
Plu
sM

a
g

a
zin

e

N A JA A R  2 0 2 1

N O V I T E I T E N  B I J  Z O R G W A A R D



2

Neem contact op met Hedwig Meeldijk:
078- 676 34 00
pluspas@zorg-waard.nl
www.zorg-waard.nl/pluspas
Of gebruik de antwoordkaart op de achterzijde.

Zijn uw adresgegevens gewijzigd?  
Ook hiervoor kunt u terecht bij Hedwig. 

Pluspas aanvragen?

Wijzigingen? 2021

PlusMagazine
PlusMagazine is een magazine 
speciaal voor alle Pluspas-
houders van Zorgwaard en voor 
andere geïnteresseerden. Op 
vertoon van de Pluspas krijgt u 
kortingen bij diverse organisaties 
in de Hoeksche Waard. Met 
PlusMagazine informeren wij 
u over de actuele Pluspas-
aanbiedingen en het laatste 
nieuws van Zorgwaard.

Oplage
40.000 exemplaren

Vormgeving
Auke Smits Publiciteit

Zorgwaard
Zorgwaard is een protestants-
christelijke woonzorgorganisatie 
in de Hoeksche Waard met ruim 
1.400 medewerkers en 1.000 
vrijwilligers. Zij staan dagelijks 
klaar met hulp en ondersteuning 
op het gebied van wonen, 
welzijn en (langdurige) zorg. 
Ook kunt u bij Zorgwaard terecht 
voor het lenen van medische 
hulpmiddelen, huishoudelijke 
ondersteuning en aanverwante 
zorgdiensten zoals afasietraining, 
dieetadvisering, ergotherapie, 
hartrevalidatie, fysiotherapie, 
hydrotherapie, logopedie en 
maaltijdservices. In PlusMagazine 
besteden we aandacht aan dit 
brede scala aan diensten. 
www.zorg-waard.nl

Volg ons op social media

In dit PlusMagazine aandacht voor onze Huiskamers 
van de Wijk. Gezellige ontmoetingsplaatsen waar een 
heleboel mogelijk is. Bent u al eens langs geweest?  
Kijk snel op pagina 3 voor meer informatie.

Benieuwd wat Zorgwaard doet om met haar tijd mee 
te gaan? Lees dan zeker het artikel op pagina 11 over 
de inzet van Compaan tablets. Deze tablets maken het 
mogelijk om - aanvullend op de reguliere zorg - ook 
op digitale wijze zorg en aandacht te geven aan onze 
cliënten. 

Wist u dat Zorgwaard een aantal prachtige restaurants 
heeft? En dat iedereen in de Hoeksche Waard daar wel-
kom is? Op pagina 7 zetten wij restaurant Nonna in het 
zonnetje. Dé plek voor een smakelijke lunch, high tea, 
borrel of diner. Laat u heerlijk verwennen door onze koks.

Niet alleen de bezoekers van onze restaurants, maar 
ook de bewoners van onze groepswoningen worden 
regelmatig verwend door professionele chefs. Hoe deze 
aanpak eetproblemen voorkomt en het welzijn vergroot, 
leest u op pagina 14.

Natuurlijk zijn er ook dit keer weer diverse aanbiedingen 
speciaal voor onze Pluspas-houders. Twee daarvan 
geven we uitgebreid aandacht. Lees alles over de 
Thuiszorgwinkel op pagina 13 en WAAR Oud-Beijerland 
op pagina 9. Het overzicht met alle aanbiedingen vindt 
u op pagina’s 5, 6, 8, 10 en 12.

Veel leesplezier!
Redactie PlusMagazine

VoorwoordColofon

Alle artikelen in deze najaarsuitgave van PlusMagazine 
zijn ruim voor de verschijningsdatum geschreven. 
Daardoor kunnen sommige publicaties wellicht door de 
(coronagerelateerde) actualiteit zijn ingehaald. Mocht 
dit het geval zijn, dan rekenen wij op uw begrip. Ook 
gebruiken we soms foto’s die gemaakt zijn voordat de 
anderhalvemetermaatregel van kracht was.



