
Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief van De Waalboog. In deze nieuwbrief leest u over 
Waalboog-brede ontwikkelingen en bent u op de hoogte van het nieuws van de locatie. Wij wensen u veel 
leesplezier. 

De mooie herfst heeft langzaam 
plaatsgemaakt voor de winter. Veel 
bewoners hebben binnen en buiten 
kunnen genieten van de 
nazomerzon. De tuinen en omgeving 
van de woningen bieden daarvoor 
ook veel mogelijkheid, zoals de 
nieuwe tuin van locatie  
De Honinghoeve en de 
parkomgeving van  
St. Jozefklooster. Bij Joachim en Anna 
is die omgeving er ook, en valt er 
ook veel te zien bij de nieuwbouw. 
Door de zachte herfst gaat de bouw 
voorspoedig en kan de vlag hier en 
daar al in de top. Ook de bouw van 
de nieuwe locatie St. Agnetenweg is 
mede daardoor goed van start 
gegaan en verloopt de bouw van 
Living Inn volgens planning. Voor 
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veel bewoners en teams komt 
hierdoor ook steeds meer zicht op 
de verhuizingen in de komende 
jaren. In de afgelopen periode zijn 
alle betrokkenen daarover zo goed 
als mogelijk geïnformeerd. Veelal is 
het een fijn perspectief om naar een 
veel modernere woon- en 
werkomgeving te gaan verhuizen, al 
brengt een verhuizing ook altijd 
veranderingen met zich mee en 
vraagt het het nodige van bewoners, 
verwanten, medewerkers en 
vrijwilligers. Uiteraard is daar binnen 
De Waalboog veel aandacht voor en 
doen we ons best om alle 
verhuizingen in de komende jaren 
samen goed voor te bereiden. 
Gelukkig is er in de winter ook veel 
tijd voor gezelligheid. Voor de 

Bouwnieuws Diversiteit en intimiteit Dagbesteding Het Tumpke  
van start 
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Fijne feestdagen en 
een gezond 2023 

Italiaanse avond in  
De Honinghoeve 

bewoners is er steeds meer aandacht 
voor fijne en lekkere maaltijden, 
zoals dat voor iedereen thuis in deze 
tijd ook belangrijk is. Naast de 
feestdagen wordt er overigens vaker 
feest gevierd bij De Waalboog. Zo 
was er het bekende Oktoberfest in 
De Honinghoeve en was er in 
december een Kerstfeest in het 
Goffertstadion voor alle 
medewerkers en vrijwilligers. Graag 
wensen wij u allen een fijne winter 
met veel gezelligheid! 

Marcel Hoff
clustermanager 

NIEUWSBRIEF DE WAALBOOG  

Marcel Hoff 
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Joachim en Anna
De bouw van de volgende twee nieuwe gebouwen bij 
Joachim en Anna schiet al lekker op. De twee nieuwe 
gebouwen, Hazelaar en Esdoorn, hebben inmiddels hun 
hoogste punt bereikt. De metselaar is over de helft met 
het maken van een mooie ‘jas’, en binnen is de 
installateur gestart met het leidingwerk voor cv, riool en 
waterleiding. Nog vóór de kerstvakantie willen we beide 
gebouwen waterdicht krijgen, zodat we ons in het 
nieuwe jaar kunnen gaan richten op de afbouw. 

De toekomstige bewoners van deze gebouwen zijn:  
• Gebouw Hazelaar: bewoners van afdelingen Eik, 

Brug en Waterlelie 
• Gebouw Esdoorn: bewoners van de afdelingen 

Linde en Eekhoorn.

St. Agnetenweg 
Ook op St. Agnetenweg gaat de bouw zeer voorspoedig. 
Deze geheel nieuwe locatie in Lindenholt wordt na de 
zomer van 2023 het onderkomen van de bewoners van 
de afdelingen Pimpelmees, Iris en Kastanje (van 
Joachim en Anna). Hier komen 45 ruime twee-
kamerappartementen, verdeeld over drie woonlagen. 
De ligging is prachtig op een steenworpafstand van het 
Maaswaalkanaal. Verder komt er een buurkamer waar 
we ontmoetingen met en voor buurtbewoners gaan 
organiseren. Zo helpen we oudere wijkbewoners met 
gepaste zorg oud te worden in hun eigen wijk. Op  
12 december was er een feestelijke happening om de 
bouw van deze woonzorglocatie te vieren samen met 
de bouwpartners en met wethouder Noël Vergunst. 

Bouwnieuws De WaalboogDe cliëntenraad

Bij een bijeenkomst onlangs voor naasten 
van bewoners van een afdeling van  
De Waalboog werd de volgende vraag 
gesteld: “Weet u wat informele zorg  
betekent?” Een slimmerik in de zaal  
antwoordde prompt: “Alle zorg die niet 
geleverd wordt door betaalde professio-
nals”. Of anders gezegd: de zorg die  
geleverd wordt door mantelzorgers en 
vrijwilligers. 

