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“Samen eten en
ervan genieten!”

Samen zijn op belangrijke momenten van de dag

Een gezonde maaltijd
voor een gezond lijf

Samen eten
in WZC Wolfsbos

Gastentafel
in WZC Gockingaheem

Voorwoord

Ontmoeten, samen eten en de decembermaand,

Inhoudsopgave

Alweer het laatste magazine “Dichtbij” van dit jaar,
wat gaat de tijd toch snel. We zijn alweer in de
decembermaand beland, een maand met vele
bijzondere dagen. Voor de één een maand om naar
uit te zien, voor de ander blijvend een maand
die herinnert aan dat wat er was en vooral ook
gevoelens van gemis oplevert.
Ik spreek de wens uit dat we juist in een maand als
deze er voor elkaar zijn en naar de mensen om ons
heen omzien.
In deze editie is er veel aandacht voor eten en
drinken, iets wat vaak een groter thema is in de
maand december. Vanuit verschillende invalshoeken
zijn er weer mooie artikelen, waarbij ontmoeten
en samenzijn gekoppeld zijn aan eten en drinken.
We denken dat we door de mogelijkheid te bieden
om samen te eten bij kunnen dragen aan onderling
contact waardoor mogelijk eenzaamheid beperkt
wordt. Ik zeg dat zo voorzichtig om dat het gevoel
van eenzaamheid lang niet altijd bepaald wordt
door de hoeveelheid contacten die iemand heeft.
Het gevoel van gemis van de vertrouwde mensen
is soms zo groot dat nieuwe contacten niet altijd
weer de leegte invullen. Ik hoop echter wel dat
samenzijn (wel of niet gecombineerd met samen
eten) de gevoelens van pijn en het gemis zal
verzachten.
Ik wens u allen een fijne decembermaand toe
waarbij we hopelijk het jaar goed afsluiten en weer
een nieuw begin maken in het nieuwe jaar 2020!
Tevens wens ik u veel leesplezier en geniet van alle
mooie verhalen.

Roeli Mossel, bestuurder NNCZ
Roeli.Mossel@nncz.nl
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Leven zoals u dat wilt, dat is ons
uitganspunt. Samen met u kijken
we naar de beste vorm van zorg.
Immers: ‘Samen zijn we van
waarde’.
• Thuiszorg
• Dagbesteding
• Wonen in een aanleunwoning
•	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg)
Contact
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Column
Cliëntenraad

Smakelijk
We zijn niet meteen geneigd om stil te staan bij wat we dagelijks eten en
drinken. De maaltijden, de koffie en thee én alle tussendoortjes maken
deel uit van hoe iedereen de dag doorkomt. Maar eten en drinken zijn ook
een dankbaar gespreksonderwerp. Denk bijvoorbeeld aan hoe we het
in de decembermaand, rond Sinterklaas en kerst, graag zien. Tijdens de
feestdagen doen we extra ons best om een mooi gedekte tafel te hebben
met velerlei lekkernijen. En met oud en nieuw mag een oliebol niet
ontbreken.
Daarna moet het roer om. Het nieuwe jaar daagt velen weer uit om af te
vallen. Talrijke gesprekken gaan over de keuze van een dieet. Dat vergt
een ware studie. Een groeiende wens is om beter te letten op gezonde
voeding: minder suiker, minder zout, meer vers, veel groenten en fruit,
geen frisdrank, weinig alcohol. Omwille van het behoud van de aarde en
een gezonde leefomgeving klinkt inmiddels steeds luider de roep om
minder (of geen) vlees te eten.
We zijn ons bewust van de beperkingen die op latere leeftijd kunnen
optreden, zoals bij kauwen en slikken, of bij het afnemend vermogen om
te ruiken, of de verandering van smaak door het gebruik van medicijnen.
Dit vergt veel kennis en aandacht bij de samenstelling van het menu en
de bereiding daarvan.
Het is, al met al, zowaar niet makkelijk om het goed te doen. Maar laten
we het hier vooral eens hebben over de sociale omgeving, de sfeer en de
gezelligheid. Samen eten en drinken: in gezinsverband, met familieleden,
met vrienden en vriendinnen, met huis- en kamergenoten, met wie ook.
Aan een gedekte tafel kunnen de mooiste gesprekken plaatsvinden en
prettige contacten worden gelegd. Medewerkers en vrijwilligers doen hun
best om dat te stimuleren. In de restaurants staat gastvrijheid hoog in het
vaandel.
De cliëntenraad en de gebiedsraden overzien al deze gezichtspunten en
zullen zich in 2020 daarin verder verdiepen. Ondertussen ondersteunen
we de initiatieven om de kwaliteit en de ambiance te verbeteren. Niet om
iedereen hetzelfde te bieden, maar juist met de bedoeling om aan te
sluiten bij wat mensen zelf willen.
Want dat blijft: eigen keus. Smakelijk!
De cliëntenraad van de NNCZ
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Samen eten
is toch gezelliger!
Uit het busje van het Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos komt een kwieke dame gestapt
die richting de ingang van het woonzorgcentrum loopt. ‘Normaal kom ik met eigen vervoer
hoor!’, roept ze al tijdens de begroeting. ‘Maar het CBR blijft momenteel in gebreke.
Mijn rijbewijs is verlopen, ik heb nog geen nieuwe en ik kan nu niet het risico nemen om in
mijn eigen auto te stappen. Gelukkig is er een oplossing en haalt de bus mij nu op om zo
toch aan te kunnen schuiven bij de maaltijd tussen de middag!
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lekker. We kletsen wat en we genieten van een goede
maaltijd. Vooral dat eerste vind ik fijn; ik voelde me
alleen en nu heb ik het gevoel weer meer onder de
mensen te zijn. Mijn dochter doet enorm veel voor me,
maar zij is ook niet altijd en iedere dag bij mij. Dat kan
en hoeft natuurlijk ook niet. In het woonzorgcentrum
heb ik tussen de middag nu aanspraak wat maakt dat
het een fijne onderbreking van de dag is. ’s Avonds
eet ik thuis nog een boterham en iets voor bij de
koffie. Verder eet ik ’s ochtends een bord pap en wat
fruit. Heel veel boodschappen hoef ik nu niet meer te
doen.

