
Zoals u ziet hebben we de nieuwsbrief aangepast. U krijgt nu één nieuwsbrief met daarin nieuws en 
weetjes van de vier locaties van De Waalboog. Aan mij de eer om het voorwoord te schrijven. 

We hebben een spannende 
zomerperiode achter de rug. Veel 
medewerkers genoten van hun 
welverdiende vakantie. Tegelijkertijd 
bleef het ziekteverzuim hoog mede 
als gevolg van het coronavirus. Dit 
zorgde voor een minimale bezetting 
van medewerkers binnen alle 
woningen. Veel medewerkers van de 
ondersteunende diensten én heel 
veel familieleden hebben 
meegeholpen om de zomerperiode 
door te komen. Daarvoor enorme 
dank. 
Met elkaar hebben we dit echt goed 
gedaan. 

Daarnaast was het een erg warme en 
droge zomer. Voor de bewoners die 
in de oudere panden wonen waren 
deze hoge temperaturen gedurende 
lange tijd niet aangenaam.  

NIEUWSBRIEF DE WAALBOOG  
uitgave over ontwikkelingen bij De Waalboog voor bewoners, verwanten, medewerkers en vrijwilligers.  

nr 6 > oktober 2022

We hebben extra ijswater en 
bouillon aangeboden en uiteraard 
werden er met grote regelmaat ijsjes 
uitgedeeld. In de avond en vroege 
ochtenden werden zoveel mogelijk 
alle deuren en ramen open gezet om 
het enigszins behaaglijk te houden. 
In de nieuwe panden hebben we 
gemerkt dat de klimaatbeheersing 
goed functioneert en was het 
behaaglijk. 

Dat brengt mij gelijk op de 
nieuwbouw bij Joachim & Anna. 
Iedere dag zien we hier de 
vorderingen van de bouw.  
De bedoeling is dat deze twee geheel 
nieuwe gebouwen volgend jaar in 
het derde of vierde kwartaal worden 
opgeleverd. Dit houdt in dat er 
ruimte komt voor 32 bewoners in 
gebouw B (Hazelaar) en 27 bewoners 
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Met de focus op 
welbevinden 

Joachim en Annakoor: vierde 
haar zilveren jubileum

in gebouw C (Esdoorn). Oftewel  
de bouw ligt op schema. Zoals u 
weet en ook in de vastgoedkrant is 
geschreven start ook de bouw aan 
de St. Agnetenweg en in Lent 
(Nijmegen Noord). We zijn al heel 
ver met ons schuifplan, waardoor we 
binnenkort ook de bewoners, eerste 
contactpersonen, naasten en 
medewerkers  kunnen inlichten over 
wie waar komt te wonen, wanneer 
de nieuwe woonruimte beschikbaar 
is en welke medewerkers waar 
komen te werken. Uiteraard doen we 
dit in goed overleg met elkaar.

Voor mij is dit mijn laatste 
nieuwsbrief. Begin oktober stop ik 
als clustermanager van Joachim & 
Anna en het St. Jozefklooster. Ik wil 
meer tijd besteden aan mijn hobby’s. 

Marcel Hoff wordt mijn opvolger die 
ik de eerste week van oktober nog 
zal inwerken. In de volgende 
nieuwsbrief zal hij zich aan iedereen 
voorstellen. Ik blijf op een andere 
manier aan De Waalboog 
verbonden. We staan aan de 
vooravond van zoveel veranderingen 
binnen De Waalboog, waarbij ik op 
een andere manier betekenisvol kan 
zijn. We zijn nog in gesprek hoe dat 
er precies uit komt te zien, maar de 
kans is groot dat we elkaar ergens 
tegenkomen en treffen. 

Ik wens u heel veel leesplezier toe!

Hendrik van der Wijk  
clustermanager 

Hendrik van der Wijk 
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Nieuwbouw Joachim en Anna
Sinds de bouwvak lijken de nieuwe gebouwen van 
Joachim en Anna als paddenstoelen uit de grond te 
schieten. Wat gaat de bouw snel in deze fase. We 
bouwen momenteel aan de gebouwen B/ Hazelaar, 
gelegen achter tegen de bosrand, en gebouw C/ 
Esdoorn, gelegen naast Bosweg 250. De toekomstige 
bewoners zijn ouderen met dementie, soms in 
combinatie met gedragsproblemen. In gebouw C/ 
Esdoorn komt bovendien woonruimte voor jonge(re) 
mensen met dementie, als uitbreiding van het gebouw 
aan de Bosweg 250. Binnenkort zal bekend zijn wie hier 
komen te wonen en werken. 

Voortgang
Gebouw C ligt iets voor op gebouw B. Bij gebouw B/ 
Hazelaar, zijn inmiddels dragende wanden gelijmd en is 
de verdiepingsvloer gelegd. Begin oktober start de 
metselaar met het metselwerk.
Bij gebouw C/Esdoorn, zijn de dragende wanden van 
het lage deel gelijmd en de vloer van de eerste 
verdieping gestort. Eind september zal de begane grond 
vloer van het hoge bouwdeel gelegd worden.

Bouwnieuws De WaalboogDe cliëntenraad

Regelmatig hoor je de vergelijking van ‘iets zwaars 
ondergaan’ met ‘een berg moeten beklimmen’. 

Nu beklimmen de meeste mensen een berg vrijwillig, 
omdat ze het als een uitdaging zien. Maar als je als 
mens ziek wordt, achteruit gaat en niet meer voor jezelf 
kunt zorgen, dan kies je hier toch echt niet zelf voor.

Hoe zorg je er nu voor dat je het moeten 
beklimmen van ‘jouw berg’ met vertrou-
wen en steun tegemoet gaat? 

In mijn leven heb ik diverse bergen succes-
vol beklommen, met de Mount Everest als 
grootste uitdaging. In de aanloop naar die 
beklimming leerde ik iets belangrijks van 
mijn klimleraren.

“Zorg ervoor dat je goed uitgerust bent, 
zowel fysiek als qua materiaal, denk aan je 
stijgijzers, klimtouwen, handschoenen, 
warme kleren, rugzak, eten en drinken en 
bergschoenen. En als je dan helemaal goed 
voorbereid bent en fysiek getraind, dan 
loop je niet met je benen de berg op, maar 

Een berg beklimmen doe je nooit alleen 

zodat u ‘uw berg’ niet alleen hoeft te 
beklimmen.

Yolande Wildschut 
lid cliëntenraad 

En mocht u nog iemand kennen 
die zich bij onze cliëntenraad 
aan wilt sluiten: heel graag! 

Namens de andere leden van  
de cliëntenraad, 

Jenny de Fouw
Jolanda Brunnekreef

De Waalboog gaat de komende jaren haar woonomgevingen op verschillende locaties grondig 
aanpassen. Zo willen we een aantrekkelijk en bij de tijds woningaanbod bieden waar we op  
de persoon afgestemde zorg kunnen bieden.

met mentale kracht. Dan haal je je kracht uit je 
vertrouwen in jezelf en de ander. Een berg 
beklimmen zit tussen je oren, maar lukt pas echt 
als je jouw klimmaatjes hulp aanbiedt, en jij de 
hulp van die ander aanvaardt”. 
Dat was een wijze les die ik tijdens het klimmen 
ten diepste ervaren heb. 

Wat kunnen wij als cliëntenraadsleden met dit 
verhaal?

Als belangenbehartiger van u als bewoner en uw 
naasten zorgen wij er sowieso voor dat we altijd 
goed voorbereid zijn op dat wat binnen  
De Waalboog belangrijk voor u is. Daarnaast heb-
ben we er veel aan als u aangeeft wat u van ons 
nodig heeft. Zo kunnen wij uw klimmaatje zijn, 

Even voorstellen: 
Stichting Vrienden van De Waalboog
Mijn naam is Paul Cousijn. Ik ben secretaris bij de Vrienden van De Waalboog. 