Deze vorm van zorg stond niet voor niets 
centraal bij de bijeenkomst, want de rol van 
die mantelzorgers en vrijwilligers wordt in 
rap tempo alsmaar belangrijker. De druk op 
de professionele zorg – degenen die hun 
inkomen verdienen met werken in de zorg 
– wordt steeds groter, door de snel toene-
mende vergrijzing van onze samenleving en 
de mede daardoor ontstane 
personeelstekorten.  

Het aantal ouderen in onze samenleving is 
de afgelopen jaren snel gestegen, en dat 
aantal zal in de komende jaren alleen nog 
maar verder stijgen. We hebben het dan 
over percentage 65-plussers, maar ook de 
groep 80-plussers, ook wel de “dubbele 
vergrijzing” genoemd. De zorgvraag van 

Grijze druk en informele zorg 

nemen aan de cliëntenraad. Deze raad is 
erop gericht de belangen van cliënten en 
hun naasten in beeld te krijgen en te 
houden. Meer dan ooit is uw mening nodig! 

Hebt u belangstelling? Laat het ons weten 
via: cliëntenraad@waalboog.nl of bel naar 
Agaath Eras, ambtelijk ondersteuner 
cliëntenraad: 06-82 11 6262.

Op veel plekken werkt De Waalboog aan nieuwbouw en verbetering van het woningaanbod. Begin 
volgend jaar brengen we een bouwkrant uit waarin we u uitgebreid informeren over alle locaties 
en bouwontwikkelingen. In deze nieuwbrief treft u een wat kortere update aan.

ouderen zal dus alleen nog maar verder toe gaan 
nemen. Tegelijkertijd zal de beroepsbevolking in 
verhouding kleiner worden. 

De zorg aan ouderen staat dus onder flinke druk 
en dat zal u vast niet ontgaan zijn. Beleidsmatig is 
daarom al langere tijd een omslag gaande, in de 
richting van zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 
In de toekomst zal verpleeghuiszorg vooral nog 
voorkomen bij degenen, voor wie thuis wonen 
met zorg echt geen optie meer is.

Ook binnen De Waalboog moeten nu soms al alle 
zeilen bijgezet worden en wordt er hard 
nagedacht over de veranderingen, die 
noodzakelijk zijn om de zorg te kunnen blijven 
leveren die we met z’n allen willen. Eén van de 
mogelijkheden, waarover gesproken wordt, is de 
inzet van informele zorg. Ook zonder druk op de 
zorg is de cliënt erbij gebaat als mantelzorgers als 
gelijkwaardige zorgpartner betrokken worden. 
Met de huidige ontwikkelingen wordt het 
bovendien meer dan ooit noodzakelijk. 
Simpelweg omdat de zorg niet langer vooruit kan 
zonder de mantelzorgers en vrijwilligers. 

Met het belangrijker worden van informele zorg, 
wordt het ook interessanter om als 
vertegenwoordiger van de cliënt mee te denken 
over al deze zaken: bijvoorbeeld door deel te 

Van links naar rechts: Esther Lamers (bestuurder 
Woonwaarts), Rita Arts (bestuurder De Waalboog), Noël 
Vergunst (wethouder Ruimtelijke Ordening, Gemeente 
Nijmegen), Niek Gerritsen (directeur Bouw & Ontwikkeling, 
KlokGroep). Als symbolische handeling plaatsten zij 
gezamenlijk een drager voor de verdiepingsvloer van de 
woonvoorziening.

In de afgelopen periode is er een aantal wisselingen geweest in het 
managementteam van De Waalboog. Erline Schreven is op 1 oktober jl. 
gestart als clustermanager van de afdeling Behandeling en Begeleiding.
Zij heeft al veel ervaring binnen De Waalboog in andere functies en bouwt 
daarop voort in haar nieuwe functie. 

Ook op 1 oktober jl. is Marcel Hoff gestart als clustermanager voor de 
locaties Joachim & Anna en St. Jozefklooster. Marcel is nieuw binnen  
De Waalboog, maar hij zet zijn ervaring als manager in de 
gezondheidszorg, waaronder Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid in 
Nijmegen, graag voor ons in. Erline en Marcel werken veel samen met 
Toos Smulders. Toos is clustermanager van de locaties Nijevelt en De 
Honinghoeve en heeft al een lange ervaring binnen De Waalboog. Die 
samenwerking richt zich onder andere op alle goede zorgen voor de 
nieuwbouw van Joachim en Anna, locatie St. Agnetenweg en Living Inn en 
de verhuizingen van bewoners en teams naar deze locaties in de komende 
jaren. De verhuizingen zijn erop gericht om bewoners een fijne woonplek 
te bieden, kleinschalig en huiselijk. Verder werken zij nadrukkelijk samen 
in alles wat nodig is binnen de verschillende afdelingen en op de 
verschillende locaties om goede zorg te kunnen bieden aan de bewoners 
en het welbevinden te bevorderen.