Mevrouw Honnefeller, 84 jaar, eet
gemiddeld vijf keer per week in het
Woonzorgcentrum Jannes van der
Sleedenhuis Wolfsbos.

“Ik zorg er voor
dat ik nog
regelmatig onder
de mensen ben”

Mevrouw Honnefeller, 84 jaar, eet gemiddeld vijf
keer per week in het Woonzorgcentrum Jannes van
der Sleedenhuis Wolfsbos. Dit doet ze al bijna een
half jaar. ‘Mijn dochter signaleerde op een gegeven
moment dat ik wel heel slank werd. Ik werd inderdaad
ook steeds lichter. Toen mijn man ruim 8,5 jaar geleden overleed heb ik wel geprobeerd om gewoontes
vast te houden en voor mezelf te koken. Dat lukte ook
hele lange tijd. Maar op een gegeven moment had ik
er gewoon geen zin meer in en smaakte me het eten
ook niet meer. Zat ik met dat bordje op schoot en
kreeg ik niks meer naar binnen. Ik heb altijd voor ons
samen of voor meerdere mensen gekookt en dat eet
toch een stuk gezelliger. Mijn man was heel joviaal
en echt een gezelligheidsmens en had graag mensen
om zich heen. Ik kon ook goed koken, niks was mij
te gek. Ik maakte iedere dag soep, “Ik wil wel met je
trouwen’’, zei mijn man ooit, ‘’maar dan wil ik elke dag
soep eten’’. Nou, daar heb ik toen “dat is goed’’ op
gezegd. Gelukkig smaakt de soep hier heel erg goed!

Drie keer per dag loop ik nog met mijn hondje. Zo blijf
ik goed in beweging. Daarnaast doe ik één keer per
week aan seniorengym. In de flat waar ik woon is er
op woensdagochtend een gezellige koffieochtend.
Door daar bij aan te sluiten zorg ik ervoor dat ik nog
met regelmaat mensen om me heen heb. Mijn man
zei altijd toen we nog maar pas getrouwd waren; “we
beginnen wel met z’n tweeën maar we eindigen niet
met z’n tweeën’’. En dat komt nu zo uit hè. Het is fijn
dat mijn dochter er voor gezorgd heeft dat ik weer
met plezier eet en in gezamenlijkheid van de maaltijd
geniet. Mocht het ooit zo ver komen dat ik niet meer
alleen thuis kan wonen, dan kom ik graag hier in het
woonzorgcentrum wonen, maar vooralsnog geniet ik
hier alleen van de maaltijd en ga ik na het eten naar
mijn eigen huis waar ik nog erg op gesteld ben!’

Mijn dochter is voor mij op zoek gegaan naar een
plek waar ik lekker kon eten en waar ik weer wat meer
onder de mensen zou zijn. Via google is ze bij dit
restaurant van het woonzorgcentrum Jannes van der
Sleedenhuis Wolfsbos terechtgekomen. Op 5 minuten
rijden van mijn huis. Inmiddels ben ik alle verloren
kilo’s weer aangekomen; dat is wel een signaal dat
ik momenteel weer goed eet. Ik vind het gezellig en
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Heerlijke etensgeuren
die herinneren aan
vroeger

Een groot aantal bewoners binnen de woonzorgcentra
wonen in een woongroep. Naast een eigen appartement
is er dan ook een grote gemeenschappelijke woonkamer
waar gebruik van gemaakt kan worden. Belangrijke
redenen voor het bieden van deze zorgvorm zijn;
noodzakelijke nabijheid, toezicht, structuur en een
waardevolle invulling van de dag. In de huiskamer
bestaat de mogelijkheid om samen te zijn, activiteiten
te ondernemen en samen te eten. Iedere huiskamer
heeft een eigen keuken waar dagelijks voor- en soms
met behulp van bewoners gekookt wordt.

