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Opleiden van
nieuwe
medewerkers
is cruciaal.
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Voor u ligt de eerste Winterdijker van dit jaar. De
afgelopen maanden mochten in het teken staan van
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u in het fotoverslag hoe het er bij de dagverzorging aan
toe gaat. Ook het levensverhaal ontbreekt niet, dit keer
van het echtpaar De Jong.

08 Beeldverslag

We wensen u veel leesplezier toe, maar bovenal de
zegen van de Heere!

05 Van de bestuurder
07 Winterdijk in cijfers
Een dag met Herriët Verduijn

10

Medewerker aan het woord
Wilma Boele

14

Prikbord

15

Gedicht

16

Levensverhaal
Familie De Jong

22 Identiteit

Anne Visser-Lagendijk

door ds. Clements

25 Achtergrond
Een nieuw beleidsplan is nodig om
een duidelijke koers te kunnen varen

COLOFON
MAGAZINE DE WINTERDIJKER
Jaargang 35, nummer 1,
mei 2022. Oplage 8.250 ex.

REDACTIE
Anne Visser-Lagendijk, Cor van de
Craats, Jeroen van der Laan

Winterdijk. De steunstichting heeft
de ANBI status, uw gift is dus
fiscaal aftrekbaar.

Dit magazine wordt gestuurd aan alle
abonnees van De Wachter Sions en
daarnaast aan bewoners, personeel en
vrijwilligers van Huize Winterdijk.
Op aanvraag kunt u een Winterdijker
opgestuurd krijgen. Mailt u dan naar:
receptie@huizewinterdijk.nl

EINDREDACTIE
Jeroen van der Laan

UITGAVE VAN
Steunstichting
Vrienden van Winterdijk
Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda
T. 0182 - 68 00 00
E. receptie@huizewinterdijk.nl

VORMGEVING & PRODUCTIE
Vanderperk Groep, Groot-Ammers

VERANTWOORDELIJKHEID
Aan artikelen en rubrieken wordt
de grootst mogelijke zorg besteed,
maar de ervaring leert dat fouten
nooit helemaal zijn te voorkomen.
Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor
eventuele onvoorziene gevolgen,
veroorzaakt door fouten in de
redactie of advertenties. Het auteursrecht op de in dit magazine
verschenen artikelen wordt door de
uitgever voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever worden openbaar
gemaakt of verveelvoudigd.

ADVERTENTIEVERKOOP
E. advertenties@huizewinterdijk.nl

FOTOGRAFIE
Voorpagina, pagina 2, 8-9, 11,13,17,21,
25, 23: Anton Dommerholt
Overige: Huize Winterdijk of stock

GIFTEN
Deze brochure wordt u kosteloos
toegezonden. Eventuele giften
kunnen overgemaakt worden naar
rek.nr. NL87INGB0005522313
t.n.v. Steunstichting Vrienden van

TESTAMENTAIRE BESCHIKKINGEN
Indien u Huize Winterdijk wilt gedenken
door middel van een legaat kan dat
door dat te bestemmen (eventueel
met vermelding van bestemming) ten
name van de zorgstichting van Winterdijk, rek.nr.: NL98INGB0693662328,
gevestigd te Gouda. Huize Winterdijk
heeft een ANBI-status.
WEBSITE HUIZE WINTERDIJK
Op de website vindt u algemene
informatie over Huize Winterdijk,
maar ook hoe u zich kunt opgeven
voor een woning. Tevens kunnen
toekomstige medewerkers die
willen solliciteren hier de nodige
informatie vinden.
www.huizewinterdijk.nl

MEDITATIE

03
TEKST

wijlen Ds. F Mallan

beginnen te zeggen tot de bergen: Valt
op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons!
Want indien zij dit doen aan het groene
hout, wat zal aan het dorre geschieden?

En een grote
menigte van
volk en van
vrouwen volgde
Hem, welke ook
weenden en Hem
beklaagden.
LUKAS 23: 27

De dochteren van Jeruzalem mochten dan ook over Hem niet wenen.
Ze moesten over zichzelf wenen. Wat
Jezus hier tot die dochteren van Jeruzalem gezegd heeft, geldt voor ons
allen in onze natuurstaat. We zullen
moeten leren wenen over de zonden
waardoor we God onteerd en beledigd
hebben. Er zal iets gekend moeten
worden van dat wenen uit dat smartelijke Godsgemis, in die droefheid naar
God, die een onberouwelijke bekering
tot zaligheid werkt. Van Zijn Borgtochtelijk werk heeft Christus in Zijn
prediking tot die vrouwen ook zulk
een duidelijk getuigenis gegeven. Hij
heeft tot die vrouwen gezegd:
Want ziet, er komen dagen, in welke
men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet
gebaard hebben, en de borsten, die
niet gezoogd hebben. Alsdan zullen zij

Het is voor ons wel duidelijk, dat Hij
hier het oog gehad heeft op de verwoesting van Jeruzalem. Daarom
moesten die vrouwen niet alleen over
zichzelf wenen, maar ook over haar
kinderen. De geschiedenis vermeldt
het ons welke verschrikkelijke tonelen
er zich bij die verwoesting van Jeruzalem hebben afgespeeld. Maar al zijn
Christus’ woorden bij die verwoesting
van Jeruzalem in vervulling gegaan,
ze hebben ons toch ook genoeg te
zeggen. Maar neen, wij wenen niet!
We willen liever eten en drinken en
vrolijk zijn. De kwade dag stellen we
verre van ons. Een haastig verderf
zal ons echter straks overkomen. Dan
zal ons lachen in treuren veranderd
worden. We zullen niet weten waar we
ons bergen moeten. Ook wij zullen tot
de bergen roepen: Valt op ons; en tot
de heuvelen: Bedekt ons! Dat zullen
we roepen in die grote dag der dagen,
maar ook in die tijd van oordelen die
daaraan wellicht nog zal voorafgaan.
Daarom zal het zo nodig zijn dat we
leren wenen over onszelf eer dat dat
kwaad ons treffen zal. En dan zullen
we de zonden méér moeten leren bewenen dan de gevolgen daarvan. Het
zijn de zonden die om Gods oordelen
roepen. De zonden van ons land en
volk, van overheid en vorstenhuis, ja
van elk onzer persoonlijk. En hoe heeft
ook de levende Kerk het verzondigd!
Och mochten er nog eens ware tranen geschreid worden van innerlijke
zielensmart vanwege onze Godsver-