Mijn achtergrond is hoofdzakelijk marketing en communicatie en de laatste tien 
jaar heb ik gewerkt als docent economie en management & organisatie. Mijn 
hobby’s zijn duiken, motorrijden en fotografie, maar met het verstrijken van de 
jaren is het duiken er bij ingeschoten. 

Mijn beide ouders zijn cliënt bij Joachim en Anna geweest. Ik ben altijd zeer 
getroffen door de prima zorg die er geleverd werd en wordt. Toen mij gevraagd 
werd om lid te worden van de Vrienden van De Waalboog om hier nieuw leven in 
te blazen, heb ik ook direct ja gezegd. Dat is alweer ruim 15 jaar geleden. Nog 
steeds ervaar ik bij De Waalboog een grote mate van betrokkenheid en  
vriendelijkheid naar de bewoners toe. 

Ik vind het erg leuk om te zien hoe we de bewoners af en toe kunnen verrassen 
met nieuwe dingen. Voor mij was de Stichting 
Vivendi met haar muziek een waar hoogte-
punt, omdat je de bewoners dan daad- 
werkelijk met volle teugen zag genieten.

Paul Cousijn

Eerste steen onthuld 
Op 7 juli jl. hebben we tijdens een feestelijke happening 
symbolisch alsnog de eerste steen onthuld.  
Tom van der Burgh, bewoner van Bosweg 250 en lid van 
de bewonersraad deed dat samen met bestuurder  
Rita Arts. Deze gegraveerde steen wordt later in het 
gezamenlijke gebouw ‘Brink’ ingemetseld.

Op woensdag 21 september was het Wereld Alzheimerdag. Op deze dag 
vragen we extra aandacht voor dementie. Daarom vond die avond in de 
Lindenberg de theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven’ plaats voor 
mantelzorgers en naasten met iemand met dementie. De voorstelling gaat 
over het thema euthanasie bij dementie. Een moeilijk maar belangrijk 
onderwerp dat bij veel mensen tot intensieve gesprekken leidt. 

De voorstelling werd aangeboden door het Radboudumc Alzheimer 
Centrum in samenwerking met ZZG zorggroep, Alzheimer Nederland 
regioafdeling Nijmegen en De Waalboog. Ook was onze geestelijk 
verzorger Ad Römkens aanwezig om met mensen in gesprek te gaan over 
het onderwerp. 

Wereld Alzheimerdag

Stijl
Qua stijl zijn deze gebouwen hetzelfde als de 
nieuwbouw van de Wingerd en Magnolia: sfeervolle 
kleuren, zacht licht, grote ramen, knusse hoekjes en 
omringd door natuur. De werkgroep interieur heeft zich 
al gebogen over het kleurenpallet. Daaruit zijn al mooie 
moodboards ontwikkeld, die de sfeer en kleurstelling 
goed weergeven. Voor elk gebouw bepalen we dat 
opnieuw, zodat we dat goed kunnen afstemmen op de 
behoefte van de bewonersgroep.

Kleinschalig en open 
De bewoners hebben vanuit gebouw B/Hazelaar en  
C/Esdoorn uitzicht op de groene vallei en de bosrand. 
Gebouw Hazelaar biedt plek aan vier kleinschalige 
woongroepen van ieder negen bewoners. Gebouw 
Esdoorn telt drie woongroepen van dezelfde grootte. 
Beide gebouwen bieden hun bewoners zoveel mogelijk 
bewegingsvrijheid. De weinige deuren die er zijn, 
blijven alleen gesloten voor bewoners die gebaat zijn bij 
een bekende, veilige omgeving. Alle bewoners hebben 
een eigen studio, maar ze kunnen overdag ook de 
gezelligheid opzoeken in de huiskamers met knusse 
hoekjes. Of genieten van de rust in de omliggende tuin.

Impressie gebouw C Bouw Fase 2Impressie gebouw B  
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TIPS BIJ HITTE 

Op donderdag 15 september organiseerde De Waalboog een thema-avond voor 
naasten over ‘Samen prettig contact houden bij dementie’. Zo’n 20 naasten waren 
naar de Arcadezaal gekomen, waar zij welkom werden geheten door Rita Arts.

Contact en communiceren bij dementie
Na een korte inleiding sprak logopediste Mieke Hoedemaekers over contact maken en 
communiceren bij dementie. Naast informatie over wat dementie doet in de hersenen 
kregen de aanwezigen ook praktische tips voor als een gesprekje voeren moeizamer 
wordt. 

Samen een huishouden voeren
Vervolgens ging Marian Zweers als coördinator informele zorg in op het samen voeren 
van een huishouden. We hopen dat naasten zich bij De Waalboog thuis voelen. En dat 
zij de ruimte voelen om samen de dingen te blijven doen waar zij samen plezier aan 
beleefden en wat voor hen belangrijk is. Om een rol te vervullen in het ‘huishouden’ 
van de woning. Om zo het leven samen zo goed mogelijk voort te zetten. Daarin is en 
blijven naasten onmisbaar. Uit de gesprekken die we hierover gevoerd hebben op 
deze avond kwam naar voren dat het per afdeling kan wisselen hoe welkom naasten 
zich voelen om deel te nemen aan het huishouden. Daar zal De Waalboog zich verder 
voor inzetten.

Vervolg
We willen graag een vervolg geven aan het informeren van mantelzorgers over 
specifieke onderwerpen en met elkaar daarover in gesprek gaan. 

Tips voor mantelzorgers
Na de bijeenkomst hebben we tips, zoals hiernaast vermeld, gedeeld met de  
aanwezige mantelzorgers. Deze kunt u terugvinden op onze  
website: www.waalboog.nl/terugblik-thema-avond.

TERUGBLIK OP THEMA-AVOND VOOR NAASTEN 

Luisteren 
Dit prachtige gedicht van Leo Buscaglia hangt al een poosje op het prikbord van de 
stilteruimte in Joachim en Anna. Luisteren is een vaardigheid die we allemaal hebben, 
voor de een gaat dit als vanzelf en de ander kan hier nog in oefenen. Dit vraagt om met 
aandacht aanwezig te zijn bij wat de ander te vertellen heeft. Voor veel mensen draagt 
dit bij aan het gevoel van een zinvol leven, om je gehoord te voelen. Belangrijk is om 
eerst te luisteren naar de ander voordat jij de ruimte neemt om je eigen verhaal, of je 
reactie, te geven. Bewust luisteren kan op deze manier ook zorgen voor een gevoel van 
verbinding. 

Sta eens stil in het volgende gesprek of je tijdens het luisteren al bezig bent met een 
reactie geven, of dat je met je volledige aandacht bij de ander kan zijn. Wie weet welke 
mooie inzichten dit kan opleveren! 

Tanja de Kleine
geestelijk verzorger   

Als je op een wooneenheid van een verpleeghuis werkt, zie je veel mensen komen en gaan, bewoners en 
hun families. Met al die mensen ga je een verbinding aan, maar sommige mensen blijven je meer bij dan 
anderen. Eén van die mensen is in mijn geval Caroline Rasing. Een vrouw die ondanks alles altijd iets 
positiefs weet te halen uit een situatie. Zo moest haar man, na een psychotische toestand tijdens zijn 
ziekte, een plukpak gaan dragen. En nu heeft ze een eigen bedrijf opgericht dat comfortabele 
menswaardige plukpakken maakt. Elly Prins, GZ-psycholoog ging in gesprek met haar. 