Tegen 16.30 uur komt Inie Vos (77) de huiskamer binnen. ‘Even kijken of de aardappelen al geschild zijn’,
zegt ze. ‘Meestal help ik daar even mee. Dat is een klusje wat je aan tafel kunt doen. Heel lang bij het aanrecht
staan lukt mij niet meer, maar zitten en mijn handen aan het werk zetten lukt nog heel aardig.’ Sinds twee jaar
woont mevrouw Vos in De Nieuwe Wierde. Nadat haar man overleed, brak het alleen zijn haar op. Ze kookte niet
meer voor zichzelf en de maaltijden die aan huis werden gebracht smaakten haar ook niet meer. Haar omgeving
en de huisarts signaleerde dat ze magerder werd en begonnen zich zorgen te maken. ‘Ik had altijd veel huisdieren.
Op een gegeven moment aten zij meer dan dat ik deed. Ik vond het niet meer gezellig om alleen aan tafel te zitten
en te eten. Mijn liefste hond, een herder, werd in die tijd ook ziek. Dat was spreekwoordelijk de druppel.
Toen heb ik samen met de huisarts het besluit genomen om in Woonzorgcentrum De nieuwe Wierde te gaan
wonen. Het begin verliep moeizaam. Het was wennen. Wennen aan mijn appartement en wennen aan de nieuwe
‘huisgenoten’. In het restaurant voelde ik me niet helemaal op mijn gemak en ik heb eerst een tijdje in mijn kamer
de maaltijden genuttigd. Sinds het voorjaar koken we in de huiskamer. Dat is prettig; overzichtelijk en kleinschalig.
Je leert iedereen kennen en ik weet nu wie er bij mij aan tafel zitten.
Iedereen heeft zijn gekkigheden en ik vind het prettig van te voren te weten hoe de avond ongeveer verloopt.
Als na het eten een medebewoner bijvoorbeeld in slaap valt, kijk ik daar niet meer van op!
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Nog even de laatste afwas
in een teiltje

Meehelpen de maaltijd bereiden; in Grijpskerk
doen bewoners en medewerkers dat samen.
Een vleugje nostalgie
Met de medewerkers overleggen we soms wel eens wat we graag willen eten. Regelmatig eten we ‘kost’ van
vroeger. Kapucijners ben ik dol op. En laatst was er iemand die graag poffert wou eten. Ik ben blij dat dat kan.
Soms heb je zin in bepaalde gerechten. Een vleugje nostalgie, herinneringen aan vroeger; de maaltijden bij mijn
ouders. Het is fijn om die herinneringen door specifieke gerechten weer op te halen.’
Rond 16.45 uur schuifelt mevrouw Van der Laan de huiskamer binnen. ‘Zijn de aardappelen al geschild?’ vraagt
ze. ‘Je bent nog bezig zie ik. Prima, dan help ik even mee en doe ik de afwas na het eten ook nog wel even. Ik
krijg een teiltje op tafel en doe dan vaak nog even de laatste dingetjes in de afwas. Staan bij het aanrecht lukt mij
ook niet meer, maar dat betekent niet dat ik niet even mee kan helpen.’
Eenzaamheid doorbreken
Woonassistent Annet De Haan: ‘In mijn omgeving hoor ik regelmatig over eenzame ouderen. Dat gaat me aan
het hart. Ik ben blij dat we hier de mogelijkheid hebben om samen te eten. Ontbijt, lunch en avondeten. Even
gezelligheid om je heen en de dag doorbreken. Behalve samen koken hebben we eens in de week ook een
activiteit in de avond. Laatst hebben we nog een avond samen gesjoeld. Je merkt dat bewoners hier plezier aan
beleven en graag iets ondernemen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Wie niet mee wil doen of niet mee wil
eten is vrij om dit niet te doen. Onze bewoners maken hun eigen keuzes hierin en die respecteren we.’
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Samen eten
verbindt!
Ben van der Veen (70 jaar) is een bevlogen kok.
Niet van origine maar wel als vrijwilliger voor een
tweetal woonleefgroepen in De Zonnehof in Haren.
Maar liefst drie keer in de week zorgt Ben er met
de aanwezige medewerkers voor dat de cliënten in
De Zonnehof aan kunnen schuiven voor een gezonde
en lekkere maaltijd. ‘Een vriendin van mij zit in de
cliëntenraad en ze vroeg mij of ik niet eens een keer
wou komen helpen bij het bereiden van de avondmaaltijd voor cliënten. Na enige overwegingen heb
ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik
komen kijken in Haren. Ik had al snel een klik met

de bewoners en zag ook wel kansen om van de
maaltijd een nog groter feest te maken. Sinds een
jaar kom ik met veel plezier koken. Daar blijft het
ook bij; “ik kook, ik verzorg geen cliënten’’, gaf ik
tijdens mijn eerste kennismakingsgesprek aan.
Dat hoeft natuurlijk ook niet, want daar zijn de
reguliere medewerkers voor. Ik vind het belangrijk
dat we tijdens het koken een leuke tijd met elkaar
hebben. Een lolletje op zijn tijd moet kunnen.
Een beetje grapjes maken met elkaar is voor mij
een voorwaarde. Als dat niet kan, stop ik ermee.

Ben van der Veen: wat is er nu mooier
dan samen eten en genieten van een
lekkere maaltijd?
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Van de vrijdag maken we altijd een leuke dag. Waar het
kan, begin ik met een advocaatje of een klein borreltje.
Dat gaat vanzelfsprekend in overleg met de mede
werkers. Soms doe ik na het eten mee met een potje
rummikub of scrabble, niet altijd want het thuisfront
vind het ook wel fijn dat ik er zo nu en dan een keer
ben.

Sinds mijn 55ste heb ik de tijd voor mezelf. Voor die
tijd verkocht ik instrumenten voor de diergeneeskunde
en deed daar nog een aantal andere dingen bij. Ik was
altijd actief in en rond het huis. Toen mijn vrouw en
ik besloten om onze vrijstaande woning te verkopen
en te verhuizen naar een appartement merkte ik dat
de dagen toch iets anders ingedeeld moesten gaan
worden. De tijd die ik nu in De Zonnehof doorbreng,
ervaar ik als zeer waardevol. Regelmatig eet ik met
bewoners mee en als ik dan zie dat het goed smaakt
doet mij dat goed. Een mooi voorbeeld van een dame
die moeizaam sprak was dat ze na het eten nog even
langs de keuken kwam en haar duim goedkeurend
omhoog stak. Dat was een prachtig moment. Daar doe
ik het voor!