Kerkgebouw GGiN Pretoria

lating. Het ergste van alles is ook nog,
dat eenieder voor zichzelf denkt dat
hij nog wel het meeste in een rechte
weg wandelt. We onderzoeken onze
wegen niet meer voor het aangezicht
des Heeren. De profeet Jeremia riep
uit: Laat ons onze wegen onderzoeken
en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot de Heere! Maar zonder ontdekking bewandelt een mens altijd een
weg die hem recht schijnt, maar waarvan het einde paden des doods zijn.
Zonder ontdekking hebben we echter
ook geen Borg nodig voor onze schuld.
Ziet ge hoe Christus in deze prediking
van Zijn Borgwerk getuigenis heeft
gegeven? Maar zo wijst deze prediking
ons dan ook op de noodzakelijkheid
van in die Borggerechtigheid des Middelaars aanschouwd te worden. Zijn
Borgtochtelijk lijden predikt ons wat
ons in eeuwigheid te wachten staat,
als we straks zonder Borg in het gericht zullen verschijnen. Mochten we
dan nog eens recht, niet over Jezus,

maar om Jezus Ieren wenen. Zulk een
Borg mochten we voor onze schuld
eens niet meer kunnen missen. En
zeker, dan zullen we ook over Jezus
wenen, maar dan op een andere wijze
dan Jeruzalems dochters. Dan worden
die zonden recht tot smart, ziende wat
het Hem gekost heeft om daarvoor
te betalen. Was er toch maar meer
een ernstig overdenken bij ons van
de weg die deze Borg heeft moeten
gaan, we zouden afkeriger van de zonden worden. Christus zou ons steeds
dierbaarder worden in Zijn lijdensgangen, maar de zonden zouden ons ook
steeds bitterder worden. Zo zou het
dorre hout een groen en vruchtdragend hout kunnen worden in de gemeenschap met Hem. Maar dan zullen
we ook weten hoe dor dat we in onszelf blijven, opdat het Wonder steeds
groter zal worden, dat dit geschied is
aan het groene hout, opdat het dorre
hout door Zijn striemen genezing zou
kunnen ontvangen.

Laat ons
onze wegen
onderzoeken
en doorzoeken

MEDITATIE
VAN DE BESTUURDER
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Van de bestuurder
TEKST

Cor van de Craats

Identiteit
In Huize Winterdijk zijn wij hard aan het
werk om te komen tot de opstelling van een
meerjarenbeleidsplan. Wij doen dit door
zoveel mogelijk alle, bij onze organisatie,
betrokkenen te laten meedenken. Zodoende
krijgen wij alle belangrijke informatie om
mee te nemen in onze toekomstplannen.
Verder in dit nummer kunt u hier meer over
lezen. Maar wat zal het belangrijkste thema
uit dit nieuwe plan zijn? Dat is het behoud
van onze identiteit. Uit de gehouden bijeenkomsten kwam naar voren dat dit een heel
belangrijk onderdeel is. Onze persoonlijke
identiteit bestaat uit verschillende delen en
wordt vanaf de geboorte gevormd. De identiteit van een organisatie komt er niet door
deze goed te verwoorden in de grondslag.
Ook niet door deze op te nemen in de statuten. Daarmee is een identiteit namelijk niet
geborgd. Nee. Ook die identiteit bestaat uit
verschillende delen en wordt gevormd door
diegenen die in Huize Winterdijk wonen,
werken en betrokken zijn.

Tijdens de gehouden bijeenkomsten kwam
heel duidelijk naar voren dat het behouden
van de identiteit van Huize Winterdijk als
het belangrijkste wordt gezien. Om die te
bewaren en te bewaken, is het belangrijk om
met elkaar het gesprek te hebben en elkaar
scherp te houden. Immers, met elkaar geven
wij aan deze identiteit gezicht, vorm en inhoud. Daar willen wij onze aandacht dan ook
op gaan richten. Identiteit bestaat ook uit hoe
anderen ons zien. Hoe wordt tegen de identiteit van Huize Winterdijk aangekeken? Hoe
wordt deze door degene die bij ons wonen
en verblijven, ervaren? En hoe wordt hieraan
door hen gestalte gegeven? Op ons allen rust
hier een grote verantwoordelijkheid.
Gods Woord, de Bijbel, is dé bron die nodig
is voor het voortzetten en levend houden
van de identiteit. Zelf kunnen wij alleen maar
afbreken. Daarom is het zo nodig dat wij een
banier nodig hebben. Ja, dat De Banier ons
zou willen voorgaan en dat wij Hem zouden
willen volgen. Van Die Banier wordt gesproken in Jesaja 11:10: ‘Want het zal geschieden
ten zelven dage, dat de heidenen naar den
Wortel van Isaï, Die staan zal tot een banier
der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal
heerlijk zijn’. Hier gaat het over Christus, Die
komen zou. En hoe Hij opgericht zal worden,
te weten door de predicatie van het heilig
evangelie. Om zo te komen tot de kennis van
Christus en in enigheid des geloofs, geleid
door de Heilige Geest. Als Deze Banier ons
zal voorgaan in Huize Winterdijk en er gebed
gedaan mag worden voor een heilig volgen,
zal er gezocht worden om onze identiteit
voluit te blijven behouden. Dat die tot zegen
mag zijn. Ik hoop dat er verlangd wordt om
in Zijn rust, die heerlijk is, in te mogen gaan.
Wilt u Huize Winterdijk bij de voortduur gedenken in het gebed?
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Winterdijk in cijfers
Opleiden is onmisbaar. Nieuwe aanwas voor het
personeelsbestand is noodzakelijk. Maar hoeveel leerlingen
zijn er eigenlijk? Deze keer de cijfers over het opleiden.
Stageplekken per periode:

1

15

voor facilitair

1
3

leerlingen

Sinds 1.5 jaar heeft
Huize Winterdijk
een eigen leerplein

50

voor social work
voor zorgfuncties

medewerkers die
scholingen volgen via
het leerplein

BEGELEIDING

Werkbegeleiders
op de afdeling:

2

verpleegkundige
werkbegeleiders

4

voor facilitair

3
9

Assessoren
(beoordelaars):

3
2

voor social work
voor zorgfuncties

5

voor facilitair

11

openstaande vacatures
voor nieuwe leerlingen

voor social work
voor zorgfuncties

BEELDVERSLAG Een dag met Herriët Verduijn
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Beeldverslag

Er zijn verschillende afdelingen binnen Huize Winterdijk. Hiervan is dagbesteding
De Oever er één. We liepen een dag mee met Herriët Verduijn, zij werkt hier als
activiteitenbegeleidster. Haar werkdag legden we vast in negen foto’s.