Iemand die een wandeling maakt of net de 
kinderen naar school heeft gebracht. Een 
buurtbewoner die trek heeft in een kopje koffie. 
Een ouder stel dat even een biljartje komt 
leggen. Statushouders die hun Nederlands 
willen oefenen. Scholieren die huiswerk komen 
maken in hun pauzes. Bewoners van Zorgwaard-
locaties die met familie afspreken. Een greep 
uit de mensen die je tegen kunt komen in een 
Huiskamer van de Wijk, want echt iedereen is 
welkom. Een huiskamer is een ontmoetingsplek 
van en voor iedereen. 

Verbinding stimuleren
Met de Huiskamers van de Wijk willen zorgaanbie-
ders Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard de verbin-
ding in de dorpen stimuleren. De invulling van de 
huiskamers wordt nadrukkelijk niet vanuit de zorg-
aanbieders bepaald. Door samen te werken met 
verschillende partijen en mensen uit de wijk wordt 
ingespeeld op de behoeften van de inwoners van 
het dorp waar de huiskamer zich bevindt. Geen 
huiskamer is dus hetzelfde. Zo worden er in huis-
kamer het Zomerplein eens per maand historische 
lezingen georganiseerd en wordt er in een andere 
huiskamer gebokst met cliënten en bewoners.
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Een plek waar je gezellig even een kopje koffie kunt drinken. Bijkletsen met 

mensen die je al kent of juist nieuwe mensen ontmoeten. Een plek waar je mee 

kunt doen aan een leuke activiteit of zelf een activiteit kunt organiseren. Dat 

zijn de Huiskamers van de Wijk, die je in de Hoeksche Waard op maar liefst vijf 

locaties vindt. Twee van de huiskamers bevinden zich in locaties van Zorgwaard: 

Rembrandt in Oud-Beijerland en Zomerplein in Puttershoek. Op deze gezellige 

ontmoetingsplekken is iedereen welkom. Jong of oud en alles daar tussenin!

Lees verder >>

Iedereen is welkom in de 
Huiskamers van de Wijk
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De samenleving van het dorp
Kitty Zonneberg is coördinator van huiskamer 
Rembrandt in Oud-Beijerland. Kitty: “Ik vind het 
mooi om aan de huiskamer mee te mogen 
werken. Verbinding maken tussen onze bewoners, 
andere wijkbewoners, onze medewerkers en 
vrijwilligers is belangrijk. Ze vormen immers met 
elkaar de samenleving van het dorp. Vanwege de 
coronamaatregelen zijn de huiskamers enige tijd 
gesloten geweest, maar inmiddels zijn we weer 
opgestart. Er wordt van alles georganiseerd door 
en voor mensen uit de buurt, zoals bewegen, 
creatief bezig zijn, gezellig samen eten of een film 
kijken.”

Verenigingen en clubs
Ook Bas van der Plank (coördinator van 
huiskamer Zomerplein in Puttershoek) is na de 
recente versoepelingen druk met het openstellen 
van de huiskamer. “Uiteraard organiseren we 
zelf van alles. Maar we horen ook graag van 
dorpsbewoners wat ze bij ons willen doen”, legt 
Bas uit. “Dorpsbewoners of verenigingen mogen 
allerlei activiteiten organiseren. Clubs die op 
zoek zijn naar een locatie kunnen ook gebruik 
maken van onze ruimtes in de huiskamers. Denk 
aan een koor of een klaverjasclub. Maar ook 
een familiefeestje of kinderpartijtje is mogelijk. 
Eigenlijk is alles bespreekbaar. En wie zin heeft in 
een biertje en een biljartje kan natuurlijk altijd 
binnenlopen.”  

>>

Thuis in de Kern 
Huiskamer van de Wijk is een deelproject 
van het uitvoeringsprogramma Thuis in de 
Kern. Dit programma is een initiatief van 
de Hoeksche Waardse zorgorganisaties 
Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard. Met 
elkaar, gemeente Hoeksche Waard en 
andere maatschappelijke organisaties 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
dragen zij bij aan het behoud van vitaliteit 
in de kernen. Er worden vanuit Thuis in 
de Kern allerlei initiatieven gestart die 
bijdragen aan preventie, de draagkracht 
van het lokale netwerk of leiden tot 
innovatie, waardoor meer en betere zorg 
en diensten verleend kunnen worden. Meer 
informatie vindt u op www.thuisindekern.nl.