Voorstellen 

Living Inn 
Living Inn is het nieuwe woonconcept in Nijmegen 
Noord/ Lent waar senioren en starters samen wonen in 
één gebouw en naar elkaar omkijken. In dit complex 
komen verschillende soorten appartementen, 
waaronder 78 zorgappartementen. Hier gaat  
De Waalboog de zorg bieden aan de bewoners. Deze 
appartementen zijn verdeeld over vier verdiepingen. 
Hier komen de bewoners van de hoogbouw van Nijevelt 
te wonen: Orchidee, Meidoorn, Plataan en ook de 
Klarinet (zij zijn nu nog woonachtig op Joachim en 
Anna). 

v.l.n.r. Erline Schreven, Toos Smulders en Marcel Hoff 

Nijevelt 
De afgelopen weken is de voormalige brasserie van 
Nijevelt gesloopt. Dit stond al langer op de planning, en 
is nu inmiddels gebeurd. Tegelijkertijd pakken we 
enkele verbeteringen aan rond de entree van Nijevelt. 
Rond de jaarwisseling moeten de werkzaamheden 
gereed zijn. 

Overige verbeteringen: 
• De hoofdingang wordt beter zichtbaar en krijgt een 

gastvrijere uitstraling. 
• Op de vrijgekomen plek leggen we zo’n 20 nieuwe 

parkeerplaatsen aan. Dat is een welkome 
uitbreiding. 

• Er komt een stuk tuin vrij, waar we een terras gaan 
aanleggen die rechtstreeks vanuit de brasserie te 
bereiken is. Hier kunt u straks fijn met uw naaste 
gebruik van maken. 

De cliëntenraad De Waalboog wenst 
iedereen hele fijne feestdagen en een 
gezond 2023!

Impressie gebouw C Bouw Fase 2Impressie gebouw B  

Impressie gebouw C 

Gebouw Hazelaar Gebouw Esdoorn

Gebouw Esdoorn Gebouw Hazelaar 

Bovenaanzicht St. Agnetenweg Bovenaanzicht St. Agnetenweg 

Sloop Brasserie Nijevelt

JOACHIM EN ANNA 

ST. AGNETENWEG
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TIPS BIJ HITTE 

Verlangen 
Deze tijd eind van het jaar is voor mij en veel andere mensen denk ik, een tijd 
van verlangen. Het mooie van verlangen is dat je al een beetje blij wordt van 
wat je nog niet hebt. 

We verlangen naar licht en warmte nu de dagen zo kort en koud zijn -en de 
energierekening zo hoog-. We verlangen naar gezelligheid, samen zijn met 
nabije naasten met aandacht voor elkaars verhalen. We wensen elkaar voor 
het nieuwe jaar voorspoed, gezondheid, geluk. We verlangen ernaar gekend en 
gewaardeerd te zijn, van betekenis te blijven. We verlangen naar vrede, een 
leefbare wereld voor alles wat erop leeft, liefde.

Niets van alles waar we naar verlangen is vanzelfsprekend zo hebben we de 
afgelopen jaren ervaren en ervaren we ook nu nog.

Van licht en donker zijn onze dagen gemaakt. En naarmate ik ouder word besef 
ik meer en meer dat elke tijd zijn eigen vreugden, zorgen en problemen kent. 
Het is goed contact te blijven houden met waar je naar verlangt. 

Culturele diversiteit  
 
Culturele diversiteit gaat over je bewust zijn 
van je eigen cultuur, normen en waarden, 
en ook kennis hebben van andere leefstijlen 
en culturen. Doordat het aantal 
migrantenouderen in de komende jaren 
toeneemt, zal dit ook bij De Waalboog te 
merken zijn. Als er rekening gehouden kan 
worden met religie, taal, cultuur en 
ziektebeleving kan de zorg beter aansluiten 
en voelt iemand zich eerder begrepen en 
geholpen. Wij willen ondersteuning en 
bewustwording bieden aan medewerkers 
om de kennis over culturele diversiteit 
meer te laten leven.   

Intimiteit  

Intimiteit gaat over verbondenheid, nabijheid 
en binding. Het wordt geassocieerd met de 
kwaliteit van nabijheid en de diepte van 
menselijke banden in relaties. Intimiteit wordt 
in een verpleeghuis vaak functioneel ingezet 
en heeft vaak betrekking op lichamelijk zorg. 
Er zijn echter meer vormen van intimiteit die 
meer aan bod mogen komen, zoals spirituele-, 
emotionele-, intellectuele- en fysieke 
intimiteit. Wij hebben als doel om deze 
onbesproken behoeftes bespreekbaar te 
maken door intimiteit en seksualiteit binnen 
het verpleeghuis onder de aandacht te 
brengen en het gesprek te openen.  