1

Voorafgaand aan een dag met
activiteiten zorgt Herriët voor de
voorbereidingen. Ze bedenkt het
programma en maakt bijvoorbeeld
ook een presentatie over het thema.

2

De dag start met het
inventariseren van de
bezoekers. Sommige
komen een aantal dagen,
anderen maar één dag
per week. Daarnaast zet
Herriët alle benodigde
materialen klaar.

4

3

Alle bezoekers komen naar de
grote zaal. Sommige bezoekers
worden gebracht, andere
bezoekers haalt Herriët op.

Herriët serveert
koffie en koekjes.
Ontmoeting is een
belangrijk element
van de activiteiten.

Een dag met Herriët Verduijn BEELDVERSLAG
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5

7

Een praatje maken
met de bezoekers is
onderdeel van het werk
van een activiteitenbegeleidster binnen
Huize Winterdijk.

Ook het doen
van een spelletje
is een activiteit
die regelmatig
plaats vindt.

6

Er staat iedere dag een
activiteit op het programma.
Dit kan iets creatiefs zijn,
maar ook bezoek van de
pastoraal werker is mogelijk.

9
8

Regelmatig worden
er psalmen gezongen.
Eén van de bezoekers
begeleidt de samenzang op het orgel.

Als alle bezoekers
weer naar huis
zijn, ruimt Herriët
op, evalueert en
rapporteert.

Wilma Boele:

“Opleiden van nieuwe
medewerkers is cruciaal.”

Wilma Boele MEDEWERKER AAN HET WOORD
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Iedere uitgave spreken we een medewerker. Waarom werkt hij of zij met plezier in
Huize Winterdijk? Wat is zijn of haar motivatie? Dit keer legden we deze vragen voor
aan Wilma Boele. Zij is als opleidingscoördinator verantwoordelijk voor het opleiding
van nieuwe collega’s, maar ook voor het aanbieden van scholing aan medewerkers
die al in dienst zijn. “Het krijgen van zorgpersoneel is best lastig, maar wel cruciaal
omdat de zorgvraag toeneemt. Daarom is het belangrijk om intern op te leiden.”

Wilma heeft haar sporen in de zorg wel verdiend. Ze
startte jaren geleden als ziekenverzorgende en groeide door tot verpleegkundige en werkte in het verpleeghuis, thuiszorg en binnen de muren van het ziekenhuis. Zo’n vier jaar geleden zag ze een advertentie
voor praktijkopleider binnen Huize Winterdijk. Ze solliciteerde en dit werd voor haar de nieuwe uitdaging. Ze
volgde ook een opleiding tot praktijkopleider en werkt
nu als opleidingscoördinator. In dit werk levert ze een
bijdrage aan het opleiden van nieuwe collega’s in de
zorg, het helpen om herintreders weer terug te laten
keren in het vak en vaste medewerkers de mogelijkheid te geven om bevoegd en bekwaam te blijven. “Dit
doen we middels ons leerplein waar we praktijktoetsingen en scholingen aanbieden.” Wilma doet dit niet alleen. “Samen met de werkbegeleiders proberen we de
student zo goed mogelijk te coachen. Daarnaast heb
ik regionale contacten over opleiden en contacten met
scholen waarin het fijn is dat je ervaringen kan delen.”
Leerproces
Hoe krijgt de begeleiding van nieuwe medewerkers
die in opleiding zijn nu vorm? Wilma vertelt dat nieuwe
studenten voordat ze in dienst komen altijd een startgesprek met haar hebben. “Als de student mag starten
met zijn opleiding of stage overleg ik met de manager
naar welke afdeling ze gaat en welke werkbegeleider
ze krijgt. Afhankelijk van de werkbegeleider, de student en hoe het leerproces gaat ben ik meer of minder
bij het leertraject betrokken. De werkbegeleider begeleidt de student, ik coach de werkbegeleider.” Wilma –
die getrouwd is en vijf kinderen heeft gekregen– geeft
aan dat het aantal leerlingen de afgelopen jaren fors
is toegenomen. “Toen ik net startte waren er zes leerlingen in dienst, nu zijn het er zestien. Ik vind het altijd

mooi als je studenten tijdens hun stage of opleiding
ziet groeien in het vak maar ook als persoon. De mooie
afsluiter is dan het behalen van het diploma. Maar ook
na diplomering is het mooi om te zien als medewerkers
zich nog verder ontwikkelen. Sommige studenten gaan
ook nog verder met een vervolgopleiding. Ik vind het
mooi om te zien dat je stagiaires die stage hebben
gelopen bij ons bijvoorbeeld in de vakanties weer ziet
als vakantiekracht.” Niet alles is altijd makkelijk in het
opleidingstraject. Soms stoppen er ook studenten. “Dit
kan verschillende redenen hebben, maar het is natuurlijk nooit de intentie van de student en ook van ons
wanneer we een traject zijn gestart.”
Hoornbeeck
De opleiding tot helpende, verzorgende of verpleegkundige wordt door Wilma niet gegeven. Zij geeft
alleen de praktijkbegeleiding vorm. De opleiding volgt
een student bij een onderwijsinstelling, meestal één
dag in de week. Wilma vertelt dat ze vooral met het
Hoornbeeck College in Gouda en Amersfoort en met
de Christelijke Hogeschool in Ede samenwerken. “Met
het Hoornbeeck Gouda hebben we afspraken gemaakt
rondom de plaatsing van stagiaires; sinds dit schooljaar hebben we een instellingsdocent van deze school
die voor de meeste studenten ook hun begeleidend
docent is. Deze instellingsdocent organiseert een
aantal intervisie-bijeenkomsten voor de studenten.
Daarnaast zijn er werkveldbijeenkomsten die een aantal keer per jaar worden georganiseerd. Ook gaan we
vanuit Huize Winterdijk naar de open avond waar we
onze organisatie kunnen presenteren. In het kader van
de aansluiting op onze identiteit stimuleren wij altijd
dat studenten zich inschrijven bij het Hoornbeeck College. Daarnaast werkt Wilma samen met de Christelijke
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Hogeschool Ede. “Vanuit deze school
hebben we een aantal keer stagiaires gehad; dat zijn dan voornamelijk
studenten die in de buurt wonen van
Gouda. De CHE benadert mij daarvoor
als er een aanvraag is.” Wilma wil graag
creatief kijken naar leerroutes. “Ik zie
het als mijn uitdaging om creatief te
kijken naar een leertraject dat past bij
een medewerker en echt op maat is.
Gelukkig gaat het onderwijs ook veel
meer trajecten aanbieden waardoor
deze keuzes mogelijk zijn. Ook is er
hierdoor meer mogelijkheid voor medewerkers die al in dienst zijn om een
aanvullende opleiding te gaan doen.”
Instroom
Alles kan goed geregeld zijn. De begeleiding is op orde, er is een school
waar de opleiding kan plaatvinden
en het leerklimaat is goed. Maar hoe
komt Huize Winterdijk aan voldoende
nieuwe instroom? “Net zo als in andere
organisaties is het krijgen van zorgpersoneel best lastig, er is ook meer
personeel nodig omdat de zorgvraag
toeneemt. Daarom moet het werken in
de ouderenzorg aantrekkelijker worden gemaakt. Wat mij betreft moeten
medewerkers vooral zelf vertellen dat
dit werk zo mooi is. Daarnaast zou
de inbreng van de medewerker zelf
vergroot kunnen worden. Ook zou de
aandacht voor het welzijn en gezondheid van medewerkers vergroot kunnen worden. Als het dan bijvoorbeeld
niet meer lukt om nachtdiensten te
werken, dat er dan wordt gezocht naar
oplossingen.” Omdat er binnen Huize Winterdijk een groot tekort is aan
wijkverpleegkundigen werkt Wilma zelf
nog één dag in de week als wijkverpleegkundige. “Dit is prachtig werk, en
daardoor blijf ik ook de verbinding met
de praktijk houden.”
Leven lang leren
Wilma ziet genoeg kansen op het gebied van opleiding. “Omdat personeel

