke van Driel via m.vandriel@waalboog.nl. 
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What you see is NOT 

what you get 



Vieringen Joachim en Anna
 
Vanaf Pasen gaan we iedere 1e zondag van de maand weer een viering aanbieden voor bewo-
ners en hun begeleiders. De vieringen starten om 10.30 uur in de Arcadezaal van Joachim en 
Anna. Naast vrijwilligers die bewoners begeleiden naar de vieringen, vragen wij ook familie-
leden of andere bekenden om te helpen zodat naasten deze vieringen kunnen bijwonen. Het 
Joachim en Anna koor zorgt voor de zang en muzikale begeleiding. U bent van harte welkom. 

Datum 
Zondag 17 april (Pasen)
Zondag 1 mei 
Zondag 5 juni (Pinksteren)
Zondag 3 juli 
Zondag 7 augustus
Zondag 4 september 
Zondag 2 oktober
Zondag 6 november
Zondag 4 december
Zondag 25 december (Kerstmis) 

Voorganger
Ad Römkens
Bert Oosterveer
Bas Meisters
Ad Römkens
Bert Oosterveer
Bas Meisters
Ad Römkens
Bert Oosterveer
Bas Meisters
Ad Römkens 

Na de mis drinken we gezamelijk een kopje koffie/thee in de Brasserie. 

Tijd
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
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Prijsvraag nieuwe gebouwen  

Voor de nieuwe gebouwen zoeken we nieuwe namen, want de werktitels met letters zijn 
niet zo persoonlijk. Denk mee en maak kans op een heerlijke taart. Alles mag! Wees creatief, 
vernieuwend en houd er rekening mee dat de naam door iedereen gebruikt gaat worden als 
aanduiding van de woon- en werklocatie. We zoeken namen voor de gebouwen B, C, D en E.

Gebouwen nader toegelicht
Gebouw B: 36 studio’s voor ouderen met dementie, soms in combinatie met gedragsproble-
men.
Gebouw C: 18 studio’s voor ouderen met dementie en 9 studio’s voor jonge(re) mensen met 
dementie.
Gebouw D: 36 studio’s voor ouderen die complexe lichamelijke zorg nodig hebben en voor 
mensen die palliatieve zorg nodig hebben of kortdurend een beroep doen op revalidatiezorg.
Gebouw E: 18 studio’s voor ouderen met dementie, waarvoor tijdelijke observatie, behan-
deling en diagnose gewenst is. Op de begane grond is ruimte voor dagbehandeling de Boog, 
behandelaren, tandarts, kapper, fysiotherapie en brasserie.

Meedoen
Iedereen kan meedoen! Stuur je voorstel voor een nieuwe naam met korte toelichting
en je naam, adres en telefoonnummer naar goedwonen@waalboog.nl.

Geef duidelijk aan voor welke gebouw je suggestie bedoeld is. Natuurlijk mag je ook voor 
meerdere gebouwen een naam voorstellen. Let op: inzendingen moeten voor 1 april binnen 
zijn.

Prijs
Onze enthousiaste jury maakt een keuze uit de namen die binnengekomen zijn. De winnaar 
van de winnende naam per gebouw krijgt een heerlijke taart van bakkerij Strik om te delen 
en een persoonlijke attentie.
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Vliegend kunstwerk in Arcadezaal 
Heeft u het al gezien? Er hangt namelijk sinds enkele weken een prachtig kunstwerk aan het pla-
fond van de Arcadezaal in Joachim en Anna (voormalige kapel).  Dit unieke kunstwerk is tot stand 
gekomen door bewoners en de kunstcommissie van De Waalboog en ontworpen door kunstenares 
Janske Hombergen. 

‘Via Cultuur Oost, de Gelderse adviesorganisatie voor 
kunst en cultuur, ben ik in contact gekomen met De 
Waalboog. De opdracht was om een kunstwerk te 
ontwerpen voor de Arcadezaal. Ik wilde graag een 
kunstwerk ontwikkelen in lijn met de gebrandschil-
derde ramen van Ted Felen. Ted Felen wilde met zijn 
ontwerpen uitdrukking geven aan  
gevoelens van machteloosheid en troost. De vlammen 
die je ziet in de ramen staan symbool voor ‘ik’ of de 
‘ziel’. In het oostelijke raam ligt de centrale blanke 
kern, opgesloten, onder in de compositie. In het wes-
telijke raam beweegt de rode kern naar boven, naar 
de vrijheid. 

In eerste instantie moest het een kunstwerk aan 
de wand worden, maar als snel bleek een hangend 
kunstwerk in de Arcadezaal beter te passen. Ik heb 
drie voorstellen gemaakt en samen met een groepje 
bewoners van Joachim en Anna hebben we één voor-
stel gekozen. Ik vond het erg leuk om met bewoners 
te praten over het kunstwerk en hen mee te nemen 
in het proces en te zoeken naar de verbinding met de ramen van Ted 
Felen. Zij hadden een duidelijke mening over de kleurstelling en de 
vorm, die moesten passen bij de ramen. Uiteindelijk is het kunstwerk 
een mobiel geworden met gekleurde figuren die lijken op vlinders die 
al vloeiend en draaiend de vrijheid symboliseren, zoals een zwerm 
spreeuwen in de lucht en de beeltenissen in de ramen.’ 

Janske Hombergen is in 1979 afgestudeerd aan de kunst-
academie in Arnhem. Ze maakt voornamelijk autonome 
kunst. Ze werkt regelmatig in opdracht, maar exposeert 
ook haar werk. Ze heeft uiteenlopende opdrachtgevers; 
van scholen tot aan het radiotherapeutisch instituut in 
Arnhem. Ze haalt inspiratie met name uit de natuur. Door 
haar interesse en passie voor de natuur, natuurbeleving 
en geneeskundige kant, volgt ze nu de opleiding natuurge-
neeskunde in Arnhem.
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Onthulling kunstwerk 
Het kunstwerk wordt in kleine kring onthult. Daar-
na heeft iedereen de mogelijkheid om tijdens een 
inloop het kunstwerk te bewonderen. De uitnodi-
ging voor deze inloop volgt nog. 