Seksuele en genderdiversiteit is in 
verpleeghuizen vaak niet bespreekbaar: dit 
betekent dat onder andere lesbische, 
homoseksuele, biseksuele en trans 
bewoners (‘LHBTQIA+ personen’) niet altijd 
zichzelf kunnen zijn. Medewerkers zijn zich 
er vaak niet bewust van dat deze bewoners 
een op specifieke punten ander 
levensverhaal hebben dan anderen: zij 
hebben in het verleden vaak te maken 
gehad met uitsluiting, pesten en/of 
discriminatie; en komen uit een tijd dat 
homoseksualiteit bij wet verboden was en 
gezien werd als een ziekte. Ook hebben zij 
vaker geen kinderen en dus een kleiner 
netwerk van mantelzorgers. Wij willen 
medewerkers hier graag bewust van 
maken, zodat we ook voor deze groep 
bewoners zo persoonsgericht mogelijk onze 
zorg en nabijheid kunnen bieden. 

Werkgroep Diversiteit & Intimiteit 
Wij zijn de werkgroep Diversiteit & Intimiteit en we houden ons bezig 
met het zichtbaar en bespreekbaar maken van culturele diversiteit, 
intimiteit en seksuele en genderdiversiteit.   
Op dit moment bestaat onze commissie uit Jolanda Uijen, Nick Fisken, 
Shane Voortman, Myrthe de Beer, Milan van Zachten en Tanja de Kleine. 

En ook al weet je dat dit verlangen deels een droom zal blijven. Toch is het 
belangrijk om altijd te hopen op een betere wereld en daarom te doen wat 
daar toe zinvol is.
Dat verlangens nooit helemaal te vervullen zijn, is niet erg. Het is niet de 
vervulling, maar het verlangen zelf dat zin geeft aan ons leven.                                      
(Citaat Coen Simon.)   

Ik wens u allen gezellige sfeervolle kerstdagen en een zo gezond en gelukkig 
mogelijk 2023 in verbinding met elkaar. Met aandacht voor elkaars verlangens.  

Ad Römkens, geestelijk verzorger

Seksuele en genderdiversiteit 

JipTV is een ervaren aanbieder van televisie-, internetdiensten. Zij 
leveren een uitgebreid zenderpakket op basis van digitale TV tegen 
een betaalbare prijs. JipTV is een interactieve dienst en biedt u 
hiermee de mogelijkheden van o.a. programma’s pauzeren, 
terugkijken, en opnemen. Naast het TV basispakket bieden wij 
diversen aanvullende zenderpakketten en optioneel internet.

Alle bewoners van een nieuw gebouw krijgen te maken met JipTV. 
Op Joachim en Anna gebruiken bewoners van Magnolia en 
Wingerd al JipTV, en momenteel wordt ook de Bosweg 250 hierop 
aangesloten. Begin volgend jaar volgt het St. Jozefklooster en later 
ook Nijevelt en De Honinghoeve. Wanneer uw naaste aan de beurt 
is, krijgt hij/zij daar bericht van ons. U of uw naaste dient zich dan 
zelf aan te melden bij JipTV.

TV kijken via JipTV
Binnen De Waalboog zijn we bezig om ons tv-aanbod op een 
andere manier aan te bieden. Daar kunt ook u de komende tijd 
mee te maken krijgen. Nu werken we samen met meerdere tv 
aanbieders. Dat willen we op termijn terugbrengen naar één 
vaste aanbieder, die u en ons ontzorgt op dit gebied: JipTV. 

Op weg naar een duurzamere Waalboog
De opwarming van de aarde, de crisis op de energiemarkt en de ontwikkelingen van de 
klimaatcrisis gaan sneller dan gedacht. Daarom is onmiddellijke actie en versnelling 
nodig om de klimaatdoelen te kunnen halen. Ook de zorgsector drukt een flinke stempel 
op de CO2-uitstoot. Daarom hebben de overheid en zorgorganisaties afspraken gemaakt 
over een duurzame zorg in de ‘Green deal, duurzame zorg’. Ook wij willen De Waalboog 
duurzamer maken en daar zetten wij ons uiteraard voor in..