Hier vindt u de Huiskamers van de Wijk:

Rembrandt
Rembrandtplein 1 in Oud-Beijerland
Coördinator: Kitty Zonneberg | 
k.zonneberg@zorg-waard.nl | 
06 - 44 30 85 47

Zomerplein 
Zomerplein 15 in Puttershoek
Coördinator: Bas van der Plank | 
welzijn@zorg-waard.nl | 06 - 33 16 68 65

Wijkhuis
Bernhardstraat 25 in Numansdorp
Coördinator: Eveline Schelling | 
eschelling@alerimus.nl | 06 - 51 87 20 85

Int Voorste
Voorstraat 26 in Piershil
Coördinator: Trini Sanjuan | 
t.sanjuan@heemzicht.nl | 0186 - 693 122

Wijckplein (De Open Waard), 
Zoomwijckplein 11 in Oud-Beijerland
Coördinator: Jessica de Geus | 
wijckpleinactiviteiten@alerimus.nl | 
06 - 30 07 86 09

Wilt u gezellig langskomen? 
U bent van harte welkom. 
Heeft u een vraag, een leuk idee, 
of wilt u gebruik maken van een ruimte? 
Neem gerust contact op met de 
coördinator van de betreffende huiskamer. 

Tot ziens in een van de 
Huiskamers van de Wijk! 



Dit zijn in de categorie lifestyle onze Pluspaspartners, voor  
een verdere toelichting per partner zie www.zorg-waard.nl

Tap speciaal schoenen
071-5896779
mobiele winkel aan huis

10 % korting op aanschaf van schoenen en geen voorrijkosten.

Leo van Nieuwland Herenkleding

10% korting op alle kleding, behalve afgeprijsde artikelen.

Gratis sevice aan huis
06-14196662 of 079-5933233
Cvannieuwland@ziggo.nl

Leo van Nieuwland
H E R E N K L E D I N G

Jacky Mode 

Op vertoon van uw Zorgwaard pas ontvangt u bij ons 5% korting  
op aankoop van kleding, schoenen, slippers en panty’s.

Kerkstraat 4
3295 BD s’Gravendeel
078-6835151

Bags & Georgia Italiaanse Mode Tassen 

10% korting op de gehele collectie met uitzondering van andere acties.
Ook aanwezig tijdens modeverkoop op locatie Rembrandt en ’t Huys te Hoecke.

Georgia Baas
06-11788785
info@bagsengeorgia.nl
www.bagsengeorgia.nl

Zilverschoontje / Babykleding & Cadeau’s

10% korting

Fa. Kleis Zilverschoon
Pieter Repelaerstraat 60, 3297 BM Puttershoek
078-6761237
info@kleiszilverschoon.nl

Voor alle Pluspaspartners geldt dat de door hen aangeboden korting niet geldt voor de aanschaf van cadeaubonnen.

Dit zijn in de categorie verzekeringen onze Pluspaspartners, voor 
een verdere toelichting per partner zie www.zorg-waard.nl

CZ zorgverzekeringen

www.zorg-waard.nl/pluspas/verzekeringen

2,5% korting op de premie van de basisverzekering en 5% op  de premie 
van de aanvullende verzekeringen. Voor medewerkers Zorgwaard; 
zorgverzekering met extra’s.

Bijl Financieel Advies
Lijster 9
3299 BT Maasdam
078-6765927 / 06-51266059
www.bijlfinancieeladvies.nl

Gegarandeerde premiebesparing (uitgezonderd sommige premies o.b.v. personeelscondities) 
bij het oversluiten van het bestaande verzekeringspakket. Bij afname verzekeringspakket; 
verzorgen van particuliere belastingaangifte € 25,00 en gratis pensioencheck gesprek.
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De voordelen van de Pluspas van Zorgwaard 

Met de 

Pluspas krijgt u 

ook korting bij diverse 

beweeggroepen! 

Op vertoon van de Pluspas krijgt u kortingen bij diverse 
organisaties in de Hoeksche Waard. Wat dacht u van 
10% korting op het levensbestendig maken van uw 
woning of 10% korting bij de bakker? Of een tweede 
kopje koffie gratis bij diverse restaurants? We hebben 
maar liefst 75 Pluspaspartners met interessante kortingen 
en/of voordeelacties. Daarnaast biedt Zorgwaard u een 
ruim aanbod aan hulp- en gemaksmiddelen.