Kerstmenu’s
Nu de feestdagen er weer aan komen, brainstormen
we al over de menu’s met kerst. Daar maken we iets
extra feestelijks van. Medewerkers zeggen vaak; “wat
geurt het hier weer heerlijk binnen de woongroep’’,
soms kunnen ze maar met moeite van de potten en
pannen afblijven. Daar kan ik niet tegen en als ik ze
betrap zeg ik; “als je wilt proeven, dan eet je straks
maar mee!’’. Wat is er nu mooier dan samen eten en
genieten van een lekkere maaltijd? Als ik het vroegtijdig
weet kan iedereen mee eten. Medewerkers, maar ook
familie. Samen eten verbindt, je praat vaak even over
iets anders en je leert elkaar beter kennen. Ik ben blij
dat ik destijds ben ingegaan op het verzoek van mijn
vriendin; behalve dat ik het waardevol werk vind, geeft
het ook betekenis aan mijn dag!’

Hachee met rode peren
Als er iemand jarig is vraag ik aan het begin van de
week wat diegene wil eten. Als dat hachee met peertjes is, dat kook ik dat. Het kan natuurlijk voorkomen
dat een ander dat niet even lekker vindt, ik zorg altijd
voor een alternatief als ik weet dat iemand het echt
liever niet eet. Maar soms moet je ook op je strepen
staan; ik kan natuurlijk geen acht of meer verschillende
maaltijden maken.

“Iets nuttigs
doen met
je tijd”
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“De cliënt bepaalt
wat op tafel komt”
Arjan Hartman is senior facilitair medewerker in het Jannes van der Sleedenhuis
Krakeel, Meteoor, Wolfsbos en voor de ondersteunende dienst.
Ongeveer drie jaar geleden solliciteerde hij naar zijn huidige baan en hij zit vol
met ideeën voor de toekomst!

Hoe kijkt Arjan naar onze wijkrestaurants; ‘De cliënt
bepaalt wat op tafel komt! Dat is mijn uitgangspunt.
We proberen in ons team zoveel mogelijk te luisteren
naar wat onze gasten graag willen eten. Zo nu en
dan maak ik een rondje in het restaurant of in de
huiskamers om eens te peilen hoe het eten bevalt
en of er nog wensen zijn. Als het goed is hoor ik dat
graag, maar als het eten minder smaakt of bevalt wil
ik dat ook weten. En niet pas twee dagen later want
dan kan ik er niks meer aan doen. Als iemand zijn
karbonaadje bijvoorbeeld moeilijk kan eten vanwege
problemen met slikken, dan stel ik op dat moment een
stukje stoofvlees voor wat makkelijker te eten is.
De maaltijd is een belangrijk onderdeel van de dag
voor veel gasten. Het is een moment van samen zijn
en vaak doorbreekt het de dag. Ik vind daarom dat
het eten smaakvol en gezond moet zijn en dat het
uitnodigt om lekker samen van te genieten.

De wensen box
Bij de ingang van het restaurant in het Jannes van der
Sleedenhuis Wolfsbos staat regelmatig een box waar
bezoekers kunnen aangeven wat hun wensen zijn.
Zo was er eens een bewoner die wel graag weer eens
een zoute haring wou eten. Dat is niet zo ingewikkeld
om te organiseren, dat regelen we zo; vrijdag is bij
ons visdag, dus één en één is twee.

“Koken op de woongroep
verbindt bewoners”
Recentelijk hebben we een enquête gehouden in de
buurt om te onderzoeken of wijkbewoners aanvullende suggesties hebben voor het restaurant. Heel
regelmatig zien we gasten die uit de buurt komen en
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vanzelfsprekend zijn we benieuwd naar hun
wensen. Onze restaurants staan open voor een ieder
die behoefte heeft aan het gezamenlijk nuttigen van
een gezonde maaltijd. Zo hebben we bijvoorbeeld
een gymnastiek groep die hier een keer in de week
komt sporten. Die groep bestaat voornamelijk uit
alleenstaande mensen. Hoe mooi zou het zijn dat zij
aansluitend aan hun activiteit of bijvoorbeeld met kerst
hier een hapje komen eten. Voor dit soort initiatieven
staan we open en we stimuleren het dat wijkbewoners
de weg vinden naar onze restaurants.

“Ook wijkbewoners zijn
bij ons van harte welkom”
Naast het eten dat in het restaurant wordt geserveerd,
wordt er ook gekookt in de woonleefgroepen. Onze
medewerkers zitten samen met cliënten om tafel om
te bepalen wat er gekookt wordt. We proberen met zo
veel mogelijk wensen en voorkeuren rekening te houden. Als de bewoners zin hebben in bruine bonen, dan
wordt het wel bruine bonen! Met enige regelmaat komt
het voor dat er vragen zijn van medewerkers over hoe
het eten het beste bereid kan worden. Hoe lang bak