Soms komt uit iets heel verdrietigs iets heel moois voort 
Een indrukwekkend verhaal van een mantelzorger over het 
ziekteproces van haar naaste

LUISTEREN

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen waarom

ik iets niet zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat jij iets moet doen om

mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,

hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom voor
sommige mensen bidden werkt, omdat

God niets terug zegt en hij geen adviezen
geeft of probeert dingen voor je te regelen,

hij luistert alleen maar en vertrouwt
erop dat je er zelf wel uit komt.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar
me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou

zal luisteren.

Caroline heeft een lang proces van 
ontwikkelen, testen en oponthoud in 
de productie achter de rug. We 
spreken af om samen terug te kijken 
op hoe het allemaal is ontstaan en 
hoe het er nu voor staat.
Caroline vertelt dat haar man André 
in maart 2016 de diagnose Alzheimer 
dementie kreeg, maar dat 4 jaar 
daarvoor al zichtbaar werd dat er 
iets aan de hand was. ‘André was 
altijd een vrolijke man, een 
gangmaker. Hij had een goede baan 
en was erg sportief. Maar hij werd 
steeds stiller, de drukte en dynamiek 
in het gezin vielen hem zwaar. Hij 
raakte steeds meer in zichzelf 
gekeerd.’ In eerste instantie waren er 
wat irritaties in hun huwelijk toen 
André veranderde, maar na verloop 
van tijd sloeg de irritatie om in 
bezorgdheid. ‘Ik herkende wat 
trekjes van zijn moeder die kort 
daarvoor overleden was aan de 
gevolgen van vasculaire dementie. 
Het heeft toen nog een hele tijd 
geduurd voor ik André zover kreeg 
dat hij naar de huisarts ging. Maar 
eenmaal daar was het voor de 
huisarts al snel helder dat er verder 
onderzoek gedaan moest worden. En 
daarop volgde de diagnose 
‘Alzheimer dementie’. 
‘Inmiddels had ik hulp gezocht voor 
mijzelf bij een psycholoog. Ik had het 
gevoel dat ik steeds in de spagaat 
stond tussen André en de kinderen. 
De psycholoog heeft mij enorm 
geholpen met het nemen van hele 

moeilijke beslissingen. Al snel kwam 
toen dagbehandeling De Boog bij in 
beeld.’
Zo kwam het gezin in aanraking met 
De Waalboog. Dit is het moment dat 
ik Caroline leerde kennen, want zij 
nam deel aan de ondersteunings- 
groep die ik begeleidde. ‘De 
dagbehandelings-periode was voor 
André heel zwaar. André schaamde 
zich voor het vervoersmiddel (bus) 
waarmee hij opgehaald werd. 
Gelukkig werd daar al snel een 
oplossing voor gezocht. Voortaan 
werd hij door een vrijwilliger met 
een personenauto opgehaald.’ 
Caroline benoemt hoe fijn ze de 
contacten met de vrijwilligers vond. 
Eén vrijwilliger wist precies hoe hij 
André moest vangen. ‘Hij keek 
namelijk de avond tevoren hoe SV 
Angeren (de voetbalclub van André) 
had gescoord en maakte daar altijd 
een plagende of lovende opmerking 
over.’
Maar al gauw kwam de volgende 
stap, een verhuizing naar de Bosweg, 
een woongroep voor jonge mensen 
met dementie. Caroline: ’Alle 
stappen waren erg zwaar. Eerst ging 
André weekenden logeren, daarna 
ging hij definitief wonen bij De 
Bosweg. De eerste afdeling kon de 
zorg voor André niet goed aan. Al 
snel verhuisde hij intern naar een 
andere afdeling en daar wist men 
hem beter te begeleiden.’
‘Zijn ziekteproces haalde hem snel in 
en op enig moment ging hij zichzelf 

onbedoeld uitkleden. De 
medewerkers van de Bosweg 
gaven aan dat ze in deze situaties 
meestal gebruik maakten van 
plukpakken.’ Een plukpak is een 
soort hansop met aan de rugzijde 
een ritssluiting. ‘Ik begreep de 
noodzaak, maar kon het niet over 
mijn hart verkrijgen om mijn man 
in zo’n ‘plukpak’ te zien lopen. 
Samen met een vriendin ben ik aan 
de slag gegaan en hebben we een 
mooi alternatief (ik noem het 
plukpak 2.0) gemaakt. De 
zorgmedewerkers van de Bosweg 
waren erg enthousiast over wat we 
gemaakt hadden. Het verhoogde 
het welzijn van mijn man, gaf hem 
comfort en veiligheid en het 
ontlastte de zorg enorm.’ 
‘De verzorging bleef aandringen 
dat ik hier iets mee moest doen, 
omdat er volgens hen behoefte 
aan is. Doordat ik zelf heb ervaren 
dat het welzijn van je dierbare in 
de fase van deze mensonterende 
ziekte het allerbelangrijkste is, ben 
ik (gesteund door een vriendin) 
uiteindelijk gaan zoeken naar een 
bedrijf dat mij op weg kon helpen 
bij het ontwikkelen van deze 
pakken. Inmiddels ben ik ruim 2½ 
jaar verder en heb ik een grote 
beslissing genomen. Na ruim  
40 jaar met veel plezier te hebben 
gewerkt bij het Radboudumc heb 
ik daar afscheid genomen en is het 
streven dat ik met een hele 
bescheiden collectie plukpakken in 

het najaar op de markt kom.
Ik hoop dat deze moderne versie van 
het plukpak 2.0 een begrip zal 
worden in Nederland, omdat ik 
geloof dat ieder mens recht heeft op 
een menswaardig bestaan. Juist in 
een fase van je leven waarin je 
kwetsbaar bent en afhankelijk van 
anderen en dat het dragen van 
comfortabele, veilige en mooie 
kleding bijdraagt aan het behoud van 
eigenwaarde.’
Inmiddels staat het bedrijf van 
Caroline ingeschreven bij de KvK 
onder de naam CareFashion. Bent u 
na het lezen van dit interview 
nieuwsgierig geworden kijk dan op  
www.carefashion.nl. 

Elly Prins
GZ-psycholoog

COMMUNICEREN MET MENSEN 
MET DEMENTIE  
1. Ik vind het fijn om in gesprek te zijn, maar soms 

is het moeilijk zelf te beginnen. Je kunt me 
hierbij helpen. 

2. Ik wil graag als een volwassen gesprekspartner 
behandeld worden. Vraag mij of ik geholpen wil 
worden bij het verwoorden van mijn gedachten. 

3. Kijk me aan als je met me praat en richt de 
aandacht op het gesprek. 

4. Ik kan het gesprek beter volgen als je langzaam 
praat en duidelijk spreekt en korte zinnen 
gebruikt. 

5. Geef me de tijd om te begrijpen wat je zegt en 
om te kunnen antwoorden. 

6. Stel liever geen vragen die een beroep doen op 
mijn geheugen en parate kennis. 

7. Ondersteun wat je zegt door aan te wijzen, een 
gebaar te maken of een voorwerp te laten zien. 

8. Accepteer dat ik niet altijd het juiste woord of de 
juiste naam kan vinden. 

9. Ik vind het fijn om samen herinneringen op te 
halen en voor mij interessante onderwerpen te 
bespreken. 

10. Het is fijn als je voor mij structuur aanbrengt in 
het gesprek. 

11. Schrijf mijn afspraken voor me in een agenda. 
Schrijf er later bij hoe het was, dan kan ik dit nog 
eens teruglezen en nagenieten. 

12. Samen een activiteit ondernemen vind ik fijn. 
Het kan ontspannend werken en haalt de druk af 
van het “moeten” spreken. 