De voordelen van de Pluspas van  
Zorgwaard op een rijtje:

• Op vertoon van de Pluspas profiteert u van kortingen 
en voordeelacties van onze Pluspaspartners.

• Maakt u 3 maanden gratis gebruik van 
loophulpmiddelen.

• Krijgt u 5% korting op de aanschaf van rollators en 
rolstoelen van het merk Rehasense.

• Profiteert het hele gezin van de Pluspas: zowel uzelf, 
uw partner als uw thuiswonende kinderen mogen de 
Pluspas gebruiken.

• Ontvangt u minimaal 2 keer per jaar PlusMagazine.

Er zijn Pluspas aanbiedingen in diverse  
categorieën: Lifestyle, Verzekeringen, Verzorging, 
Huis & Tuin, Vrije tijd & Sport en Eten & Drinken. 
In dit PlusMagazine ziet u welke dat zijn. 
Heeft u nog geen Pluspas? 
Op pagina 2 leest u hoe u deze aanvraagt.

2021



Dit zijn in de categorie verzorging onze Pluspaspartners, voor 
een verdere toelichting per partner zie www.zorg-waard.nl

Voor alle Pluspaspartners geldt dat de door hen aangeboden korting niet geldt voor de aanschaf van cadeaubonnen.

Real Beauty
Roodpad 5
3263 EK Oud Beijerland
0186-616300
www.realbeauty.nl

10% korting op alle schoonheidsbehandelingen, 5% korting op 
pedicurebehandelingen en 15% korting op alle voetverzorgingsproducten.

Etos Oud-Beijerland
Veilingpassage 18
3262 SX Oud Beijerland
0186-649350

10% korting op gehele assortiment m.u.v. medicijnen en zuigelingenvoeding tot 6 
maanden, cadeaubonnen, afprijzingen en acties, uitsluitend bij Etos Oud-Beijerland.

Proudly Presents
Edisonstraat 12
3262 LD Oud-Beijerland 
06-53429076
www.proudly-presents.nl

10% korting op schoonheids- en pedicurebehandelingen.

nage ls ty l i s te  -  schoonhe idsspec ia l i s te  -  man icure

Jacqueline haarverzorging
Zomerplein 15
3297 SE Puttershoek
06-50434249

10% korting op wassen en knippen, wassen en 
watergolven en föhnen.

jacqueline
h a a r v e r z o r g i n g

Medisch Pedicure Cora Smits
Zomerplein 15
3297 SE Puttershoek
06-11525015

5% op pedicurebehandeling (ook aan huis).

Medisch Pedicure Irene van den Boogaard
Wiardi Beckmanhof 16
3274 CX Heinenoord
0186-602275

€ 1,50 korting op een pedicurebehandeling of 
voetreflexbehandeling. Ook aan huis. Diabetische aantekening.

Medisch Pedicurepraktijk Hoeksewaard
Patrijsstraat 51, 3291 XN Strijen
06-33207400
info@pedicurehoeksewaard.nl
www.pedicurehoeksewaard.nl

€ 1,50 korting op een behandeling. Pedicure bij u thuis ook mogelijk!

Voetverzorgingspraktijk Petra van Rijswoud
Bestevaerplein 13
3262 XR Oud-Beijerland
0186-611678

5% korting op een voetbehandeling. Lid van Provoet  
met diabetische aantekening.

Beauty & Massages Sita del Carmen
Leeuwendaal 24
3273 XD Westmaas
06-19884626

15% korting op deelbehandelingen, € 5,00 korting bij besteding 
vanaf € 30,00. Ook behandelingen thuis/bedrijf/op locatie.

Tandprothetische Praktijk E. Zijdenbos
Oud-Beijerland, 3261 EJ, 
Lange Meet 31a, 0186-612220
Puttershoek, 3297 AD, 
Eendrachtsweg 38, 078- 6764174
info@e.zijdenbos.nl • www.e-zijdenbos.nl

Gratis een Travelbag + Ecosym.

Voor Hem en Haar Zaken, van Bente Fater
Mariniersweg 18, 
(ingang aan de zijkant Willem Vrijlandtstraat)
3262 VE  Oud-Beijerland
06-23221183

Na 10 behandelingen 1 gratis knipbeurt (niet in combinatie 
met andere kortingen). 5% korting op knippen-kleuren.