je bijvoorbeeld een zalm? En welke saus is daarbij het
lekkerst? Ik geeft tips en adviezen en zo zorgen we er
iedere keer weer voor dat er een smakelijke maaltijd
op tafel staat.
Dat onze cliënten genieten van het samen eten, dat
ze een gezonde maaltijd krijgen en met plezier de dag
vervolgen, dat is mijn uitgangspunt en daar doen we
het voor!
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Kerstrecept
Stukjes biefstuk met
gekarameliseerde venkel
en champignons
Wat heb je nodig voor 2 personen?
(voor 4 dubbele hoeveelheden gebruiken)
2 (kogel)biefstukken
1 venkel, in plakken gesneden
100 gram kastanjechampignons, in plakjes
2 eetlepels honing
2 eetlepels ketjap
1 theelepel gemberpoeder
1 theelepel tijm
Halve komkommer, in plakjes
2 grote tortillawraps
2 tenen knoflook, geperst
Peper en zout
Boter en/of olie
Wat moet je doen?
Smeer de plakken venkel in met honing en vervolgens met tijm en
gemberpoeder. Meng de champignons met de ketjap.
Verhit boter of olie in een koekenpan en laat de pan goed heet worden.
Kruid de biefstuk met peper en zout en bak ze rondom bruin en naar wens
rare, medium of well done. Laat de biefstuk rusten in aluminiumfolie.
Verhit een grillpan met wat boter of olie en grill de plakken venkel
en de champignons gaar.
Snijd de tortillawraps in: aan de bovenkant een paar centimeter en aan
de andere kant ook een paar centimeter. Vouw de wrap in een schaal
zodat je een soort ‘mandje’ krijgt.
Snijd de biefstuk in gelijke plakken. Leg op de bodem wat plakjes
komkommer (en eventueel tomaat of wat mais bijvoorbeeld) gevolgd
door de biefstuk, de venkel en de champignons.
Lekker met aardappelpuree of rijst.
Tip: liever een vegetarische maaltijd? Vervang de biefstuk dan door
lekker veel extra groenten van het menu of door een vegetarische
biefstuk. Er zijn tegenwoordig heerlijke vleesvervangers te krijgen!

Eet smakelijk samen!
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JANNEKE PLAT;
NNCZ VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2019
Bevlogen, begaan en oprecht. Woorden die goed passen bij Janneke Plat (70). Niet voor
niets is zij vrijwilliger van het jaar bij de NNCZ geworden. Ze zet zich al jaren vrijwillig in
voor veel cliënten van Woonzorgcentrum Gockingaheem en voor inwoners van Noordbroek en omstreken en doet dit zichtbaar met plezier.
‘Het was wel een verrassing dat ik NNCZ vrijwilliger van het jaar werd’,
zegt Janneke. ‘Dat had ik totaal niet verwacht. En om eerlijk te zijn; het
voelt een beetje dubbel. Ik ben van mening dat alle vrijwilligers die
vrijwilligerswerk doen van waarde zijn en een bosje bloemen verdienen.
Dat neemt niet weg dat het mij natuurlijk wel trots maakt dat ik de bokaal
in ontvangst mocht nemen. Vrijwilligerswerk doen vind ik heerlijk, het geeft
mij een goed gevoel als ik iemand kan helpen en iets voor een ander kan
betekenen. Een leven zonder dit werk kan ik mij voorlopig niet voorstellen.
Twee keer per week ben ik te vinden bij het dorpsloket in Gockingaheem,
een initiatief van de dorpszorgcoöperatie. Inwoners uit Noordbroek e.o.
met hulpvragen proberen we zo goed mogelijk te helpen door

De Vrijwilliger van het jaar bokaal wordt aan Janneke Plat uitgereikt
door Anita Schuiten-Stadens (midden, Regisseur informele en formele
zorg) en Ineke van der Poel (links, activiteitenbegeleidster, coördinator
vrijwilligers NNCZ)

13

inzet van vrijwilligers (vaak dorpsgenoten). We proberen vraag en
aanbod van inwoners zo goed
mogelijk samen te laten komen.
Ik zit ook in het bestuur van
de Dorpszorgcoöperatie
Mit Mokaor en doe o.a. ik
de ledenadministratie. Voor
cliënten van het Woonzorgcentrum
Gockingaheem doe ik verschillende dingen. Regelmatig ben ik
te vinden achter de balie en als
de vaste receptiemedewerkster
vakantie heeft, val ik zo veel
mogelijk in. Daarnaast help ik veel
bij activiteiten, ben ik gastvrouw
en is de gastentafel een avond
waar ik graag mijn schouders
onder zet. Ik vind het geweldig
om te zien en te merken dat
mensen genieten. Mijn man doet
ook vrijwilligerswerk voor cliënten
van het woonzorgcentrum.
Hij helpt wekelijks mee met
koersbal. Als mijn dochter
voorheen aan mijn man vroeg
waar ik was reageerde hij nog
wel eens met; “die is in haar
andere huis’’, nu is hij er wel
aan gewend dat ik met enige
regelmaat buiten de deur ben!
Ik zet me met veel plezier in voor
inwoners van Noordbroek en
ik hoop dit nog lange tijd te
kunnen doen!