Duurzaamheidscoördinator
Sinds deze zomer hebben we binnen  
De Waalboog een duurzaamheidscoördinator. 
Loes Marks, projectleider facilitair en 
vastgoed, heeft deze rol gekregen. Maar wat 
doet een duurzaamheidscoördinator 
eigenlijk? Loes vertelt: ‘Als 
duurzaamheidscoördinator zorg ik voor de 
ontwikkeling en implementatie van het 
duurzaamheidsbeleid. Ik werk aan de 
duurzaamheidsstrategie van De Waalboog en 
vertaal dat samen met de werkgroepen naar 
praktische plannen en verbeteracties. Een 
belangrijke taak is het meetbaar maken van 
duurzaamheidsprestaties; rapportage, 
verslaglegging en terugkoppeling naar het 
MT en de organisatie.’

Waar staan we nu?
Begin 2022 hebben we een startdocument 
Duurzaamheid gemaakt. De uitgangspunten 
voor het verduurzamen van De Waalboog zijn 
toen bepaald: 
• Het (verder) verduurzamen van ons 

vastgoed;
• Circulair werken (o.a. scheiden van afval, 

recycling en het terugdringen van afval 
(hergebruik in plaats van 
wegwerp-producten);

• Het verminderen van medicijnafval;
• Het creëren van een goede woon- en 

werkomgeving.

Met deze uitgangspunten als basis, hebben 
we vier werkgroepen in het leven geroepen. 
Zij stellen voor hun aandachtsgebied 
duurzame doelen op, die terug komen in het 
Duurzaamheidsbeleidsstuk 2023 – 2028. 

De planning is om dit plan eind van dit jaar 
vast te stellen. Dan kunnen we begin volgend 
jaar dat plan met iedereen delen en aan de 
uitvoering ervan beginnen.

Samen werken aan duurzaamheid
‘Maar met een duurzaamheidsbeleidsplan 
met doelen voor de komende vijf jaar zijn we 
er nog niet,’ vervolgt Loes. ‘We moeten met 
elkaar werken aan duurzaamheid. Dat is iets 
van ons allemaal. Het moet dus niet alleen 
uit die vier werkgroepen komen. Met elkaar 
hebben we ons in te zetten om de wereld 
een beetje beter te maken en te houden. 
Elke stap is er één. 
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Samen zorgen dat 
Doet u ook mee?

Corona gooide (wederom) afgelopen zomer roet in het eten; de geplande 
barbecue voor het personeel en de vrijwilligers van De Honinghoeve ging 
niet door. Maar, op woensdag 9 november jl. hebben we dat dubbel en 
dwars ingehaald met een Italiaanse herfstparty.

Om 16:00 uur kreeg iedereen een glaasje bubbels en een teamnummer 
uitgereikt. Ook stonden er goed gevulde (door de Brasserie 
samengestelde) borrelplanken klaar op tafel, want Parmaham, olijfjes, 
Parmezaanse kaas, pestokaas en nog meer Italiaanse lekkernijen mochten 
natuurlijk niet ontbreken bij een Italiaans feestje.

Ondertussen kwam de geur van verse pizza’s ons al tegemoet uit de 
houtgestookte oven vanuit de stijlvol ingerichte Italiaanse uitgifte die 
opgesteld stond in de tuin. De koks van Pizza on Wheels bereidden de 
gehele avond de lekkerste pizza’s, er was voor ieder wat wils. Van 
herfstachtige pizza’s met feta en pompoen of met appel en kaneel via een 
pizza met stoofvlees naar de klassieke pizza’s margarita, tonno en funghi.

Om 17:00 uur ging iedereen bij zijn eigen team zitten en startte de 
Italiaanse pubquiz. Maffioso Mario presenteerde de quiz en begeleidde 
met een duidelijk Italiaans accent iedereen door de zorgvuldig opgestelde 
vragen heen. Ongeveer een uur later was het winnende team bekend en 
werd er een bourgondisch prijspakketje uitgereikt. 

Er werd nog gezellig na geborreld en het bleef dus nog even onrustig in 
huize Honinghoeve...

Het organisatieteam denkt al na over het thema van volgend jaar; Beiers, 
Frans?

Nicky Havelaar
teamcoach facilitair

De feestdagen zijn dagen met gemengde gevoelens. Waar het voor de één fijne dagen zijn met familie of 
vrienden, blijft het voor een ander stil en eenzaam. Zo zal het verschil tussen bewoners onderling ook 
zichtbaar en voelbaar zijn.  Hoe mooi zou het zijn als we er samen voor zorgen dat iedereen zich ook 
rond de feestdagen gezien en gehoord voelt en het idee heeft ertoe te doen. Dat willen we toch  
allemaal? Kunnen we als bewoner, naaste, vrijwilliger of medewerker samen de donkere dagen wat  
lichter maken? Met een simpele begroeting, even vragen hoe het gaat, samen een kopje drinken,  
aandacht hebben voor elkaar. Dat zou ik ons allen te allen tijden toewensen. 