Augustijn Optiek en Optometrie
Oost-Voorstraat 29
3262 JE  Oud-Beijerland
0186-618280
info@augustijnoptiek.nl  
www.augustijnoptiek.nl
10% korting op vertoon van de Zorgwaard pas, op brillen, brillenglazen of 
contactlenzen tot max. € 50,- per persoon per jaar! Geen verrekening achteraf en 
niet bij andere kortingen en/of aanbiedingen.

Roukens Optiek
3262 AK Oud Beijerland
0186-616494
www.roukensoptiek-obl.nl

Bij aankoop van een complete bril, een gratis overzetzonnebril of clip 
t.w.v. € 39,50. Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Minouche de Koff – Haarwerkspecialist, pruik bij u thuis

Gratis intake, geen voorrijkosten. Aanbieding voor  
Zorgwaard pashouders: een verzorgingsset t.w.v. € 57,50.

Regio Hoeksche Waard & Drechtsteden
06-30108399
minouche@pruikbijuthuis.nl

Sylvia Nails Puttershoek

10% korting.

Eendrachtsweg 59
3297 AD Puttershoek
06-22273758

KiLife acupunctuur Hoeksche Waard

€ 15,- korting op de intake en 5% korting op 
vervolgconsulten acupunctuur.

Bachlaan 46a 
3261 WC Oud-Beijerland 
06-19560625  
www.kilife.nl

MEDISCH PEDICUREPRAKTIJK 

Hoeksewaard

Me Wellness for you

10% korting op alle schoonheidsbehandelingen. Geen korting op producten.

Coolenstraat 3, 3262 PT Oud-Beijerland
0186-623383
Mewellnessforyou@gmail.com
www.mewellnessforyou.nl

schoonheidsspecialiste/ Pedicure/
gespecialiseerd in schimmelnagel correctie
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Celina Groothuizen Training en Coaching
Voor mindfulness trainingen en individuele 
coaching in Puttershoek en ‘s-Gravendeel.
Meer info via www.celinagroothuizen.nl 
en  info@celinagroothuizen.nl

Gratis een individuele terugkombijeenkomst na de mindfulness training  
t.w.v. €35,-. Locatie is ‘s-Gravendeel en duurt 45 minuten.
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Restaurant Nonna: 
heerlijk uit eten op een sfeervolle plek

Door de coronamaatregelen moest ook Restaurant 
Nonna een tijdje dicht. “In die periode is er wel 
geëxperimenteerd met afhaalmaaltijden, maar we 
merkten al snel dat mensen vooral het ‘uit eten gevoel’ 
en de gezellige sfeer van het restaurant misten”, vertelt 
Manager Hoteldienst Marc de Roos. Hij is blij dat de 
restaurants inmiddels alweer een tijd open zijn. “Het 
trekt behoorlijk aan. De vaste gasten uit de buurt zijn 
weer terug en ook de dagjesmensen weten Nonna te 
vinden. Er strijken hier regelmatig fietsers of passanten 
neer voor een lekkere lunch of borrel.”

Hoge kwaliteit
Marc is trots op de hoge kwaliteit bij Restaurant Nonna, 
waar door koks van Zorgwaard vol passie wordt ge-
kookt. “Er wordt gewerkt met eerlijke en verse produc-
ten, liefst biologisch geteeld en van eigen bodem: 
Hoeksche Waard waardig. Met uitzondering  van het 
brood en het ijs maken onze koks echt álles zelf. Zo 
hebben we een chef die gespecialiseerd is in patis-
serie en al het lekkers voor bij de high tea verzorgt. En 
kom je dineren? Dan krijg je je eten prachtig opge-
diend. Qua prijs-kwaliteit is het bij Nonna dik in orde. Ik 
kan daar echt blij van worden.” 

Ruime keuze op de kaart
Bij Nonna kun je eten en drinken in een fijne sfeer.  
Op de kaart vind je (h)eerlijke gerechten, zoals 
carpaccio, een juicy burger, warmgerookte zalm, 
Hoeksche quinoa, of crème brûlée. Voor 33 euro 
bestel je al een driegangen keuzemenu en iedere 
maand is er een nieuw, seizoensgebonden menu 
van de chef. Er is een borrelkaart met een luxe 
borrelplank, maar ook de oude en vertrouwde 
bitterballen. Bestel er een gin-tonic, speciaalbiertje 
of biologische wijn bij en het feest is compleet! 
Zien we u snel bij Restaurant Nonna?