Tijdens de Gastentafel in
Woonzorgcentrum
Gockingaheem wordt Janneke
gefeliciteerd door bezoekers

Eten is een noodzaak, maar bewust
en lekker eten is een kunst

Elisabeth de Rooij is diëtiste en leefstijlcoach;
‘Mijn passie is onder meer lekkere gezonde, pure
gerechten bereiden. Graag geef ik tips om lekkere
gezonde maaltijden op tafel te zetten,
die niet te lange bereidingstijd vergen.’
‘Dat mensen jong en oud, met welke hulpvraag dan
ook, met een goed toepasbaar persoonlijk advies
tevreden de deur uit gaan. Een advies en aanpassing
waarbij ze zich vitaal gaan voelen en zo nodig beter
in hun vel gaan zitten’, antwoordt Elisabeth de Rooij
op de vraag wat ze het belangrijkste aan haar werk
als diëtiste en leefstijlcoach vindt. ‘Regelmatig maak
ik kennis met cliënten die niet lekker in hun vel zitten
of zich niet energiek voelen. Voeding is een onderdeel
van vele leefgewoonten, maar kan zo veel betekenen
voor hoe iemand zich voelt. Als leefstijlcoach kijk ik
altijd naar wat bij iemand past, welke adviezen zijn
toepasbaar en goed uit te voeren. Hoe gaat iemand
weer goed in z’n lijf en vel zitten? Je begint met de
hulpvraag. De hulpvraag kan zeer divers zijn, van ongewenst gewichtsverlies tot overgewicht, diabetes of
een prikkelbare darm om maar enkele voorbeelden te

noemen. Daarbij zijn er veel factoren die meespelen.
Zit of ligt een cliënt veel in bed? Of beweegt iemand
juist enorm veel? Allerlei factoren die een rol spelen bij
het welzijn en welbevinden. Het kiezen voor een juiste
voeding speelt een belangrijke rol. Ik vergelijk het wel
eens met een auto; die loopt het best wanneer er de
juiste brandstof in gaat anders gaat de motor kapot.
Je gaat er zo goed mogelijk mee om. Voedsel is de
brandstof voor je lijf; je wilt toch voor je lijf zorgen, je
bent tenslotte wat je eet!
Een gezond gewicht is belangrijk. Er zijn mensen met
overgewicht, maar er zijn ook mensen met ondergewicht. Cliënten die bijvoorbeeld moeilijk slikken,
weinig smaakvermogen hebben of om andere redenen
moeizaam eten, probeer ik zoveel mogelijk tips te
geven om het eten weer te laten smaken. Ik kijk goed
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naar het eetpatroon en wat we daar aan kunnen veranderen
om iemand weer goed gevoed te krijgen. Als iemand moeilijk
slikt kan het advies zijn om de consistentie van het eten aan
te passen bijvoorbeeld door iets te malen of te verdikken.
Of bijvoorbeeld eens pap te eten in plaats van brood, of brood
te roosteren. Laatst had ik een cliënt die moeite had met vlees;
te droog, te hard, een gebit wat niet meewerkt. We hebben
toen besproken om te kiezen voor bijvoorbeeld gehakt en vis,
dit ging goed. Het kan ook voorkomen dat cliënten meer
voedingsstoffen moeten binnenkrijgen zoals bijvoorbeeld
eiwitten en calorieën, dan kan het advies zijn om meer
tussendoortjes te eten zoals een blokje kaas, rolletje
vleeswaar, of een schaaltje kwark. Of volle yoghurt te eten
in plaats van magere.

“Voedsel is de brandstof
voor je lijf”

Lekkere Hangop
van Elisabeth

Voldoende eiwitten in de voeding heeft een hoge prioriteit bij
bijvoorbeeld ouderen en mensen met wonden. Een wond kost
energie, je verliest wondvocht waar veel eiwitten in zitten en je
lijf moet herstellen. Voldoende voedingsstoffen zijn van belang
voor het bespoedigen van het helen van een wond. Eiwitten
zijn ook een belangrijke brandstof voor de spieren, een goede
spierkracht houden is zo belangrijk.
Het is mooi om te zien dat cliënten gebaat zijn bij voedings
adviezen. Als de adviezen door cliënten en eventuele
verzorgers goed worden opgepakt en iemand weer beter in
zijn vel zit, energieker is en weer kan genieten van een maaltijd
word ik daar blij van. Er zijn cliënten die zoutarm moeten eten,
vaak hoor ik dat het eten dan niet meer smaakt. Met handige
tips voor kruiden, verse producten en hoe je je eten anders
dan met zout op smaak kunt brengen probeer ik het eten weer
te laten smaken. Fijn dat het eten weer goed kan smaken met
een paar eenvoudige tips.
Mensen weer laten genieten van eten vind ik belangrijk. De
maaltijd is voor veel mensen immers een belangrijk moment
van de dag!’

Recept
Hangop is heel makkelijk zelf te maken en
is heerlijk als dessert. Waar hangop zijn
naam aan heeft te danken is na het lezen
van dit recept duidelijk, je hangt yoghurt
(eiwitrijk en goed voor het spierbehoud)
op in een natte doek om deze uit te laten
lekken. Na een nachtje wachten heb je
een heerlijke volle hangop. De hangop kun
je op smaak brengen met bijvoorbeeld
honing, vanillesuiker of kaneel. Serveer de
hangop met vers fruit en evt. om het extra
feestelijk te maken met advocaat. Met
dit hangop recept kun je dus eindeloos
variëren! En wil je een luchtigere hangop?
Meng er dan wat opgeklopte slagroom
door! Dat is ook erg lekker! Zo maak je
het dessert wel calorierijker.