Marian Zweers
Senior coördinator informele zorg

De Honinghoeve

Na een voorselectie hebben de afgelopen tijd drie zogenoemde proeverijen plaatsgevonden. Hierin hebben de 
aanbieders van verschillende ECD’s aan een brede groep van medewerkers hun ECD gepresenteerd. De aanwezige 
zorgmedewerkers, behandelaren en medewerkers van de zorgadministratie hebben de aanbieders daarbij beoordeeld.

Naast de inhoudelijke beoordeling door de aanwezigen van de proeverijen is in het rapport een beoordeling door de 
afdeling ICT en een financiële vergelijking meegenomen. Uit dit rapport blijkt een sterke voorkeur voor ONS van Nedap. 
Het MT heeft daarom besloten om ONS als ons volgende ECD te gaan gebruiken. Voor behandelaars en roosteraars 
volgen nog bijeenkomsten om te beoordelen of zij ook van ONS gebruik kunnen maken voor hun werkzaamheden. 
Hierdoor zou één oplossing ontstaan voor de gehele zorg.

Als alle besluiten genomen zijn volgt een project waarna De Waalboog medio eind 2023 deze mooie vernieuwing 
tegemoet kan zien. De afdeling Informatisering & Innovatie (i&I) zal nauw betrokken zijn bij dit project. 
U wordt onder andere middels deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang van dit nieuwe ECD. 

Nieuw elektronisch cliëntendossier
Sinds een jaar of tien maken wij als Waalboog gebruik van het elektronisch 
cliëntendossier (ECD) Cura. Als medisch dossier wordt daarnaast gebruik gemaakt van 
Ysis (EPD). Met name de samenwerking tussen deze twee systemen, de dubbele 
registraties en de gebruikersvriendelijkheid voor zowel naasten als medewerkers kan 
beter. Gezien het belang van de systemen in het uitvoering geven aan 
persoonsgerichte zorg aan bewoners is besloten te kiezen voor een nieuw systeem.

Houdt u van autorijden én vindt u het leuk om betekenisvol voor ouderen te zijn? 
Dan komen wij graag met u in contact. Wij zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs 
voor onze rolstoelbus. Met die bus halen en brengen we onder andere de bezoekers 
van de dagbehandeling. Ook maken we met regelmaat met bewoners een uitstapje 
in de regio. Dat wordt altijd heel erg gewaardeerd en het is fijn dat we dat kunnen 
organiseren. 

Momenteel zijn we ook op zoek naar een vrijwilliger die eens per maand op 
vrijdagavond beschikbaar is. Enkele bewoners van De Honinghoeve willen graag naar 
de muziekavonden op de locatie Joachim en Anna. Helpt u hen om daar te komen? 
U dient wel in het bezit te zijn van een rijbewijs B. Neem contact op met 
Marcel Lyon, coördinator transport: 06 - 82 32 07 59, of via m.lyon@waalboog.nl. 

Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk op www.waalboog.nl/vrijwilligers.

Gezocht - vrijwillige chauffeurs 

Italiaanse avond voor medewerkers en vrijwilligers 

Dagbesteding Het Tumke gestart 
Na maanden van voorbereiding is dagbesteding Het Tumke geopend voor ouderen 
uit de wijk. Dagbesteding is een nieuw zorgconcept van De Waalboog en een 
belangrijk onderdeel van het meer wijkgericht werken. Met de dagbesteding 
bieden wij meer mogelijkheden aan ouderen uit de wijk om hen zo lang mogelijk 
op een prettige, veilige en verantwoorde manier thuis te laten wonen.  

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. 

Mathieu van Engen, manager I&I
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De Honinghoeve 

Zussenliefde 
Zussenliefde is een hartverwarmende korte documentaire over twee dames op leeftijd. 
Kyra Ritmeijer, studente van de filmacademie van Eindhoven, heeft deze korte docu 
gemaakt over haar haar oma en diens zus die bij De Honinghoeve woont. Kyra brengt 
mooi in beeld hoe zorgzaam beide dames voor elkaar zijn, hoe zij invulling geven aan 
het dagelijks leven in een woonzorgcentrum en aan het samen zorgen, ook wel de 
informele zorg. Het is een aanrader om te kijken. 

U kunt de film bekijken op: www.waalboog.nl/zussenliefde

Wingerd en Magnolia op weg naar REC of DEC
De teams van de Wingerd en Magnolia (Joachim en Anna) zijn hard op weg om 
een DEC- of REC-status te behalen. Maar wat houdt dat eigenlijk in? De afgelopen 
weken hebben beide afdelingen een proefvisitatie gedaan, als voorbereiding op 
de echte visitatie. Daarin wordt gekeken of we voldoen aan de eisen die gesteld 
worden aan een Regionaal of Doelgroep expertisecentrum (REC of DEC).