De Waalboog werkt met een elektronisch cliëntendossier. Dit systeem is zeer belangrijk voor de uitvoering van 
de persoongerichte zorg aan cliënten. In dit systeem werken zorgmedewerkers maar ook behandelaren. Alle 
gegevens rondom de zorg voor cliënten worden hierin vastgelegd. Hoe is de dagelijkse zorg verlopen? Wat zijn 
de resultaten van de ingezette behandelingen? Dit systeem is opengesteld voor familieleden/naasten 
(gemachtigden) en zij kunnen meelezen. Dit geeft hen inzicht in de gang van zaken. 
Op dit moment voldoet het huidige elektronisch cliëntendossier ook wel ECD genoemd, niet aan de wensen 
van de zorgmedewerkers. Met name de samenwerking in het zorg- en behandeldossier, de dubbele registraties 
en de gebruikersvriendelijkheid laten te wensen over. We gaan daarom op zoek naar een nieuw systeem. De 
komende periode vinden er ‘proeverijen’ plaats waar verschillende partijen hun systemen presenteren aan een 
brede groep medewerkers. We verwachten in de tweede helft van 2023 een nieuw elektronisch 
cliëntensysteem in te voeren. 

Nieuw elektronisch cliëntendossier 
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Regiofunctie voor De Waalboog 
De Waalboog is aangesloten bij het V&V netwerk in 
de regio Nijmegen. In dit netwerk wordt 
samengewerkt om de uitdagingen binnen de V&V 
sector het hoofd te bieden. Met de inzet van 
beschikbare middelen worden verschillende thema’s 
aangepakt. Zo ook de toenemende vraag naar 
ondersteuning bij de zorg en behandeling bij mensen 
met probleemgedrag. In de afgelopen twee jaar is 
door de projectgroep gewerkt aan een blauwdruk 
voor de opzet van een Regionaal Consultatieteam 
Gedrag. Deze ontwikkeling sloot al aan op de 
aanwezige expertise binnen De Waalboog . Deze 
mooie ontwikkeling draagt bij aan de ambitie van  
De Waalboog om de expertrol en consultfunctie op 
het gebied van  mensen met 
ouderdomsproblematiek en probleemgedrag nog 
verder uit te bouwen.

Regionaal Consultatieteam Gedrag 
Het Regionaal Consultatieteam Gedrag wil de kennis 
en ervaring met complex en onbegrepen gedrag 
graag delen met andere afdelingen en ook andere 
zorgorganisaties. Denk hierbij aan: helpen om 
benaderingsplannen concreter te maken en 
afdelingsmedewerkers coachen in de nieuwe 
manieren van omgaan met de complexe 

Start Regionaal Consultatieteam Gedrag
Binnen De Waalboog werken we al enige tijd aan een consultatieteam gedrag dat intern collega’s kan 
begeleiden en helpen in het omgaan met mensen met probleemgedrag. Vanuit het V&V netwerk in 
de regio Nijmegen is De Waalboog gevraagd om deze expertise breder in te zetten in andere 
zorgorganisaties in de regio. Vanaf nu is het Regionaal Consultatieteam Gedrag dan officieel van 
start!

Door de zorg en behandelingen die wij bieden 
hebben wij de afgelopen jaren veel ervaring 
opgedaan in behandelingsmethoden en specifieke 
benaderingswijzen. Door hun opleiding en 
praktijkervaring zijn wij gespecialiseerd in de omgang 
en behandeling van mensen met complex 
probleemgedrag en onder andere getraind in de 
methode Focussen.

Consultatie aanvragen 
Je kan een consultatie aanvragen als je werkzaam 
bent in een zorgteam. Vanuit dit zorgteam kan een 
aanvraag gedaan worden door het kernteam of 
behandelaar via Zorgdomein.  

Coördinator Regionaal Consultatieteam 
Gedrag 
Chantal Couzijn is naast ANW(Avond-, Nacht- en 
Weekendhoofd) binnen De Waalboog ook 
coördinator van het Regionaal Consultatieteam 
Gedrag. Ze heeft veel ervaring in het omgaan met 
mensen met probleemgedrag. Naast haar functie als 
ANW-hoofd en coördinator volgt ze op dit moment 
de opleiding geriatrie en gerontologie. Chantal staat 
open voor de verdere ontwikkeling van Regionaal 
Consultatieteam Gedrag en draagt dit graag uit 
binnen en buiten De Waalboog. Als coördinator staat 
zij klaar om vragen te beantwoorden en aanvragen 

Meer informatie 
Wil je meer weten over het Regionaal 
Consultatieteam Gedrag, neem dan contact op met 
Chantal Couzijn via rcg@waalboog.nl of kijk op onze 
website www.waalboog.nl/rcg. 

Chantal Couzijn 

Nieuwe clustermanager

Per 1 oktober 2022 start Marcel Hoff als clustermanager voor de locaties 
Joachim en Anna en het St. Jozefklooster.

Marcel Hoff heeft een brede ervaring als manager, bestuurskundige en 
veranderkundige in de gezondheidszorg. De laatste jaren heeft hij 
verschillende functies bekleed binnen de GGD Gelderland-Zuid. Zo was hij 
vanaf het begin van de coronapandemie eindverantwoordelijk GGD-
crisiscoördinator voor de coronabestrijding in Gelderland-Zuid en nam hij 
deel aan het Regionaal Beleidsteam.

Marcel kijkt uit naar deze nieuwe uitdagende baan en de samenwerking 
met iedereen binnen De Waalboog.

 

Voor locaties Joachim en Anna en  
St. Jozefklooster 

Niet meer contant betalen 
Met ingang van 1 oktober kun je niet meer contant afrekenen in de brasserieën op 
onze locaties. Vanaf dan kun je op de volgende manieren betalen: per pin, 
contactloos en voor bewoners op rekening. We doen dit in navolging van andere 
instellingen om contant geld te beperken. Dat is veiliger, sneller en verkleint de 
kans op kasverschillen.

Met de focus op welbevinden 

Met de focus op het welbevinden van de bewoners! Dat is waar we voor staan bij  
De Waalboog. En dat is waar we de komende jaren ons met z’n allen extra voor inzetten. In 
het Strategisch beleidsplan 2022 – 2025 leggen we uit hoe we dat voor ogen hebben. 
Hiervoor koesteren we de ‘kluit van de levensboom’ van de cliënt. Iedere wortel, iedere 
vruchtbare korrel aarde, zorgt voor het welbevinden van de cliënt en draagt bij aan een zo 
passend mogelijk vervolg van het leven

Centrale thema’s
In het strategisch beleidsplan draait het om 
vier centrale thema’s:

• Persoonsgerichte zorg
• Passende woonomgeving
• Voldoende en deskundig personeel
• Zorgtechnologie 

Strategisch beleidsplan 2022 - 2025

Deze hebben we stuk voor stuk uitgediept – 
in klare taal, en in een prettig bladerbaar 
online magazine, zodat je echt zicht krijgt 
op de koers én de bedoeling.  
Bekijk ons online magazine van het nieuwe 
strategisch beleidsplan via:

www.waalboog.nl/welbevinden 

Meet, Greet & Experience 

Iedereen is welkom 
Tijdens deze Meet, Greet & Experience is iedereen 
welkom (ook zonder zorgopleiding). Bezoekers 
kunnen vragen stellen op het gebied van werken/
leren bij De Waalboog, ze krijgen de mogelijkheid om 
een aantal van onze zorgtechnologieën te ontdekken 
én om rondgeleid te worden op één van onze 
zorgafdelingen. .

Ken jij iemand die wat meer zou willen weten over 
het werken en leren of over het werken als 
vrijwilliger bij De Waalboog? Vertel hem of haar dan 
over deze Meet, Greet & Experience! 
Dit evenement vindt plaats op zaterdag 15 oktober 
tussen 13.00 – 17.00 uur op locatie Nijevelt, 
Heyendaalseweg 117 in Nijmegen. 

Iedereen is van harte welkom en aanmelden is niet 
nodig!

Op zaterdag 15 oktober organiseert De Waalboog een Meet, Greet & Experience voor 
iedereen die nieuwsgierig is naar een baan binnen de (ouderen)zorg.
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Samen werken aan kwaliteit 
Doet u ook mee?