Restaurant Nonna
Weegje 3, ‘s-Gravendeel
078-6731660
info@restaurantnonna.nl
 
Openingstijden:
Zondag t/m dinsdag gesloten
Woensdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur open 

Zorgwaard heeft twee restaurants waar iedereen welkom is voor een heerlijk diner, een 

kopje koffie met gebak of een gezellige borrel. Dat zijn het sfeervolle Restaurant Van Rijn 

in Oud-Beijerland en Restaurant Nonna in ’s Gravendeel. Dit keer zetten we Restaurant 

Nonna in the spotlights. ‘Nonna’ is ‘no nonsense’. Er hoeft eigenlijk niets uitgelegd 

te worden. De deur is open, de kaart is duidelijk, de prijs is eerlijk en het contact is 

oprecht. Nonna zorgt, zoals een zorgzame en liefdevolle oma dat doet.



Dit zijn in de categorie diversen onze Pluspaspartners, voor een 
verdere toelichting per partner zie www.zorg-waard.nl 

DP Creative

10 % korting op ontwerp van websites.

Laan op Zuid 143
3072 DB Rotterdam
010-7078609
www.dpcreative.nl

HW Gedenkstenen Binnenmaas Natuursteen bemiddelt 
bij aankoop van grafmonumenten

5% korting op nieuwe gedenkstenen en asbestemmingen. 10% korting op onderhoudsmiddelen, 
accessoires; vazen, bloempotten, lantarens enz. Korting niet geldig voor bronzen beletteringen, 
bijzettingen en/of in combinatie met andere kortingsacties.

0186-601788
info@hwgedenkstenen.nl

Regel Online uw Nalatenschap

10% doorlopende korting op jaarabonnement (normaal € 24,-)
Aanmelden met actiecode ZorgWaard.

www.MijnPersoonlijkeWensen.nl
085-7325 899
info@mijnpersoonlijkewensen.nl
Vrijblijvend informatiegesprek

Taxi Binnenmaas

10% korting voor pashouders tot 70 jaar.
20% korting voor pashouders vanaf 70 jaar.

Lodewijk van Praetstraat 18
3271 AG  Mijnsheerenland
06-50207054/0186-604092 
info@taxibinnenmaas.nl

Dit zijn in de categorie eten & drinken onze Pluspaspartners, voor 
een verdere toelichting per partner zie www.zorg-waard.nl

Bakkerij Voordijk

10% korting bij besteding vanaf € 10,00.

Molendijk 44, 3262 AK Oud-Beijerland, 
0186-612592
Emmastraat 8b, 3274 AC  Heinenoord

De Hoogheerlijkheid

5% korting bij minimale aankoop van € 50,00 en 10% bij aankoop  
van € 100,00 of meer (dit geldt niet voor lopende acties).

Veilingpassage 9
3262 SX Oud-Beijerland
0186-640417
www.dehoogheerlijkheid.nl

Delicatessenwinkel: Veilingpassage 9   -   Wijnkoperij:  Donkervoortlaan 24     Tel: 06 - 21 81 89 55

 Kerstpakketten• 

 Relatiegeschenken• 

 Wijnen• 

 Delicatessen• 

 Catering• 

Delicatessenwinkel: Veilingpassage 9   -   Wijnkoperij:  Donkervoortlaan 24     Tel: 06 - 21 81 89 55

 Kerstpakketten• 

 Relatiegeschenken• 

 Wijnen• 

 Delicatessen• 

 Catering• 

Delicatessenwinkel: Veilingpassage 9   -   Wijnkoperij:  Donkervoortlaan 24     Tel: 06 - 21 81 89 55

 Kerstpakketten• 

 Relatiegeschenken• 

 Wijnen• 

 Delicatessen• 

 Catering• 

0076498.pdf   1 20-3-2012   11:09:15Restaurant de Koningshoeve

Per persoon, alle koffie- en theesoorten 2e gratis, met 
uitzondering van verse munt thee en Latte Macciato.

Botweg 1b
3286 LB Klaaswaal
0186-579397
www.dekoningshoeve.nl

de koningshoeve
r e s t a u r a n t

Restaurant Nonna

Alle koffie- en theesoorten 2e gratis.