Zorg voor complexe doelgroepen
De overheid wil de zorg voor complexe 
doelgroepen waar weinig cliënten van zijn, 
beter organiseren (ook wel: ‘laag volume, 
hoog complex’). Nu zien we dat de zorg voor 
deze doelgroepen in het land te versnipperd 
is, dat de kennis en kwaliteit op gewone 
afdelingen onder de maat is en dat dit leidt 
tot problemen op verpleegafdelingen 
afdelingen. Het ministerie wil hier 
verbetering in aanbrengen door voor een 
aantal kleine complexe doelgroepen een 
landelijk kennisnetwerk in te richten. Zo’n 
netwerk bestaat uit een aantal Regionale 
Expertisecentra (REC), een klein aantal 
Doelgroep Expertisecentra (DEC) en een 
Kenniscentrum.

Complexe doelgroepen bij De Waalboog
De overheid heeft 10 complexe doelgroepen 
aangewezen voor wie de zorg op deze manier 
beter georganiseerd moet worden. Binnen 
De Waalboog bieden wij nu al zorg en 
behandeling aan drie van die doelgroepen.
• Dementie met Zeer Ernstig 

Probleemgedrag (D-ZEP = Wingerd)
• Gerontopsychiatie (Magnolia)
• Jonge mensen met dementie (Bosweg 

250)

Wat is een DEC of REC?
• REC staat voor Regionaal Expertise 

Centrum. Dit is de zorgaanbieder in een 
regio waar de kennis over één van de 
tien kleine complexe doelgroepen 
geconcentreerd is en die deze kennis 
regionaal beschikbaar maakt/stelt. 

• Een DEC gaat nog een stap verder. DEC 
staat voor Doelgroep Expertise Centrum. 
Een DEC heeft voor zorg en behandeling 
naast een regionaal, ook een landelijk 
werkgebied. Verder is een DEC actief op 
het gebied van (wetenschappelijk) 
onderzoek, scholing en 
richtlijnontwikkeling.

Wat vraagt dit van de Wingerd?
Binnen de Wingerd lopen we landelijk al 
voorop in de zorg voor mensen met 
Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag 
(D-ZEP). In 2015 zijn wij gestart met de 
oprichting van een speciale afdeling voor 
deze doelgroep. Daardoor beschikken we 
over veel expertise in de zorg voor deze 
groep mensen. Nu al worden we geregeld 
bevraagd voor consultatie en advies door 
andere zorgaanbieders.

Wat vraagt dit van de Magnolia?
Magnolia gaat voor de REC-status. Binnen 
Nijmegen gelden we al als deskundige op het 
gebied van gerontopsychiatrie. Die rol 
zouden we graag bevestigd zien en voor een 
grotere regio op ons gaan nemen. 
 

Team Wingerd 

  Waarom willen we een REC of DEC worden?
• We krijgen professionele erkenning voor wat we nu al 

doen.
• We lopen voorop in de ontwikkeling (trots om daar 

onderdeel van uit te maken).
• Deelname maakt ons voor nieuwe collega’s een 

aantrekkelijke werkgever.
• We krijgen een betere en structurelere financiering 

van de zorg.
• We krijgen meer geld en mogelijkheden voor 

onderzoek.
• We kunnen meer extern gaan werken (maakt werk 

afwisselender/ uitdagender).
• Het vergroot onze naamsbekendheid.

Trots
We zijn enorm trots dat voor beide 
afdelingen de proefvisitatie positief is 
uitgevallen. Voor beide afdelingen geldt dat 
medewerkers allemaal erg betrokken zijn en 
enthousiast en deskundig vertellen over hun 
werk. De beoordelaars zagen een veilig (leer- 
en werk)klimaat en veel gretigheid om te 
leren. Uit de terugkoppeling kunnen we met 
de verbeterpunten aan de slag, om bij de 
officiële visitatie goed voor de dag te komen. 
De echte visitaties vinden in het voorjaar van 
2023 plaats.

Steun het werk van De Vrienden en word donateur
leuke extraatjes dankzij de Vrienden van De Waalboog 

De Vrienden van De Waalboog helpen graag om het leven van bewoners wat 
aangenamer te maken. Dit doen zij door leuke extraatjes voor bewoners 
financieel mogelijk te maken.  

Wilt u ook bijdragen aan het geluk van onze bewoners? Word donateur! Bij een 
donatie van 30 euro ontvangt u gratis een Vriend (een handgemaakt keramisch 
poppetje).   

Contact: bestuurssecretariaat@waalboog.nl
www.waalboog.nl/vriend 

Kerstdorp  
Wij raden u zeker aan om in de kerstperiode een 
kijkje te nemen in de kas in de tuin van De 
Honinghoeve. Hier is een prachtig kerstdorp ingericht 
door bewoners en vrijwilligers. De hele tuin is sfeervol 
aangekleed met lampjes en versieringen.