Samen met u gaan wij de kwaliteit van onze locaties verbeteren! Iedere 
dag zijn wij bezig met het verlenen van persoonsgerichte zorg met de focus 
op welbevinden van de bewoners. Maar, op welke punten scoren we goed 
en waar kunnen we ons verder ontwikkelen? Daarom doen we een 
kwaliteitsonderzoek in oktober. Uw inbreng daarbij is van groot belang. 
U krijgt een e-mail met een link naar de vragenlijst. Het invullen van de 
vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Uiteraard gaan we vertrouwelijk 
met uw gegevens om en worden de resultaten anoniem verwerkt. We 
zullen de resultaten met u delen en ermee aan de slag gaan! Alvast 
bedankt voor het invullen! 

Nieuwe digitale werkplek voor medewerkers
Om betere diensten te kunnen leveren en zo veilig mogelijk te kunnen blijven 
werken, gaan we wat aanpassingen doen aan onze digitale ‘werkplek’. Alle 
programma’s waarmee we werken blijven bestaan maar krijgen soms een andere 
plek. We werken straks in de cloud waardoor we te allen tijde toegang hebben tot 
onze bestanden en makkelijk bestanden met elkaar kunnen delen. 

.  De afgelopen periode is De Waalboog bezig geweest met de uitrol van een nieuwe digitiale werkplek. We hebben 
Windows 11 ingevoerd en in oktober/november gaan we afscheid nemen van de ‘vaste’ harde schrijven en delen we 
onze bestanden in de cloud. 

De medewerkers van afdeling Magnolia mochten starten met de nieuwe digitale werkenplek. Zij werden ingezet als 
‘test-afdeling’. Deze periode is goed gegaan en voor veel medewerkers was het niet moeilijk om over te gaan op een 
nieuw werksysteem. De komende weken gaan alle afdelingen over en worden ze geïnstrueerd door een speciaal team. 

Digicoach 
Een poosje geleden had ik pauze en zat lekker buiten. 
Een van onze bewoonsters zag dat ik op mijn telefoon 
zat te kijken en kwam naar me toe lopen. Ze nam 
plaats naast me op het bankje. We raakte aan de 
praat en ze gaf aan dat ze een mobiele telefoon én 
een IPad heeft, maar dat ze hiermee geen raad meer 
weet sinds haar ziekte dementie. (Begin fase). 
“Ik zou graag meer met mijn familie willen bellen, als 
ik daar de behoefte aan heb. Maar ik weet niet eens 
meer hoe die telefoon werkt”. Ik gaf aan dat ik naast 
zorgmedewerker ook digicoach ben.  

“Oei, wat een moeilijk woord. Wat betekent dat?”  Ik 
heb uitgelegd dat ik nogal wat verstand heb van 
digitale apparaten en computerprogramma’s en dat ik 
dan mijn collega’s help met problemen op dat vlak, 
zoals met hun telefoon, iPads en computers. 
“Oh, naar zo iemand was ik op zoek die mij kan 
helpen. Zou u dat kunnen en willen?”, zei mevrouw.

Ik heb haar uitgelegd dat ik dat normaliter alleen voor 
mijn collega’s doe, maar dat ik voor haar een 
uitzondering maak. We prikken samen een datum 
(meteen de volgende dag om mevrouw  

niet te lang te laten wachten). De volgende dag zat 
mevrouw al helemaal klaar met haar iPad, mobiel en 
een notitieboekje! 

Haar telefoon stond op vliegtuigstand. Uhm… 
Android… niet mijn sterkste kant. Na wat Googelen 
op mijn telefoon was de vliegtuigstand er snel af! 
Fieuw. Met een zo kort mogelijke uitleg (passend bij 
het ziektebeeld) liet ik mevrouw zien hoe ze kon 
bellen. “Ik ga even proberen mijn dochter te bellen”. 
Met de telefoon in de beginstand, zodat ik kon zien 
welke stappen mevrouw maakte, ging ze aan de slag. 
En het lukte haar meteen om haar dochter te 
bellen!! Nadat dochter opnam straalde mevrouw van 
oor tot oor. 

“Iemand van de technische dienst heeft me geholpen 
dat ik jullie nu ook zelf kan bellen. Maar ik ga nu 
ophangen, want ze gaat me nog meer uitleggen wat 
ik wil weten. Ik bel je vanavond terug”. Heerlijk dat 
enthousiasme!! 

De iPad bleek wat ingewikkelder, mevrouw had een 
6-cijferige code om te ontgrendelen en mevrouw 
wist de code niet meer. We hebben samen wat 
geprobeerd, maar zonder resultaat. Ze gaat nu aan 
de familie het wachtwoord vragen en klopt dan weer 
bij mij aan (zoals we hebben afgesproken). 
Mevrouw bedankte me voor mijn hulp en gaf aan dat 
ze super blij is dat ze nu de regie heeft om zelf 
contact met haar kinderen te leggen. 
En ik… ik smelt van binnen en ben blij dat ik 
mevrouw heb kunnen helpen! Ik loop tevreden terug 
naar de afdeling om mijn werk voort te zetten. 

Nina Lamers  
verzorgende Imkerhof en  
digicoach locatie De Honinghoeve 

De renovatie van het winkelcentrum De Notenhout is bijna klaar. In de 
oude situatie stond er in het centrum een bronzen beeld, moeder met 
kindje en vogel. Helaas is voor dit beeld na de renovatie geen plaats meer.
De heer De Haas van De Notenhout heeft contact gezocht met  
Toos Smulders, clustermanager van De Honinghoeve, met de vraag of het 
beeld wellicht een mooie plek kan krijgen in onze nieuwe tuin.

Het voorstel is besproken met onder andere de leden van de 
bewonersraad, die enthousiast instemden. Het beeld heeft even bij de 
zijingang gestaan, maar heeft nu een mooie vaste plek in de tuin 
gekregen.

De tuin wordt al druk bezocht door onze bewoners en hun familie, 
medewerkers en zelfs Tijgertje (de buurtkat) heeft de tuin uitgekozen om 
er regelmatig een dutje te doen.

Honinghoeve in de wijk 
Wat hebben we toch een heerlijk zomer weer gehad. We zijn veel buiten 
geweest en samen er op uit geweest.  Zo hebben we samen met 
Bindkracht 10 meegedaan aan “koffie op de stoep”. Dit keer in de tuin van 
de Toonlader, waar oude en nieuwe buren elkaar ontmoeten. 

“Koffie op de stoep” zegt het al: we drinken samen een kopje koffie (of 
thee natuurlijk) en buurten met medebewoners van de straat. 
Drinkt u de volgende keer ook een kopje koffie mee? Dit wordt 
aangekondigd in de liften in de Honinghoeve.

De Tuin 
De Honinghoeve

Bewoners die dat willen kunnen de coronavaccinatie 
opnieuw via De Waalboog ontvangen. Dat geldt voor 
alle bewoners van alle locaties (ook voor bewoners die 
nog een eigen huisarts hebben). De bezoekers van de 
dagbehandeling krijgen thuis een uitnodiging voor de 
vaccinatie bij de GGD. De coronavaccinaties voor de 
bewoners worden op dinsdag 11 oktober door de 
verpleegkundigen gegeven. LET OP: Eerder is 4 oktober 
genoemd als vaccinatiedatum. Dit is verschoven naar 
dinsdag 11 oktober.

Vervolgens zullen we maandelijks de zogenaamde 
veegrondes organiseren voor bewoners die op 11 
oktober hun prik niet konden krijgen. De eerstvolgende 
veegronde staat gepland op 15 november.