moeilijk is te krijgen, is het belangrijk
om intern op te leiden. Belangrijke
vraag is dan: wat is het personeelsverloop en hoeveel personeel is nodig? Ook is het belangrijk dat er veel
meer gestuurd wordt op eigen verantwoordelijkheid zowel voor studenten
maar ook voor vaste medewerkers.
Het is belangrijk dat medewerkers
nadenken wat ze zelf nodig hebben
om zich te ontwikkelen. Een leven lang
leren zou daarbij het motto moeten
zijn.” Zelf is Wilma hier een sprekend
voorbeeld van. Op dit moment volgt
ze namelijk nog de HBO-Verpleegkunde opleiding. Ze ziet ook dat er
meer kansen zijn om Huize Winterdijk
te presenteren als interessante en
mooie werkplek. “Dit kan bijvoorbeeld
via filmpjes en sociale media om zo
jongeren enthousiast te maken voor
dit mooie werk. En dit werk in de ouderenzorg kan prima binnen Huize
Winterdijk. Het is een relatief kleine
instelling met korte lijnen, een duidelijke identiteit en een gezellige sfeer!”

Samen met de
werkbegeleiders
proberen we
de student zo
goed mogelijk te
coachen.

PRIKBORD
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Wilt u ons helpen?
Niet alles wat wij belangrijk vinden
krijgen we vergoed. Daarom vragen
wij uw hulp. We willen graag een
fietslabyrint en een loopband
aanschaffen. Helpt u mee?

Fietslabyrint

Loopband

Een fietslabyrint is een systeem waarmee mensen interactieve
fietstochten maken door steden en natuurgebieden. Het
beeldscherm waarop de fietsroutes worden getoond, is
aangesloten op een hometrainer of andere bewegingstrainer.
Stopt de fietser met trappen, dan stopt ook de fietsroute op
het scherm. De beelden zijn levensecht en op kruispunten
kiest de fietser zelf welke kant hij op wil. Op dit moment
beschikt Huize Winterdijk al over een fietslabyrint dat door
onze bewoners van het Baken wordt gebruikt. Graag willen wij
een tweede fietslabyrint aanschaffen voor al onze cliënten.
U kunt gebruikmaken van de QR-code wanneer u ons wilt
steunen bij de aanschaf van een tweede fietslabyrint of maak
uw gift over op rekeningnummer NL87 INGB 87 NL 0005
5223 13 t.n.v. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk.

Ook willen we graag een loopband. Dit is een
mechanisch voortbewogen bewegende band
waarop men kan lopen. Het is naar behoefte in
te stellen op snelheid. Dit apparaat wil Huize
Winterdijk graag aanschaffen voor haar bewoners,
omdat wij regelmatig zien dat bewoners die
corona hebben gehad een mindere conditie
hebben. Door een loopband aan te schaffen,
willen wij onze bewoners de gelegenheid
geven om hun conditie op te bouwen. U kunt
gebruikmaken van de QR-code wanneer u ons wilt
steunen bij de aanschaf
van een loopband of
maak uw gift over op
rekeningnummer NL87
INGB 87 NL 0005
5223 13 t.n.v. Steun
Stichting Vrienden van
Winterdijk.

Alvast hartelijk
dank voor uw gift!

Gezocht!
Wij zoeken een planner voor onze
vrijwilligers (op vrijwillige basis). Bezit u
enige computervaardigheden? Bel dan
even naar ons voor meer informatie.

45-jarig bestaan van

Huize Winterdijk
Reserveer alvast in uw agenda:
D.V. zaterdag 17 september 2022.
Op deze dag bent u van harte welkom op Winterdijk 8
in Gouda. Die dag zal er een activiteiten- en opendag
georganiseerd worden rondom het 45-jarig bestaan
van Huize Winterdijk. Op deze dag bent u onze
gast en wordt er voor de inwendige mens gezorgd.
Voor de kinderen en jongeren zijn er verschillende
activiteiten. Over deze dag volgt t.z.t. meer
informatie. Verder zal er in de maand september
intern op meerdere momenten aandacht geschonken
worden aan dit heuglijk feit. Hierbij worden zowel
het personeel, de vrijwilligers, als de bewoners
betrokken. Op 17 september zal het Huize Winterdijk
pakket gepresenteerd worden en is dit op deze dag
tegen een vriendenprijs te koop! De samenstelling
van dit pakket is Gouds te noemen. En graag nodigen
wij degene die altijd al wilde komen kijken om hier te
gaan werken of wonen, van harte uit.