Oproep naam kunstwerk
Het prachtige kunstwerk in de Arcadezaal heeft 
nog geen naam. De kunstcommissie van  
De Waalboog wil daarom een oproep doen aan 
alle bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilli-
gers om een passende naam te bedenken voor dit 
kunstwerk. U kunt uw voorstel met korte toelich-
ting en uw naam, adres en telefoonnummer sturen 
naar Agaath Eras via a.eras@waalboog.nl.  
De kunstcommissie maakt een keuze uit de namen 
die binnengekomen zijn. 

Meer informatie: Wilt u meer weten over Janske  
Hombergen, bezoek haar website  
www.janskehombergen.nl en zie nog meer van 
haar werk. 
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De pottenkijker 
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Naast het weer, is eten en drinken het onderwerp wat de gemoederen toch veel bezig houdt in 
ons leven. Dagelijks worden we bestookt met reclame over eten en drinken en koken is weer 
helemaal hip getuige de vele televisieprogramma’s. Ook De Waalboog heeft een eigen kookboek 
uitgebracht tijdens de afgelopen feestdagen. Hier konden alle medewerkers en vrijwilligers hun 
favoriete recept delen. Via deze column wil ik u informeren over leuke weetjes over het eten en 
drinken, de trends en ontwikkelingen binnen De Waalboog. 

 
Project Eten en drinken 

Binnen De Waalboog krijgt eten en drinken dit jaar veel aandacht. Onder ons motto: ”Zo thuis 
als het maar kan”, willen we het aanbod eten en drinken zo passend mogelijk maken naar de 
behoefte en mogelijkheden van de bewoners. Zo onderscheiden we binnen De Waalboog zo’n 
40 kleinschalige woonvormen waar we zoveel mogelijk vers willen gaan koken. In totaal zijn 
hierbij zo’n 200 medewerkers betrokken die de zorg hebben voor het eten en drinken op de 
afdeling / locatie, elke dag weer…  
 
We gaan samen aan de slag om dit project zo goed mogelijk te organiseren en elkaar hierbij 
zo goed mogelijk te helpen. Zo zullen we er onder andere voor zorgen dat de spullen op orde 
zijn om te kunnen koken, maar ook het bestellen van de boodschappen zo makkelijk mogelijk 
te maken. Ook het koken is voor een aantal woonassistenten een uitdaging, vooral als er 
dieetvoeding, halal of vegetarisch eten nodig is. Iedereen krijgt de gelegenheid om hierin 
te groeien en te leren, zodat we over een tijdje kunnen zeggen: ‘De Waalboog heeft de kok 
gevonden, die koken kan naar alle monden.’         

Bert van Kampen
Accountmanager hoteldiensten

‘De pottenkijker, nieuwsgierig iemand als het gaat om zaken in en rond de keuken’
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Overhoop en over hoop
Beste lieve mensen, 

Als ik dit schrijf kondigt de lente zich aan. De lucht is helder en strak blauw. Na enkele stevige 
winterstormen die veel overhoop hebben geblazen, ontwaakt de natuur langzaam maar zeker 
uit haar winterslaap. Hoopvol zie ik uit naar het nieuwe licht dat in de natuur alles tot leven laat 
komen.  

Hopelijk dat we dit voorjaar en deze zomer minder last hebben van het coronavirus dat het leven 
van ons allemaal zo overhoop heeft gehaald de afgelopen twee jaar. Ik ben trots op zoveel mensen 
binnen De Waalboog, die de afgelopen moeilijke periode op creatieve manier zijn omgegaan met 
weerbarstige situaties. Mensen die hoop brachten in schijnbaar onoplosbare situaties of moeilijke 
dilemma’s.  

Hoop is je ergens met hart en ziel voor inzetten omdat je weet dat dat goed is, niet omdat je met 
zekerheid weet dat iets effect heeft of kans van slagen heeft.  
Hoop is de moed om in schijnbaar hopeloze omstandigheden te verlangen naar iets beters.  
Hoop staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt. Hoop zit diep in ons binnenste, is in ons 
hart gegrift en ligt voor anker voorbij de horizon.   

Hopelijk kunnen we half april weer in een gezamenlijke viering Pasen vieren. Pasen is een feest van 
verwachting dat: ook als leven op dood spoor lijkt, de gangbare routine overhoop is gehaald, dan 
toch te hopen dat het leven, de liefde en de vrede uiteindelijk overwinnen. 

Ik hoop dat iedereen in vrede met anderen mag leven, vrede en rust kan ervaren ook in moeilijke 
omstandigheden die zich nu voordoen. Er wordt veel van ons gevraagd in ons werk en in de wereld. 
Ik hoop dat u ook persoonlijk rust en vrede mag ervaren in uw eigen leven. In harmonie met uzelf, 
de natuur, verbonden met nabije naasten.                                                            
En ik hoop dat wie voor een ander zorgt ook niet vergeet zichzelf te tellen.  

Fijne vredevolle Paasdagen en een fijne hoopvolle lente en zomertijd gewenst. 

Ad Römkens, geestelijk verzorger De Waalboog 



Deze nieuwsbrief is een uitgave voor bewoners en 
verwanten, vrijwilligers en medewerkers van locatie 
Joachim en Anna 

Gemaakt door locatie Joachim en Anna 

Vragen of suggesties? 
Mieke van Driel - m.vandriel@waalboog.nl

Lentepuzzel 