 

Vaccinatie voor bewoners 
Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt voorbij. Maar er wordt rekening gehouden met een 
opleving van het coronavirus in het najaar. Daarom start er een nieuwe coronavaccinatieronde. 
Landelijk wordt er gevaccineerd met de vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze 
bieden bescherming tegen meer varianten van het coronavirus dan de vaccins die eerder gebruikt 
werden.

Toestemming  
We vragen bewoners en hun contactpersonen om een 
mondelinge toestemming. Dit zal door leden van het 
zorgteam worden opgevraagd. Bewoners die eerder 
niet gevaccineerd zijn of die niet eerder bij De 
Waalboog zijn gevaccineerd, vragen we schriftelijk om 
toestemming. Alle eerste contactpersonen hebben 
hierover een bericht ontvangen.

Overige vaccinaties  
Op 22 november bieden we de griepvaccinatie aan, aan 
bewoners die dat willen. Bewoners die geboren zijn 
tussen 01-01-1953 en 31-12-1956 (66 t/m 69 jaar) 
kunnen dan ook gelijktijdig de pneumokokkenvaccinatie 
krijgen. Er zit dan voldoende tijd tussen de 
verschillende vaccinaties
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Al enige jaren is het een grote wens van bewoners en personeel om een 
huiskamer te creëren op onze afdeling. Tot nu toe moesten bewoners altijd 
uitwijken naar andere locaties en gebruikten ze de middagmaaltijd in de 
Brasserie. Dit jaar was het dan zover; de juiste procedures doorlopen met 
de juiste toestemmingen! Er kon gestart worden. Na een periode van 
plannen, tekenen en vergaderingen met bewoners en medewerkers over 
de beste kleuren en meubilair kon gestart worden met de verbouwing.

Wat eerst een kantoor en een bewonersappartement was, zou binnenkort 
de nieuwe woonkamer met keuken moeten worden. De mevrouw die in 
het appartement woonde, ging akkoord met verhuizing naar een ander 
appartement binnen de afdeling en het kantoor werd ook elders 
ondergebracht. Toen dit eenmaal afgerond was kon het slopen en breken 
beginnen. Oh, oh, wat een herrie, maar we hadden het er wel voor over.

Het was heel leuk en erg fijn dat dat de bewoners inspraak hadden bij het 
uitzoeken van de kleuren en het meubilair; het is tenslotte hun huiskamer 
en zij gaan het meeste gebruik maken van deze ruimte. Ook naar de 
invulling van de huiskamer is kritisch gekeken: hoe gaan we het koken 
vorm geven en welke activiteiten zijn er gewenst om in de huiskamer te 
gaan doen.

Aan het einde van de zomervakantie was de ruimte zover klaar dat er al 
een kopje koffie gedronken kon gaan worden en dat er ook al activiteiten 
georganiseerd konden worden. In verband met lange levertijden komt 
binnenkort de laatste keukenapparatuur; dan kan er ook écht gekookt 
worden. We hopen dat veel bewoners van de afdeling ook gebruik zullen 
maken van de gezamenlijke maaltijd op de afdeling. Maar natuurlijk blijft 
altijd de mogelijkheid bestaan om in de Brasserie te eten.

Op 26 september was de officiële opening. De nieuwe woonkamer werd 
officieel geopend door een van de vrijwilligers van de afdeling. 
En wat is het prachtig geworden! De bewoners en zeker ook het personeel 
zijn er zeer blij mee! Mooie kleuren, alles fris en nieuw , en vooral een 
fijne plek voor onze bewoners!

Joachim en Anna 

UIT DE OUDE DOOS 

In september was het precies 40 jaar geleden dat de toenmalige kapel van Joachim en Anna werd 
voorzien van de fraaie glas-in-loodramen van Ted Felen. Nog altijd geven deze ramen extra sfeer en 
kleur aan deze bijzondere ruimte, die nu een multifunctinele functie heeft. Door het invallende 
zonlicht komt de ruimte echt tot leven.
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Ingrediënten 

• 1/3 stuk pompoen, 

 (schoongemaakt en gesneden) 

 evt. met wortel of pastinaak

• 1 grote ui of 2 kleine uien 

• 2 teentjes knoflook

• 1/2 rood pepertje 

 

 

 

• 1 bouillontablet

•  1/2 l gekookt water

• kerriepoeder

• 125 g crème fraîche of roomkaas

• pijnboompitten of kleine garnaaltjes

B
er

ei
d

in
gs

ti
jd

 -
 3

0
 m

in
u

te
n

Herfstige
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Bereidingswijze 

1. Snijd de pompoen, wortel en pastnaak in kleine 

stukjes. Snipper de ui en pers de knoflook.

2. Haal de zaadlijst uit de rode peper en snijd deze 

in stukjes.

3. Bak eerst de ui. Bak daarna de knoflook en de stukjes 

rode peper aan. Bak de stukken pompoen mee 

gedurende 5 à 10 minuten.

4. Giet het warme water erbij en doe de 

bouillontablet erbij.

5. Roer door de soep en laat deze ongeveer 15 minuten 

doorkoken en kijk of de pompoen gaar is.

6. Mix het geheel met een staafmixer.

7. Voeg wat kerriepoeder toe en proef of de smaak 

goed is.

8. Doe de soep op de borden en voeg wat van de crème 

fraîche toe. 

9. Eventueel de pijnboompitten of kleine garnaaltjes 

toevoegen.

Voorgerecht

Dit recept
is gemaakt door
Rudeke van Leer

Nieuwe huiskamer voor de Honinghut 

De HoninghoeveDe Honinghoeve

Samen met de bewoners van KSW1 zijn een aantal fraaie 
herfsttafereeltjes gemaakt. We delen deze sfeervolle foto’s, die 
prima bij het thema van de nieuwsbrief passen én ook bij het 
weer.

Herfsttafel KSW1

Dagbesteding Het Tumke 

In november 2022 start De Waalboog dagbesteding Het Tumke in de wijk 
Neerbosch-Oost. Deze dagbesteding is bedoeld voor ouderen uit de wijk die 
behoefte hebben aan ondersteuning in het behouden van hun zelfredzaamheid.  

Dagbesteding Het Tumke
Op de hoek van De Honinghoeve is een 
inleunwoning verbouwd tot verschillende 
ruimtes waar dagbesteding wordt geboden.  
Er is een gezamelijke huiskamer, een creatieve 
ruimte en een fijne tuin.

Activiteiten 
Er wordt een afwisselend aanbod aan 
activiteiten aangeboden zoals wandelen, 
beweging in spelvorm, creatieve activiteiten 
en schilderen. Ook gaan de bezoekers van de 
dagbesteding naar centrale activiteiten die in 

De Honinghoeve georganiseerd worden, zoals 
concerten, spelletjesmiddagen of bingo.

Aanmelden 
Aanmelden kan direct bij de dagbesteding. 
Ook voor vragen zijn zij bereikbaar. Een 
rondleiding of een ochtend meekijken om de 
sfeer te proeven behoort tot de 
mogelijkheden. Dagbesteding Het Tumke is 
bereikbaar via tel. 06 - 82 73 88 54 of loop 
eens binnen. Het Tumke is geopend op 
werkdagen van 09.30 - 15.30 uur. 
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We hebben eerst de bewoners opgehaald; het waren 
de bewoners die eerder meegeholpen hebben met het 
uitzoeken van het model (er waren toen 3 maquettes). 
Daarnaast hebben we de bewoners uitgenodigd die 
meededen met de prijsvraag.