Gedicht
In God gerust, in God verblijd.
In God gerust, in God verblijd,
Ten allen tijd’,
In goede en kwade dagen,
Dat is geloof, dat is genot,
Dat is uw Heiland en uw God
Vereren en behagen.
In God verblijd, in God gerust,
Schoon diep bewust
Van onvergeet’bre zonden;
Verloren Zoon, met slijk bemorst,
Maar rustend aan eens Vaders borst;
Gereinigd en gevonden.
In God gerust, in God verblijd,
Ook in den tijd
Waarin de krachten slinken,
Waar ‘t leeg en stil wordt om ons heen,
En wat ons meest onmisbaar scheen
Bezwijkt en dreigt te ontzinken.
Wat is onmisbaar, wie dan Hij,
Die, wat het zij
Dat wegvalt, blijft vervullen
Het hart, dat door en voor hem leeft,
En voorsmaak van de dingen heeft,
Die eeuwig duren zullen!
NICOLAAS BEETS (1814-1903)

Kracht krijgen
om weg te gaan

Als je het appartement van familie De Jong betreedt, zie je overal
vrachtwagens. Op foto’s, maar ook in miniaturen. Meneer De Jong heeft
wat met vrachtwagens, maar ook met auto’s. Hij kijkt dan ook graag
over de parkeerplaats voor Huize Winterdijk, en geeft vanaf de vierde
verdieping aanwijzingen over het parkeergedrag. “Natuurlijk weet ik
wel dat ze dit niet horen”, zo lacht hij, “maar het is altijd leuk om mee te
denken.” De Jong praat honderduit. Het ene na het andere verhaal vloeit
moeiteloos uit zijn mond. Zijn vrouw luistert vooral bedachtzaam toe. Met
hen spreken we over hun leven en hun 64-jarige huwelijk.
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Het levensverhaal van familie De Jong wordt ondersteund
door talloze foto’s. Uit dikke albums worden foto’s opgezocht om hun verhaal te illustreren. Zo wordt duidelijk dat
de wieg van mevrouw De Jong in Bergambacht stond en
die van haar man in Polsbroek. Deze dorpen lagen niet
zover uit elkaar, maar ze ontmoetten elkaar op de landelijke Zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond
in Zeist. “Dit was destijds echt het uitje van het jaar” zo
vertelt meneer De Jong glunderend. “Je had in die tijd niet
zoveel. Op vakantie gaan was maar voor enkelen weggelegd. Maar naar deze Zendingsdag ging je met alle jongeren uit de kerk.” Mevrouw De Jong (89 jaar) vult aan dat
zij met de meisjesvereniging uit Bergambacht er ook was.
“In de morgen was er een bezinnend programma en in de
middag ging je naar een speeltuin.” Haar man vertelt dat
hij zijn vrouw voor 25 cent over de streep heeft getrokken.
“Er zaten daar een hele groep meisjes en ik trakteerde één
van deze meisjes op een ijsje. Dit was dus goedkoop geregeld”, zo vertelt hij lachend. Daarna ontstond er wel een
probleem. Hij wist dat dit meisje uit Bergambacht kwam,
maar hij had geen adres. Dus hij toog een groot aantal malen op de fiets naar Bergambacht. Hij fietste net zo lang tot
hij haar een keer uit een huis zag komen. Toen wist hij haar
adres en kregen ze verkering.

Vrachtwagens
In zijn jonge jaren was meneer De Jong (nu 91 jaar) werkzaam als boer. “Ik woonde op een boerderij dus het was
een soort automatisme dat je dit werk ging doen. Ik heb
het gedaan tot m’n 20e, maar ik vond het niets. Toen
ben ik ermee gestopt.” Hij bleef echter wel actief in de
agrarische sector, maar nu als vervoerder. Hij ging eerst
melk rijden. Hij haalde melkbussen op bij boerderijen en
bracht deze naar de zuivelfabriek. “Maar deze melkbussen
werden vervangen door een tankauto. Toen ben ik bij een
meelfabriek gaan werken. Daar heb ik de rest van mijn
arbeidzame leven gewerkt.” Glunderend vertelt hij over
zijn ontelbare ritten door heel Nederland. “Ik was vaak
’s avonds pas laat thuis en ging ’s morgens weer vroeg
weg. Mijn vrouw en kinderen zagen mij de hele dag niet.”
Mevrouw De Jong hoort het bedachtzaam aan en vult zo
en af en toe wat aan. “Doordat hij vaak weg was, lag de
opvoeding grotendeels in mijn handen. Dit had eigenlijk
wel wat anders gemoeten.” Meneer De Jong benadrukt
vooral dat als hij een nieuw beroep zou moeten kiezen,
hij direct weer voor de vrachtwagen zou kiezen. “Het is
prachtig werk. Veel mooier dan nu. Ik reed gerust vijftien
uur op een dag. Dat kan vandaag de dag niet meer.” Verhalen uit die tijd heeft hij genoeg. Van die ene keer dat z’n

Er zaten daar een hele
groep meisjes en ik
trakteerde één van deze
meisjes op een ijsje. Dit was
dus goedkoop geregeld.

- advertentie -

Vrijwilligers gezocht!
Zij maken onze zorg bijzonder

Meer informatie of direct aanmelden? Bezoek onze website:

www.huizewinterdijk.nl/vrijwilligers

Quik’s Quality Potatoes Akkerseweg 13b, 5321 HG Hedel,
T +31 (0)73 599 91 08, E info@quiks.nl

QUIKS.NL
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trailer weggleed op een gladde weg
en van het bijna-ongeluk dat hij had
in de Heinenoordtunnel. “Ik vond het
wel mooi om mijn vrachtwagen – 18
meter lang en 50 ton zwaar – flink te
rollen bij het naar beneden gaan in
de tunnel. Tot ik zag dat een andere
vrachtwagen voor mij heel langzaam
ging. Toen moest ik vol in de remmen.
Ik dacht echt ‘nu is het gebeurd met
mij’. Gelukkig kreeg ik het net aangeremd. Daar ben ik echt bewaard.
Toen ik op de plaats van bestemming
kwam, rook ik de remmen nog.” Vol
trots toont hij foto’s van de vrachtwagens waar hij vroeger in heeft gereden. Mevrouw De Jong heeft niet zo
veel met vragenwagens. In haar jonge

jaren was ze coupeuse en herstelde
kleding aan huis. Handwerken bleef
altijd haar hobby. Haar moeder overleed toen mevrouw De Jong 7 jaar
was. “Ik ben, samen met mijn oudere
zus, heel liefdevol grootgebracht
door de zus van mijn vader.”