Wat doet een diëtist?
Het woord ‘diëtist’ is voor heel veel mensen verbonden
met ‘afvallen’. Het klopt dat een diëtist daarbij goed
kan begeleiden, maar een diëtist kan zoveel meer.
Een diëtist is een voedingsdeskundige die op het
gebied van de voedingszorg een initiërende,
adviserende en coördinerende rol bekleedt. Over
het algemeen krijgt een diëtist te maken met mensen
die gezondheidsklachten hebben, bijvoorbeeld als
gevolg van diabetes, overgewicht, ondergewicht,
verhoogd cholesterol of een allergie. Daarnaast
werken diëtisten veel met sportmensen.
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Ingrediënten:
-	Ong. 1 liter volle yoghurt voor
5 personen
- Advocaat
- Aardbeien
- Cacao, evt. stukjes pure chocolade
Bereiding:
Leg een grote zeef op een kom. Maak een
theedoek of kaasdoek nat en wring deze
uit. Leg de doek in de zeef en giet de
yoghurt erop. Zet alles een nacht in de
koelkast om uit te laten lekken. Zet de
kom op een bord, de theedoek kan lekken.
Schep de volgende dag de hangop uit de
theedoek en bewaar deze tot gebruik in
een afgesloten bakje. Versier de hangop
met aardbeien of andere soorten fruit en
bestrooi met bijvoorbeeld stukjes chocola.

ELKAAR ONTMOETEN
EN SAMEN GENIETEN
VAN DE MAALTIJD!

De twee vriendinnen Annie en Brigitte
slaan bijna geen Gastentafel over.
Op hun scootmobiel rijden ze uit
Muntendam naar Noordbroek om
aan te schuiven voor de maaltijd.

In Woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek genieten twee keer in de
maand tussen de 60 en 70 inwoners van Noordbroek en omgeving samen van de
warme maaltijd. De ‘Gastentafel’ wordt steeds populairder en de mond op mond
reclame doet zijn werk.
Vaste gasten

Brigitte Grimmen en Annie Idema, twee vriendinnen
uit Muntendam zijn vaste gasten aan de Gastentafel.
‘We komen al vanaf dag één hier eten. Via via hoorden
we dat je in Noordbroek twee keer in de maand samen
kunt eten. Een jaar geleden zijn we op onze scootmobielen uit Muntendam hiernaartoe gekomen en we
hebben sindsdien weinig avonden overgeslagen!’,
aldus Brigitte. Annie vult aan; ’Het is hier altijd gezellig,
we hebben inmiddels een vast clubje met wie we aan
tafel zitten en het is iedere keer weer leuk om elkaar te
ontmoeten en even bij te praten. Bijkomend voordeel
is dat het eten ook nog eens hartstikke lekker is. We
krijgen een driegangen diner en het valt nooit tegen.’
Annie; ‘Brigitta en ik zijn echte vriendinnen. We lachen

samen heel wat af, maar soms laten we ook wel eens
een traan. De afgelopen jaren waren niet heel makkelijk, maar liefst vier keer een hernia heeft wel impact.
Maar mijn motto is; altijd blijven lachen! Dan kom je
er wel. Brigitta en ik hebben heel veel aan elkaar. We
koken en eten veel samen. Soms bestellen we wat,
maar er gaat niets boven een verse maaltijd. We zijn
beide door het overlijden van onze partners al lange
tijd alleen en het is fijn zo nu en dan een luisterend oor
te hebben voor elkaar. Aandacht besteden aan een
ander hebben we beide altijd belangrijk gevonden. Zo
zijn we opgegroeid en daarin vinden we elkaar. Leuke
dingen doen, lekker lachen en een lolletje horen daar
ook bij! De gastentafel is letterlijk een ‘heerlijk’ uitje
voor ons.’
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“Een dikke pluim voor alle
vrijwilligers van de Gastentafel!”
Janna en Anno De Vries wonen
in een aanleunwoning van het
Woonzorgcentrum Gockingaheem
en zijn ook vaste gasten aan de
Gastentafel. ‘We kletsen over van
alles en nog wat. Over vroeger,
maar ook over wat er in het dorp
gebeurt. Zo blijven we een beetje
op de hoogte. Het is echt een
dorp hè; iedereen kent iedereen
hier. Onze buurman sluit ook bijna
altijd aan en samen maken we er
een leuke avond van. Je ontmoet
even weer andere mensen en je
bent lekker een avondje uit. Dat
vinden we leuk. Het is nog nooit
gebeurd dat we het eten niet lekker vonden; het is elke keer weer
genieten! Een dikke pluim voor alle
vrijwilligers die dit elke keer weer
mogelijk maken.’, aldus Janna en
Anno.

DE GASTENTAFEL

De Gastentafel is ééns in de
twee weken op vrijdagavond
in Woonzorgcentrum
Gockingaheem in Noordbroek.
WZC Gockingaheem (NNCZ)
en vrijwilligers organiseren
de avond.
Het diner is voor alle inwoners
van Noorbroek en omstreken
toegankelijk en geeft op een
laagdrempelige manier de
gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, kennis te maken
en samen te genieten van een
driegangen menu.
Opgeven voor de Gastentafel
kan tot de donderdag voor
het diner via de receptie van
WZC Gockingaheem
tel. 0598 452 655.