Joachim en Anna 



De Rotary Club Nijmegen heeft Nijevelt onlangs tulpenbollen geschonken. 
De tulpenbollen zijn verspreid over alle locaties en de medewerkers dagbesteding gaan 
samen met bewoners de bollen poten. Zo staan de tuinen er in het voorjaar weer 
prachtig bij. 

Tulpenbollen 

Activiteiten 
Kerstshow
Wij zijn met een aantal bewoners van de Hortensia naar de kerstshow bij 
Intratuin in Malden geweest. Wat hebben ze genoten! De foto’s spreken voor 
zich. Als afsluiting een lekker kopje cappuccino gedronken, met een heerlijk 
saucijzenbroodje.

Nijevelt - Brasserie 
Er zijn veel redenen te bedenken om niet met je naasten uit eten te gaan: te donker, geen vervoer, niet 
rolstoel toegankelijk, veel prikkels, muziek te hard. Deze geluiden hoorden we regelmatig en daarom 
toveren wij de Brasserie om tot restaurant.

De kick-off op 19 november jl. was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Bewoners, bezoekers en 
medewerkers hebben zichtbaar genoten. Een reden om vanaf januari 2023 maandelijks “uit eten in 
eigen huis” te organiseren.

Reserveren
Er wordt nog bekend gemaakt wat de eerstvolgende datum is en vanaf wanneer er gereserveerd kan 
worden. Voor mensen die al geweest zijn, gaat de reserveringsmogelijkheid wat later open, om zo 
iedereen de kans te geven om een keer deel te nemen. Vanwege de grote belangstelling en de 
beperkte ruimte gaan groepen van vier of meer personen altijd in overleg. 

Sinterklaasbingo 
Ook was er voor de bewoners van 
Hortensia een Sinterklaas-bingo.  
Er waren leuke prijzen voor de winnaars. 
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Nijevelt 

Op 1 december jl.nam Wendy Verbruggen, 
teamcoach van de afdelingen Vlindertuin, 
Hortensia en Anemoon afscheid van De 
Waalboog. Zij heeft de functie 
van teamleider zorg aanvaard bij
De Zorggroep in Venray.

Haar afscheid ging niet ongemerkt voorbij. Vele 
collega’s, bewoners en vrijwilligers waren 
aanwezig bij haar afscheid in de Brasserie van 
Nijevelt.  Zelfs Sinterklaas en piet waren kwamen 
even op bezoek. 

Afscheid teamcoach Wendy Verbruggen

Weemoed
Al enige weken zijn er in de voormalige brasserie van Nijevelt mensen druk bezig om het gebouw 
te ontmantelen. Veel zagen we er in het begin niet van, tot eind november! Met groot materieel 
werden stevige happen uit de units genomen, hele muren begroeid met klimop en bijvoorbeeld de 
wenteltrap verdwenen in de gereedstaande containers. Over enige tijd zie je niet meer dat op deze 
plek lange tijd een gebouw heeft gestaan en zetten we onze auto op de nieuw aangelegde 
parkeerplaats. Maar onze Harry weet nog van toen, hij houdt toezicht op de sloopwerkzaamheden 
en ziet dat het zo ook goed is.

Nijevelt
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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 

Prijswinnaars Herfst-puzzel 
De oplossing van de puzzel in de Herfsteditie was 
‘Regenlaarzen’.  De prijswinnaars zijn de heer Bakker (Joachim 
en Anna) en mevrouw Jansen (De Honinghoeve). Beiden 
hebben hun prijs (een pindakaasvoederhuisje voor vogels) in 
ontvangst mogen nemen. Proficiat! 

We staan alweer aan de vooravond van een nieuw jaar. 
We kijken terug op een bewogen jaar, waarin we 

enerzijds nog steeds te maken hebben gehad met de 
beperkingen door corona en waarin we anderszijds 
letterlijk nieuw bouwen op verschillende plekken in 

Nijmegen. 
 

Ik heb grote bewondering voor bewoners en hun 
naasten, alle medewerkers en vrijwilligers hoe zij zich 

hebben meebewogen dit jaar. 

Wij kijken uit naar het nieuwe jaar, waarin onze 
bouwplannen gaan leiden tot meer huiselijk wonen. 

Waar we het eten en drinken nog meer op maat 
organiseren. En waar we met verwanten de informele 
zorg verder invulling geven. Dit doen we graag samen 

met u met de focus op welbevinden.  

We gaan het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet en 
ik wens u namens De Waalboog een fijne jaarwisseling 

en een mooi jaar in goede gezondheid. 

Rita Arts
Bestuurder De Waalboog

PUZZEL 

Inzenden oplossing puzzel 
Stuur de oplossing voor vrijdag  17 februari 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. 