Montfoort
Het huwelijk van dit echtpaar werd
gezegend met drie kinderen. Intussen
is het gezin met klein- en achterkleinkinderen gegroeid tot 33 personen.
Hun kinderen volgden deels het
werkspoor van hun vader. Eén is er
chauffeur de andere doet onderzoek
naar zuivel en de laatste heeft een
directiefunctie in de zorg. In hun

leven woonden ze op veel plaatsen.
Ze woonden in Utrecht, Zeist, Nieuwegein, maar het langst in Montfoort.
“Daar hebben we altijd het fijnst gewoond” zo geeft dit echtpaar eensgezind aan. “Het is een fijne plaats. We
zijn er vooral komen wonen vanwege
onze band met de Hervormde kerk
aldaar. Ze waren dan ook behoorlijk
actief in deze kerk. De Jong zat in
de Kerkvoogdij en voerde jarenlang
vrijwilligerswerk uit. “Op m’n 80e levensjaar ben ik er mee gestopt. Toen
mocht ik van mezelf in de VUT.” Nu
zijn ze nog steeds lid van deze kerk
en gingen ze mee naar de Hersteld
Hervormde Kerk.

Ik reed gerust
vijftien uur op
een dag. Dat kan
vandaag de dag
niet meer.

- advertentie -














  

    
   



         

  
 

    
  








 


  
 









TECHNOLOGY
WITH A SMILE
De Barth Groep helpt bedrijven om optimaal
te presteren door het creëren van duurzame en
technologische oplossingen. Wij realiseren en
onderhouden totaalinstallaties, ontwikkelen
en automatiseren machines, leveren plaatwerkoplossingen voor verschillende industrieën en
voeren keuringen uit. Onze kracht ligt in het
aanpakken van multidisciplinaire projecten.
Kijk op www.barthgroep.nl voor meer informatie.
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Naar Winterdijk
Het echtpaar woont inmiddels alweer
vier jaar in Huize Winterdijk. Waarom maakten zij de keuze om vanuit
Montfoort naar Gouda te verhuizen?
“Het kon niet anders”, zo vertellen ze.
Meneer De Jong kreeg namelijk een
hartinfarct. Zijn vrouw zag het gebeuren. Ze wilden op zondagmorgen
naar de kerk gaan, toen het gebeurde.
Hij kreeg een dotterbehandeling en
onderging een ingrijpende operatie.
Mevrouw De Jong was er dermate
van geschrokken dat ze continu gespannen was. “Ik sliep niet meer. Op
een gegeven moment ben ik bij mijn
kinderen gaan slapen en sliep er een
kleinkind bij ons in huis. Deze situatie
kon niet langer volgens onze kinderen.” In het begin was het niet makkelijk voor dit echtpaar. “Ik ben erg emotioneel geweest” vertelt meneer De
Jong. “Ik vond het vreselijk. Na een
paar maanden was ik wel gewend. De
levendigheid van mijn uitzicht maakte
veel goed. En nu durf ik zelfs te zeggen dat ik hier niet meer weg wil.” Zijn
vrouw zit er nog wat anders in. Ook zij
is blij dat ze hier woont, maar ze vindt
het wel wat saaier. “Mijn wereldje
hier is kleiner geworden. Je kunt hier
vandaag niet even wat boodschappen
gaan halen in de winkel.” Het echtpaar

deed voor de coronacrisis actief mee
aan de activiteiten in het huis. Zo
gingen ze koffiedrinken, een spelletje
doen of naar een zangavond. Nu al
deze activiteiten weer worden opgestart hopen ze er weer heen te gaan.
Het echtpaar is erg tevreden over de
sfeer in Huize Winterdijk: “Je woont
hier met allerlei soorten mensen en
gelukkig kunnen we ons goed aanpassen. Iedereen is aardig hier.”

Ouder worden
De afgelopen tijd waren er ook zorgen
rondom de gezondheid van mevrouw
De Jong. Ze kreeg een herseninfarct
en er werd kanker bij haar geconstateerd. “Het gaat nu redelijk, maar ik
ben van mezelf geen optimist. Ik zit
er echt over in hoe het verder moet.
Gelukkig heb ik tot nog toe geen pijn.
Daar ben ik dankbaar voor.” Hoe vindt
het echtpaar De Jong het om ouder te

worden? Meneer De Jong: “Oud zijn
wordt steeds moeilijker. Alles gaat
langzamer en het wordt steeds wat
minder. Maar toch ben ik blij dat ik
zo oud mag worden, ik heb wel eens
wat slechtere dagen, maar dan zie
ik er naar uit om bij iemand van de
familie te zijn.” Hij kan zich ook nog
goed vermaken: hij rijdt met zijn auto
nog overal naar toe. Ook spit hij de
bladen uit de reformatorische achterban uit. Van De Banier tot aan het
Reformatorisch Dagblad, hij leest ze
allemaal. Mevrouw De Jong: “Ik ben
juist minder gaan lezen. Ook dit gaat
moeilijker. Wel ben ik nog regelmatig bezig met handwerken.” Zij vindt
ouder worden niet zo erg. “Het is wel
ingrijpend om te moeten constateren
dat de tijd nooit meer terug komt.
“Ik krijg wel de kracht om iedere dag
weer op te staan en de weg te gaan,
die ik moet gaan.”

IDENTITEIT
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Dominee Clements:

“Ik hoop dat ouderen een
verrekijker krijgen om zo zicht
te krijgen op de berg Sion.”
Al meer dan twintig jaar dient dominee Clements de Gereformeerde Gemeente van
Gouda. Dit bracht hem een groot aantal keren in Huize Winterdijk. “Vroeger kwam ik
er wekelijks. Tegenwoordig minder omdat ik ook les geef op de Theologische School in
Rotterdam. Een deel van mijn pastorale taken wordt gedaan door onze pastoraal werker
ouderling J.P. van der Bas, die zijn werk ook met vreugde op de Winterdijk mag doen.
Maar ik ga zelf ook nog geregeld naar de ouderen, wanneer er zorgen zijn of wanneer het
levenseinde nadert.” Met hem spreken we over zijn ervaringen in Huize Winterdijk.

Ds. G. Clements voel zich altijd erg
welkom, als hij de drempel van Huize
Winterdijk overgaat. “ Het valt mij altijd
op dat er een zorgzame en liefdevolle sfeer is, zowel bij het verplegend
personeel als bij de bewoners onder
elkaar. Ik waardeer ook dat de oudere
mens gezien wordt op reis naar de
grote eeuwigheid. Het komt nogal
eens voor dat wanneer ik door de gangen loop uit deze of gene kamer de
psalmen Davids hoor klinken. Op andere tijden is het juist stil in de gangen,
want dan wordt er door een ouderling
iets voorgelezen wat op de kamers te
beluisteren is.” Tijdens zijn bezoeken
komt hij vooral om zijn gemeenteleden
te bezoeken. Hoe ziet zo’n gesprek
eruit? “In de eerste plaats probeer
ik belangstellend te vragen naar het
welzijn van de mensen. Sommigen zijn
alleen overgebleven en is de stilte en
eenzaamheid soms groot. Uiteraard
tracht ik altijd te spreken over wat
onmisbaar is om God te ontmoeten.