Na de koffie, de mooie taartjes van Moes (Daalseweg 
Nijmegen), de cup cakejes en de prachtige 
achtergrondmuziek, een woordje van Rita Arts, onze 
bestuurder. Zij legde uit hoe het eerste contact met de 
kunstenaar was ontstaan, hoe de opdracht tot stand 
kwam en zij benadrukte met name de betekenis van de 
vlinder: deze is niet alleen synoniem voor verandering 
en transformatie, maar ook voor vele andere 
kwaliteiten in het leven, zoals creativiteit, vrijheid, 
liefde en harmonie.
Mw. Kroes heeft vervolgens de strik aan het gordijn 
geopend, waarna Vlinderling in haar volle ornaat te zien 
was. Gijs onthulde het bordje Vlinderling, evenals de 
twee andere bordjes: Ted Felen de vier 
gebrandschilderde ramen en het Maria tweeluik. Wilma 
Heesbeen kreeg haar welverdiende prijs, een 
cadeaubon van Ming en Mikis Nijmegen.
Janske Hombergen, de kunstenaar, lichtte haar 
inspiratie toe, gebaseerd op de ramen van Felen, de ziel 
die zich een weg baant in alle vrijheid, maar wel 
verbonden met anderen. 

Vlinderling - nieuwe naam kunstwerk Arcade 
Eindelijk was het zover, vrijdag 9 september, de officiële onthulling van het ‘zwevend’ object in de 
Arcadezaal. Na een prijsvraag voor bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers, bestaande uit 
het bedenken van een naam voor het kunstwerk, is voor de mooie titel ‘Vlinderling’ gekozen, 
bedacht door Wilma Heesbeen. De Arcadezaal was ook om die reden ‘vlinderachtig’ versierd. Laura Harkema, student aan de Radboud Universiteit, 

doet momenteel onderzoek naar zelforganiserende 
teams bij De Waalboog. Binnen De Waalboog werken 
we geruime tijd met zelforganiserende zorgteams. Soms 
loop dat beter dan een andere keer. Juist om elkaar 
binnen De Waalboog te kunnen ondersteunen bij de 
ontwikkeling van zelforganisatie gaan we kritisch kijken 
naar de verschillende voorwaarden. 

Het onderzoek van Laura gaat over het succes en 
kritische factoren van zelforganisatie. Het doel is inzicht 
te krijgen in de voorwaarden voor het functioneren van 
zelforganiserende teams, zodat medewerkers beter in 
staat worden gesteld om goede zorg te verlenen. Er is 
een vragenlijst verstuurd naar alle zorgafdelingen en 
zijn observaties uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in 
de voorwaarden voor het functioneren van de 
zelforganiserende teams. Hierbij heeft Laura met name 
gekeken naar de samenwerking tussen de 
zorgmedewerkers, de (zorg) taken, leiderschap, cultuur 
en ICT. De resultaten volgen snel.

Op 3 juli jl. heeft het Joachim & Annakoor haar 25-jarig jubileum 
gevierd. Om half elf was er een feestelijke viering met liederen die 
door de koorleden waren uitgezocht en onder leiding van dirigent 
John den Biesen werden gezongen. Aan het slot van de viering werd 
Adi Hoefnagel, de oprichtster van het koor en gedurende 23 jaar de 
dirigente, een prachtig boeket bloemen gegeven door Rita Arts, de 
bestuurder van De Waalboog. 

Joachim en Annakoor vierde haar zilveren jubileum 

Ik ben Alie en woon op de Magnolia 325A, op de 
locatie van Joachim en Anna. Ik woon hier met 
veel plezier en kan veel betekenen voor de zorg. 
Sinds een kleine twee maanden werkt er een 
medewerker bij Magnolia, waar ik echt heel goed 
mee kan lachen en praten. Deze ‘broeder’ is in 
het ene leven een hardwerkende en gezellige 
jonge man, maar in het andere leven is hij een 
entertainer en dragqueen. 

Je zal wel denken, wat is een dragqueen? 
Vroeger noemde we het een travestiet. Even 
zoeken op Google leert ons dat travestie (ontleed 
uit het Engels) het gekleed gaan is (vaak samen 
met andere vormen van genderexpressie) op een 
wijze die in de betreffende plaats en tijd cultureel 
geldt als die van een lid van de andere sekse. 
Maar tegenwoordig willen mensen niet zo snel in 
hokjes geplaatst worden en vinden het woord 
‘travestiet’ een ouderwets woord dat niet meer 
gebruikt zou moeten worden. 
Tegenwoordig noemen mensen het een 
‘dragqueen’ en je zal wel denken “En dat is…?”

Een geweldige dag met Mizz Ella Grace
Een dragqueen is, wederom volgens Google, een 
persoon, die dragkleding en make-up gebruikt om 
vrouwelijke of geslachtsaanduidingen en 
geslachtsrollen voor entertainmentdoeleinden na 
te bootsen en vaak te overdrijven. Historisch 
gezien waren de meeste dragqueens mannen die 
zich als vrouwen kleden, maar tegenwoordig 
doen vrouwen dit ook; zij worden dan dragkings 
genoemd.
 
Een heel verhaal! Terug naar afdeling Magnolia. 
Deze medewerker is dus ook een dragqueen; hij 
doet als Mizz Ella Grace mee aan verkiezingen en 
treedt graag op. 

Misschien binnenkort ook bij De Waalboog?

Ik had op woensdag 31 augustus de eer dat Mizz 
Ella Grace mij ging opmaken. Ik was al twee 
weken voor die dag zo zenuwachtig, maar dat was 
het ook helemaal waard. Ik voelde mij die dag zo 
speciaal en zij heeft me zo een fijn gevoel 
gegeven. Ik heb er enorm van genoten. Zie het 
resultaat maar zelf.  
Zijn we niet mooi?

Alie en Mizz Ella Grace

Vlinderling past dan ook perfect bij deze ramen.

We hebben geproost met bubbeltjes en lekkere, prachtig 
gemaakte toastjes (Brasserie J&A).

We namen afscheid van Anita Nijkamp, die helaas de 
kunstcommissie verlaat, en bedanken haar voor haar 
grote inzet. We zullen haar missen.
De bewoners hebben genoten en werden met een 
metalen vlinder, als herinnering, naar de afdeling 
teruggebracht. 

We mogen terugkijken op een geslaagde onthulling. 
Iedereen bedankt die hieraan heeft bijgedragen.

De Kunstcommissie

Wim Huveneers, Dorry de Beijer, Wilma Binnekamp, 
Shane Voortman, Anita Nijkamp,
Marjolein Willemsen en Agaath Eras

Na de viering werd er door het koor en de vele bezoekers van de 
Arcadezaal gezamenlijk koffie gedronken. Zowel door het koor als door 
de bestuurder werd er op iets lekkers getrakteerd. 
‘s Middags ging het feest verder en genoot het koor in de 
Bothalenshof in Malden van een heerlijke lunch en deden we leuke 
oud-Hollandse spelen. 

Het koor hoopt nog vele jaren te kunnen zingen en mocht u na het 
lezen van dit artikeltje zin hebben om mee te doen; kom een keer naar 
een viering luisteren en praten met een van de leden van het koor. 
Elke eerste zondag van de maand is er een viering in de Arcadezaal om 
10.30 uur. Het koor verzorgt dan de zang. De repetitieavonden zijn 
twee keer per maand op vrijdagavond.

Namens de stuurgroep van het Joachim & Annakoor,
Jet Jacobs

Wandelmaatje gezocht 
Wat kunnen bewoners genieten van een wandelingetje. Even weg van de 
woning, genietend van de omgeving en het mooie weer en alle aandacht 
van één vast wandelmaatje. Dan komen soms bijzondere verhalen boven. 
Deze bewoner van Joachim en Anna geniet wekelijks van zijn wandeling met 
zijn vaste wandelmaatje. Nu de scholen weer begonnen zijn en er veel 
scholieren in de wijk zijn, bracht dat allerlei herinneringen aan zijn eigen 
schooltijd naar boven. Zo ontstaan mooie gesprekken.