Weegje 3
3295 ZT `s-Gravendeel
078-6731660

Vino D’Amigo wijn

5% korting op al uw aankopen + gratis thuisbezorging in de Hoeksche 
Waard. Tot 12.00 uur 1e kopje koffie cappuccino of espresso € 1,50.

Marktplein 6
3261 BZ  Oud-Beijerland
06-26314040
info@vinodamigo.nl

Grand Café De Oude tol

€ 2,50 korting bij een minimale besteding van € 12,50.

Henri Dunantstraat 16
3263 SG  Oud-Beijerland
0186-820210
www.deoudetol.nu   

Restaurant Van Rijn

Alle koffie- en theesoorten 2e gratis.

Rembrandtplein 1
3262 HW Oud-Beijerland
085-7829501 of 078-6763400
restaurantvanrijn@zorg-waard.nl

Apetito, maaltijden aan huis

10% korting op de maaltijden. Vraag naar het voordelige proefpakket.

Telefoon: 0800-0232975 (gratis)
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
tussen 08.00-18.00 uur
www.apetito.nl 
info@apetito.nu

SAAR AAN HUIS - aanvullende mantelzorg

Gratis intakegesprek en 5% korting op onze dienstverlening

Daniëlle de Jong
078-2001073                                                                     
www.saaraanhuis.nl
zuidhollandseeilanden@saaraanhuis.nl 

Voor alle Pluspaspartners geldt dat de door hen aangeboden korting niet geldt voor de aanschaf van cadeaubonnen.8

Dit zijn in de categorie verzorging onze Pluspaspartners, voor 
een verdere toelichting per partner zie www.zorg-waard.nl

Kunstgebit Oud-Beijerland
Buschman Tandtechniek & Tandprothetiek
Rembrandtstraat 1 b
3262 HN Oud-Beijerland
0186-684011
www.kunstgebit-obl.nl

Gratis een Oral-B Vitality 100 CrossAction elektrische tandenborstel ter waarde 
van 24,99 euro bij de aflevering van een nieuwe prothetische voorziening.

UWassistent Zuid-Hollandse Waarden
Molenstraat 9, Strijen
06-53267939 / 06-30541807
zuidhollandsewaarden@uwassistent.nl
www.uwassistent.nl/ 
zuid-hollandse-waarden
Gereduceerde uurtarieven voor huishoudelijke hulp (€ 17,95) 
en tuin-/klushulp (€ 23,-)
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Cadeaus met een goed verhaal 
vindt u bij WAAR Oud-Beijerland

Eerlijk en verantwoord
WAAR staat voor fairtrade en duurzaam. “Er zijn 
inmiddels veel verschillende keurmerken en labels 
die aangeven op welke manier een product 
duurzaam is”, aldus Ian. “Ik hoop dat op een dag 
juist de artikelen die slecht geproduceerd zijn voor 
mens en milieu een stempel krijgen. Dat het dus 
de standaard wordt om eerlijk en verantwoord 
geproduceerde artikelen te verkopen. Iedereen 
verdient een eerlijke kans. En laten we alsjeblieft  
een beetje zuinig zijn op deze planeet.”

Ook voor je daily basics zit je goed bij WAAR
Van huidverzorging tot schoonmaakproducten, 
WAAR heeft een uitgebreid assortiment aan verzor-
gingsproducten. Denk aan handige shampoo bars, 
natuurlijke deodorant, handcrème of make-up rei-
niger. Ook verkoopt WAAR de fijne merken Marcel’s 
greensoap en Seepje voor het nodige poetswerk.

Een mooi cadeau voor elke gelegenheid!
Een verjaardag, geboorte, nieuw huis, etentje, gewoon  
zomaar of lekker voor uzelf, bij WAAR is voor iedere 
gelegenheid een mooi cadeau te vinden. Van deco-
ratieve items tot functionele producten, van lekker-
nijen tot prachtige boeken; laat u verrassen door het 
brede assortiment van WAAR Oud-Beijerland.

Breng ook eens een bezoekje aan de webshop 
waarwinkeloudbeijerland.nl.

PLUSPAS VOORDEEL
Op vertoon van uw Zorgwaard Pluspas krijgt  
u 10% korting op alle producten van WAAR  

Oud-Beijerland (met uitzondering van boeken). 