De mensen in de levensavond staan
vlak bij de doodsrivier. Ik spreek dan
over de preken van de laatste tijd.”
Volgens Clements is het doel van deze
gesprekken dat de persoon betrokkenheid voelt. “Hij of zij moet oprechte
belangstelling gevoelen, alvorens men
spreekt over tijdelijke en geestelijke
noden. Soms komt een bewoner van
de Winterdijk niet meer in de kerk en
is zo’n ontmoeting met de predikant of
ouderling van grote waarde.”
Toegewijd
Huize Winterdijk is een instelling van
de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Hoe ziet deze predikant de
rol van de plaatselijke Gereformeerde
Gemeente? “Intussen behoort een
belangrijk deel van de bewoners en
ook van het personeel tot de Gereformeerde Gemeenten. Ik heb de indruk
dat deze verbintenis aangenaam
verloopt. Een toezichthoudende rol
voor de Gereformeerde Gemeente

zie ik vooreerst niet. Ik vind het wel
bijzonder dat op de luidsprekers in
de appartementen ook een knop zit
waarop men kan afstemmen op de
prediking van onze gemeente.” De betrokkenheid blijkt ook uit het feit dat
dat een ouderling uit de kerkenraad
van Clements gemeente deelneemt
aan overlegvormen over de rol van de
plaatselijke kerken binnen Huize Winterdijk. De gegeven zorg in Huize Winterdijk typeert dominee Clements als
liefdevol en toegewijd. “Het is precies
wat mensen in deze leeftijdsfase zo
nodig hebben. Wel vond ik het getimmer dat er toch enige jaren geweest
is, moeilijk. Het belemmerde soms
het gesprek. Maar ik besef dat het
eigenlijk niet anders kan. Bij de tempelbouw van Salomo werden ´geen
hameren, noch bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord.´ (1 Kon. 6:7) Maar
dat is eenmalig geweest en zal bij
het onderhoud van dit mooie gebouw
natuurlijk niet mogelijk zijn.”

IDENTITEIT
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Pelgrim
Ook voor dominee Clements is het
soms confronterend om op bezoek te
komen, omdat vrijwel iedereen die er
woont in de avond het leven is gekomen. “Het ware te wensen dat onder
de ouderen de gestalte van Bunyans
pelgrim gevonden werd. Hij passeerde op zijn reis de liefelijke bergen.
Daar waren herders die vertelden
dat je bij helder weer zicht had op de
berg Sion. De pelgrim kreeg een verrekijker aan de ogen en zijn handen
beefden. Daar zag hij de stad liggen.
Hij kreeg een voorsmaak van het zalig
hemelleven. ‘O, hoe groot is Uw goed,
dat Gij weggelegd hebt voor degenen,
die U vrezen.’ (Ps. 31:19).” Hij wenst
dan ook dat gezegende vooruitzicht
en die verrekijker des geloofs, op goede gronden, aan de bewoners van de
Winterdijk toe.” Sommige bewoners
herinnert Clements zich nog goed.
“Toen mevrouw Brusik nog leefde,
bezocht ik haar regelmatig. Zij was
een vriendelijk persoon maar kon ook
heel direct reageren. Zij had het altijd over dé dominee. Ik was dat niet,
ik was ‘een’ dominee. Ik kon dat van
haar verdragen want zij was onder
de prediking van ds. G.H. Kersten bij

haar verlorenheid bepaald geworden
en had er ook de rijkdom in Christus
leren kennen. Begrijpelijk dat ds. Kersten voor haar dé dominee was. Eens
was het lijdenstijd in het kerkelijke
leven. Ik gevoelde toen zo mijn eigen
armoede om hierover te spreken. Tijdens mijn bezoek vertelde deze mevrouw wat zij die weken had mogen
ontvangen tijdens het lezen van de
lijdenspreken van een Engelse oudvader. De Heere had haar gebracht in de
vallei van de ootmoed en daar mocht
zoveel ontvangen uit Sions betalende
Borg. Het was voor mij een les waar
de Heere de heilgeheimen wil bekend
maken, namelijk alleen in de vallei van
de ootmoed. Datheen zingt: ‘Hij zal
den armen en den klenen, genadig
zijn en goed.’ (Psalm 72:7)”
Water
Dominee Clements wil de bewoners
meegeven dat ze in de avond van het
leven – zo kort bij de dood – getrouw
Gods Woord en in de geschriften van
de vaderen moeten lezen. Zijn advies
is daarbij: “Lees niet teveel, want anders wordt het niet meer opgenomen.
Lees enkele pagina’s uit de preken
van bijvoorbeeld Smytegelt of de

Een verbroken hart
is de kribbe waarin
de Zaligmaker wordt
neergelegd.
oefeningen van Wulfert Floor. Denk
erover na. Wat zegt deze prediker
over God, over mijzelf en over de
zaligheid in Christus? Besluit een
overdenking met een stil gebed of u
ook een verbroken hart mag kennen.
Zonder het ware berouw zal Christus immers niet gekend worden. Een
verbroken hart is de kribbe waarin de
Zaligmaker wordt neergelegd.” Zijn
advies geldt niet alleen voor de bewoners, maar ook zeker voor de medewerkers. “Wat is het een zegen als een
verzorgende of verpleegkundige niet
alleen een slokje water geeft uit een
glas, maar persoonlijk iets mag verstaan van het water des Levens. Daar
zijn geen lange verhalen voor nodig,
maar het legt wel een verbinding met
de bewoners om des Woords wil.”

- advertentie -

Van brood naar
het Woord
In de Zuid-Afrikaanse
townships gaan iedere dag
weer duizenden mensen
met honger naar bed. Met
maaltijdprojecten en gaarkeukens zien wij naar hen
om. En belangrijker nog,
naast deze praktische hulp
brengen we het Woord!
In Bijbelklassen voor jong
en oud maken we mensen
bekend met het Evangelie.
Steunt u dit werk met uw
gebed en gift?
Uw gift is welkom op
NL80 RABO 03319 29317
of scan de QR-code.

stichtingbethlehem.nl/doneer

Word jij onze nieuwe collega?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verpleegkundig werkbegeleider
Leerling verpleegkundige*
Leerling verzorgende IG*
Leerling Helpende Plus*
Ambtelijk secretaris OR
Wijkverpleegkundige
Agogisch begeleider
Medewerker keuken
Kok

* Per september nieuwe opleidingsplaatsen beschikbaar!