Is het iets voor u om als vrijwilliger wandelmaatje te zijn van een bewoner? 
Meld u dan aan bij onze coördinator vrijwilligerswerk Isabelle Hendriks:  
06 – 18 526 955 of i.hendriks@waalboog.nl. Op elke locatie kunnen we wel 
een wandelmaatje gebruiken. Dat hoeft niet inspannend te zijn. Zo is er een 
dame in een elektrische rolstoel die graag met een begeleider op pad wil.

Wijkhelden 
Voor de bewoners van Bosweg 250, waar jonge mensen met dementie 
wonen, kijken wij hoe wij hen een zinnige en soms ook maatschappelijk 
relevante daginvulling kunnen geven. Daarom hebben we enige tijd geleden 
bewoners van Bosweg C aangemeld voor de Wijkhelden Nijmegen. 
Wijkhelden helpen hun wijk schoon te houden door zwerfafval op te ruimen. 
Eén bewoonster vindt dat leuk om te doen. Uitgerust met een goede 
afvalknijper, opvallend hesje en een afvalzak zorgt zij (onder begeleiding van 
een medewerker) dat het terrein achter Joachim en Anna schoon blijft. Wat 
fijn dat zij dit doet. Voor ons is zij zeker een held!

Joachim en Anna Joachim en Anna 



Samen koken uit het kookboek 
Bij ons op de afdeling Dahlia hebben de woonassistentes het 
initiatief genomen om samen met de bewoners te gaan koken. 
Iedere bewoner mocht een recept uitkiezen uit het 
Waalboogkookboek. Het was een leuke ervaring en ook erg lekker.  

Helaas zijn er tijdens het koken geen foto’s gemaakt.
Ook hebben we van de zomer heerlijk gebarbecued en een 
gezellige tapasmiddag gehad.

 

In eerdere edities van deze nieuwsbrief, schreef ‘de Muis’ 
over het reilen en zeilen binnen Nijevelt. De Muis geniet 
op dit moment van een welverdiende vakantie, maar in  
de eerstevolgende editie komt de Muis weer met een 
nieuw verhaal.  

De Muis is op vakantie 

Warme zorg
In 1999 is mijn vader overleden, waardoor mijn moeder er alleen voor kwam te staan. In 
de jaren die volgden waren mijn man en ik druk met de zorg voor onze vier kinderen, 
rouwen en er voor mijn moeder zijn. Mijn moeder had toen net de diagnose non Hodgkin 
gekregen. Tijdens de chemotherapie en de infecties die volgden hebben we geprobeerd 
niet bij de pakken neer te gaan zitten en keken we steeds naar de mogelijkheden in plaats 
van de onmogelijkheden.

In de laatste jaren van het leven van mijn moeder was ik dagelijks bij haar en de laatste 
maanden zelfs 24/7. Ik vond het belangrijk dat ze zich thuis voelde ondanks de thuiszorg 
die ze kreeg en mijn aanwezigheid, dat ze zelf haar  keuzes kon maken, zelf de regie kon 
houden. Ik was voor haar een aanvulling van de dag en voor de zorg die nodig was. Het was 
ook gezellig en we konden mooie verhalen  en ervaringen delen. Die warme zorg voelde ik 
in al mijn vezels. Zo zag ik ook terug wat warme zorg betekent voor iemand die afscheid 
moet nemen van het veel te mooie leven.

In die periode is ook het haken begonnen en mijn moeder kon mij zelfs helpen met de 
haakwerkjes. Het haken geeft me een gevoel van rust, geborgenheid en warmte. Door de 
ruimte die ik van afdeling ‘t Hufke en De Waalboog kreeg, heeft mijn moeder in 2021 thuis 
kunnen sterven, wat haar grote wens was. 
Daarom heb ik bedacht om 14 warme kleden te gaan haken voor de bewoners van ‘t 
Hufke. Zo zitten ze er extra warm bij deze winter.

Ik kijk er erg naar uit om in december de kleden uit te gaan delen!

Stella van Megen
medewerker zorg & welzijn sr.

Kermis in Nijevelt 
Van 1 tot en met 9 oktober 2022 staat de najaarskermis 
in het centrum van Nijmegen. Bij Nijevelt hebben we 
een eigen kermis! In deze week kunnen bewoners 
meedoen met bijvoorbeeld blikgooien, eendjes vissen, 
touwtje trekken of een kansje wagen bij het rad van 
fortuin.

Rijsttafel bij Mimosa 
Op afdeling Mimosa heeft collega Denise, ter gelegenheid van haar 
afscheid bij De Waalboog, een Indonesische rijstafel gemaakt voor de 
bewoners. Zo konden de bewoners genieten van onder andere 
kipsaté, rendang vlees, sajoerboontjes, een tahoegerecht en gele rijst. 
Bewoners hebben hiervan gesmuld. Tijdens de maaltijd werden 
herinneringen opgehaald aan Indonesië. 

Dank je wel Denise!
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Nijevelt 

Familiecontactavond afdelingen Meidoorn en Plataan
Op maandag 26 september hebben Meidoorn en Plataan een familiecontactavond gehouden met 
een lekkere BBQ en gezellige muziek van Theo van Blitz. Er was een grote opkomst en iedereen 
heeft enorm genoten. De bewoners en familieleden waren allemaal zeer dankbaar om dit samen 
mee te mogen maken. Ook medewerkers van beide afdelingen hebben van deze avond genoten. 
Dit is zeker voor herhaling  vatbaar.

Carla Kroes en Sandra Vink
Medewerkers dagbesteding afdelingen Meidoorn en Plataan

Nijevelt
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St. Jozefklooster 

Viviën viert haar verjaardag 
Collega Viviën is in september jarig. Dit heeft zij 
uitbundig gevierd met onze bewoners en collega’s in de huiskamer 
van het St. Jozefklooster. Een vriend van Viviën heeft ook nog voor 
muziek gezorgd met een Silent Disco! Dit was nieuw voor de bewo-
ners, maar iedereen vond het geweldig en zong uit volle borst mee. 
Dansen, swingen en meezingen, zowel bewoners als collega’s heb-
ben enorm genoten. 

Er werd niet alleen veel gezongen en gedanst, maar ook heerlijk 
gegeten! Viviën heeft ons met haar familie en vrienden verwend 
met een overheerlijk zelfgemaakt Surinaams buffet. Gekruide kip, 
rijstgerechten, groenten en salades, iedereen kwam niks tekort. 

Een geweldige middag voor iedereen! Bedankt Viviën!

COLOFON 
Deze nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit. 
Tussentijds houden we geïnteresseerden op de  
hoogte via mailings, via onze website en onze 
socialmediakanalen.

     |www.waalboog.nl
024 - 322 82 64 | info@waalboog.nl 

(Eind)redactie en tekst De Waalboog
Vormgeving Communicatie De Waalboog 

Heeft u vragen of suggesties voor deze nieuwsbrief? 
Dan kunt u mailen naar Mieke van Driel - 
m.vandriel@waalboog.nl of Margriet Abels -  
m.abels@waalboog.nl 

Horizontaal

3 warmtebron in huis 4 prettige sfeer 5 bouwsel van spin 9 buitenactiviteit 11 vrucht in bolster  

13 herfstgroente 14 loof van bomen 

Verticaal

1 oranje groente 2 warmtebron 3 Amerikaans feest 6 huis van kabouter 7 langwerpig kledingstuk  

8 lichtje van was 10 warm gebak 12 onstuimig weer 

Herfstpuzzel 
Inzenden oplossing puzzel 
Stuur de oplossing voor vrijdag 4 november naar  
m.abels@waalboog.nl en vermeld hierbij uw naam, adres en locatie van deze 
nieuwsbrief en maak kans op een leuke prijs!

Per locatie wordt een prijswinnaar gekozen. De prijswinnaars krijgen een 
persoonlijk bericht van de redactie. 