17

De NNCZ Dichtbij Puzzel
In dit nummer van
NNCZ Dichtbij weer een
kruiswoordpuzzel.
Los de puzzel op en stuur het
juiste woord per e-mail naar:
communicatie@nncz.nl of schrijf
een briefje met de oplossing
naar:
NNCZ / afdeling communicatie
Ondersteunende Dienst
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen
Uit alle goed binnengekomen
antwoorden, wordt één
prijswinnaar geloot. Het juiste
antwoord kan tot eind december
ingestuurd worden.
De prijs is een overheerlijke
NNCZ slagroomtaart!
De oplossing van de vorige
puzzel was; De Kaap. Uit de vele
reacties en inzendingen hebben
we één winnaar geloot:
Mevrouw W. Bonder- Van Es
uit Haren.
Van harte en geniet van de
heerlijke taart!
Horizontaal:
1. Muziekinstrument
8. Herfstmaand
9. Familielid
10. Koord
11. Steun
12. Grijsgroen
14. Maat
17. Nachtjapon
19. Strip
20. Langspeelplaat
21. Aard
22. Trimtoestel

Verticaal:
1. Sport
2. Zeeman
3. Bruine kleurstof
4. Waaghals
5. Amerikaanse veeboer
6. Uitspatting
7. Familielid
13. Kwaadaardig
15. Zeuren
16. Overblijfsel
18. Uithangteken
19. Brilslang

Door de letters in te vullen corresponderend bij de onderstaande getallen, ontstaat een woord:
14.

6.

16.

7.

2.
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11.

13.

20.

9.

Vrijwilliger in beeld
Op het moment dat het Woonzorgcentrum Jannes van der
Sleedenhuis Wolfsbos in aanbouw was, speelde Ineke Fernhout
al met de gedachte om vrijwilligerswerk te doen voor cliënten van
de NNCZ. Tijdens de opening vulde ze een briefje in met haar
gegevens en zo kan het dat ze inmiddels 5,5 jaar met veel plezier
vrijwilligerswerk doet in het woonzorgcentrum.

“Ik wist dat
vrijwilligerswerk in de
zorg goed bij mij zou
passen”
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‘In eerste instantie zou ik gaan
werken in het restaurant, dat was
bij nader inzien fysiek toch te
zwaar. Toen voorgesteld werd dat
ik ook de medewerkers achter
de balie bij de receptie mocht
versterken, sprong ik een gat in
de lucht. Dat was wat ik altijd al
graag had gewild. Mijn passie
ligt in de zorg en ik wist dat
vrijwilligerswerk in de zorg goed
bij mij zou passen. Heel veel
jaren geleden ben ik als gezins
verzorgster begonnen en
daarna heb ik altijd affiniteit gehad
met werken in de zorg. Nadat ik
een hersenbloeding kreeg, ben
ik gestopt met werken. Na mijn
herstel wou ik toch wel weer
graag mee blijven doen in de
maatschappij en van betekenis
zijn voor een ander. Zodoende
ben ik bij het Jannes van der
Sleedenhuis Wolfsbos terecht
gekomen. Het contact met
cliënten vind ik het mooiste aan
het werk. Als je zo lang zoals ik
hier werk, bouw je toch een band
op met veel mensen. Je bent
ongemerkt een aanspreekpunt.
Even een kletspraatje over “zus
en zo’’. Ik merk dat mensen
het fijn vinden dat er naar ze
geluisterd wordt, even dat kleine
beetje aandacht! Het voelt hier
als een warme familie. In 2017
ben ik geopereerd aan een
hartoperatie. Toen ik voor het
eerst weer achter de receptie
zat na die periode, werd ik door
veel cliënten even geknuffeld.
Dat waren hele mooie momenten.
Gedurende mijn afwezigheid was
één bewoner tijdens de bingo
met een ansichtkaart rondgegaan
om mij een hart onder de riem te
steken. ‘’Ons Ineke is al zo lang
weg’’, had hij gezegd. Dat vond
ik zo lief. Veel cliënten zeggen
regelmatig tegen mij; ‘’noem mij
maar bij mijn voornaam’’, maar
nee dat doe ik niet. Voor mij blijft
het altijd mevrouw/meneer!’

Colofon

De NNCZ biedt u

De Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties is een
zorgorganisatie die ondersteuning
biedt op het gebied van wonen,
welzijn en (thuis)zorg.
De NNCZ heeft een aantal
werkgebieden; Hoogeveen, Haren,
Hollandscheveld, Grijpskerk en
Noordbroek (en omstreken).

We ondersteunen cliënten en
stimuleren zo lang mogelijk
zelfstandig te leven. Thuis, of in
een van onze vestigingen.
Daarvoor werken we zo veel
mogelijk samen met familie,
vrijwilligers, dorpscoöperaties,
gemeenten, huisartsen en andere
professionals. Immers:
‘Samen zijn we van waarde’.

De NNCZ bedankt iedereen
die mee heeft gewerkt aan dit
magazine.

Wilt u NNCZ Dichtbij digitaal
ontvangen? Aanmelden kan op
www.nncz.nl

NNCZ Dichtbij is een uitgave van
de NNCZ en verschijnt vier keer
per jaar in een oplage van 1700.
Redactie NNCZ Dichtbij:
Communicatie NNCZ
communicatie@nncz.nl
Vormgeving: Atie te Velde

NNCZ (bezoekadres)
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen

- Thuiszorg
- Dagbesteding
- Wonen in een aanleunwoning
-	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg)

Algemene informatie
nummer: 0528 200 200
www.nncz.nl / info@nncz.nl

Klantadviescentrum

Heeft u vragen op het gebied
van zorg, diensten, welzijn of
wonen? Of over wachtlijsten en
bemiddeling van zorg? Onze
klantadviseurs staan u graag te
woord. Het Klantadviescentrum
ondersteunt u bij het zelfstandig
wonen en helpt bij het vinden
van passende hulp.

NNCZ
Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties

Klantadviescentrum:
Telefoon: 0528-200205