Solliciteren? Bezoek onze website voor meer informatie!

www.huizewinterdijk.nl/vacatures
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Cor van de Craats:

Een nieuw beleidsplan is nodig om een
duidelijke koers te kunnen varen
Iedere organisatie zet met regelmaat een nieuwe stip op de horizon. Een doel waarheen
gewerkt kan worden. Dit wordt een meerjarenbeleidsplan genoemd. Ook in Huize
Winterdijk wordt zo’n document geschreven. Met bestuurder Cor van de Craats spreken
we over het proces wat nu is gevolgd en over de inhoud van het nieuwe plan
Eerst legt Cor uit dat het doel van het
opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan is om een duidelijke koers
met de organisatie te kunnen varen.
“Dit willen we doen door middel van
beleid dat door de gehele organisatie
gedragen wordt. De komende jaren
moet nagedacht worden over het
vastgoed, de verdere opschaling van
de zorgverlening, voldoende medewerkers en de financiële gezondheid. Ook
de mogelijke samenwerking met de
andere organisaties moeten we onderzoeken.” Het vorige plan was al enkele
jaren geleden verlopen. Het proces om
een nieuw plan te schrijven was nog
niet gestart. “De afgelopen maanden is
er veel gesproken, gedacht en geschreven om te komen tot zo’n nieuw plan. In
de maand mei zal de Raad van Toezicht
zich buigen over het eerste concept.
De planning is nu dat het document net
voor zomervakantie af zal zijn.” Maar
is zo’n nieuw plan eigenlijk wel nodig?
Iedereen weet toch waar Huize Winterdijk voor staat? En de missie, visie en
kernwaarden zijn toch niet gewijzigd?
“Het is onze wens dat onze uitgangspunten breed uitgedragen worden. Dit
moet zichtbaar zijn bij ons aanbod van
wonen, welzijn en zorg en in ons personeelsbeleid. Ook moet het herkenbaar
zijn voor onze achterban. Daarom hebben we de missie, visie en kernwaarden
herzien. Maar het Bijbelse fundament
is vanzelfsprekend onveranderd.”
Analyse
Om te komen tot zo’n nieuw plan wordt
er met veel mensen gesproken. Ook

worden er analyses gemaakt over hoe
het nu met de organisatie gaat. Cor
vertelt dat de duidelijke en herkenbare identiteit die gedragen wordt door
de bewoners, cliënten, medewerkers
en vrijwilligers het belangrijkste punt
is.” Dit bleek ook uit de opbrengsten
van gesprekken met bijvoorbeeld de
kerken. “Onze grootste opdracht is
dan ook om de identiteit te behouden.”
Daarnaast zijn er ook punten die zeker
aandacht vragen. “We moeten echt
aan de slag met de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Dit zal de
komende jaren veel van iedereen gaan
vragen. Kort samengevat moeten we
transformeren van een woon-zorgcomplex naar een zorgcomplex. Hiervoor
moeten keuzes worden gemaakt en
hebben we iedereen nodig om dit mogelijk te maken.”
Participatie
Uiteindelijk draait het binnen Huize
Winterdijk allemaal om het leveren van
de beste zorg voor ouderen. Wat gaan
bewoners dan merken van dit nieuwe
plan? Van de Craats schetst dat er in
de toekomst duidelijke keuzes gemaakt
moeten worden. “Het moet vanaf de
eerste komst naar Huize Winterdijk
duidelijk zijn wat er wel kan en niet kan.
En ook dat het inzichtelijk is hoe lang
een traject gaat duren. Ook willen we
dat het fijn wonen blijft, samen met
gelijkgezinde medebewoners. Tot slot
willen we dat er veel aandacht is voor
welzijn en welbevinden, een goede
kwaliteit van zorgverlening en prima
serviceniveau. Daarvoor is het nodig

Het Bijbelse
fundament van het
nieuwe meerjaren
beleidsplan is
onveranderd.
dat wonen, welzijn en zorg, en servicediensten goed georganiseerd zijn.” Ook
medewerkers gaan wat van de nieuwe
plannen merken. “We willen aan een
goede – open – organisatie gaan bouwen met een heel duidelijke identiteit.
Er moet een duidelijk verbeter- en
goed leerklimaat heersen. Ook willen
we meer mogelijkheden gaan bieden
voor de eigen ontwikkeling. Vrijwilligers willen we een belangrijke rol laten
houden in de organisatie en meer inzetten op familieparticipatie.”

- advertentie -
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Verkrijgbaar bij de betere vers-speciaalzaken
en natuurvoedingswinkels

- advertentie -

Tweedehands boeken
Wij zoeken tweedehands (theologische)
boeken in zowel oude- als nieuwe druk.
Heeft u boeken, bel ons gerust!
Telefoonnummer: 0624400974
De opbrengst is voor de verzorging in
Huize Winterdijk.

Welkom in onze winkel

• Boeken (nieuw en 2e hands) • Cadeaus voor groot en klein
• Kruidenierswaren • Kaarten • Ondergoed
• Verse gekoelde producten

Met plezier op pad
Van aantrekkelijke occasions en nieuwe auto's tot flexibele
leasecontracten. Van onderhoud, apk, complexe reparaties en
specialistisch schadeherstel tot een grondige wasbeurt.
Welkom bij ons familiebedrijf met een betrokken en gedreven
team van 20 specialisten, voor u en uw auto!

Openingstijden & contact
Ma t/m
9.30 - 12.00uur
uur
Ma
t/mvrij
vrijvan
9:30-12:30
Woensdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur
Do
(extra)
19:00-21:00
uur
• Donderdagavond van 19.00 - 21.00 uur
Za 9:30-16:00 uur
• Zaterdag van 9.30 - 12.30 uur.
•
•

 Winterdijk 8, Gouda
 0182-680000
 winkel@huizewinterdijk.nl

www.vanleeuwenautos.nl

S AV E T H E D AT E !

Open dag
45-jarig bestaan
van Huize Winterdijk

D.V. zaterdag 17 september 2022

EUM

45

•
BIL

JUBILEU

ILEUM

JU

M

•

JUB

Wees welkom!