WAAR Oud-Beijerland
Oostdijk 20
3261KH Oud-Beijerland 
0186-745059
oud-beijerland@ditiswaar.nl 
waarwinkeloudbeijerland.nl 

Bij WAAR Oud-Beijerland komt u voor een goed 
cadeau met een goed gevoel. In de winkel 
vindt u een gevarieerd assortiment aan planten, 
mode- en woonaccessoires, servies, meubels, 
food, boeken en nog veel meer. Alle producten 
zijn geproduceerd met oog voor mens en milieu. 
Eigenaar Ian: “Bij WAAR staan we voor producten 
met een goed verhaal. Ik vind het super leuk om 
deze mooie verhalen te vertellen.”

WAAR is al 6 jaar een vertrouwd gezicht in het 
centrum van Oud-Beijerland.

Eigenaar Ian en zijn dochter

Aan verzorgingsproducten geen gebrek 
bij WAAR Oud-Beijerland



Dit zijn in de categorie vrije tijd & sport onze Pluspaspartners, voor 
een verdere toelichting per partner zie www.zorg-waard.nl

Dolfinarium

€ 6,50 korting per ticket, vooraf via internet te bestellen.

Strandboulevard Oost 1
3841 AB Harderwijk
0341-467467
info@dolfinarium.nl

Walibi Holland

Korting van € 7,00 per ticket, vooraf via internet te bestellen.

Spijkweg 30
8256 RJ Biddinghuizen
032-1329999

Lekker Bling

20% korting op een sieradenworkshop.

Het Veld 21
2681 JZ Monster
06-41544662
www.lekkerbling.nl

Zwembad Sportfondsen Cromstrijen

Korting op een meerbadenkaart.

Zwembad 
De Waterstee
Nassaustraat 2
Numansdorp
0186-651822

Zwembad 
Het Centrum
Kerkstraat 103
Klaaswaal
0186-571121

Bij het maken van uw boeking bij Travel Counsellors met uw Zorgwaardpas betaalt u 
geen boekingskosten (€ 28,00) en ontvangt u bovendien een leuke attentie.

Hoeksche Waard (Oost): Ingrid Verhoeven-Fechner  
Tel.: 06-39142702 of 
e-mail: ingrid.verhoeven@travelcounsellors.nl
website: www.travelcounsellors.nl/Ingrid.Verhoeven

Travel Counsellors Hoeksche Waard...
uw persoonlijke reisadviseurs dichtbij!

Van Egmond Fitness & Boxing

Bij inschrijving hoeft geen inschrijfgeld van € 17,50 betaald te worden.

Hortensiastraat 3
3261 BG  Oud-Beijerland
0186-617513
www.vanegmondfit.nl

Zorgwaard beweeggroepen

Korting op de bijdrage per training. Meer info: 085 782 95 80.

- voor mensen met (beginnende)  
  diabetes
- Fysio Functioneel Fit

Sportstudio Binnenmaas

1 maand korting, bij afsluiting van een abonnement van 
tenminste 3 maanden.

Laning 10, 3297 TB  Puttershoek
info@sportstudiobinnenmaas.nl
078-6760794 / 06-30286682

Massagepraktijk Sagitalas

20% korting op een massagebehandeling (evt. ook aan huis).

Edisonstraat 16 D
3281 NC Numansdorp
Molenaar 1
3262 DE Oud-Beijerland

www.sagitalas.nl 
info@sagitalas.nl  
tel: 06-43494020

De Kriekenboogerd

10% korting op een B&B overnachting inclusief ontbijt.

Tweede Kruisweg 1A
3262 LM Oud-Beijerland
0186-615732
www.kriekenboogerd.nl

Full Press Personal Training / Buiten Fitness

€30,- korting op aanschaf van uw eerste lespakket  
(12x personal training pakket of 10x groepslessen pakket)

Trainingslocatie Oud-Beijerland
06-19939854
www.fullpresspt.nl
info@fullpresspt.nl

Bibelot Jewels Watches & Gifts

Op vertoon van uw pas, ontvangt u dubbele spaarpunten d.w.z. bij 
€1,- i.p.v. 1 punt 2 punten. Bij 250 punten krijgt u  €12,50 korting.

Veilingpassage 2
3262 SX Oud-Beijerland
0186-623242
obl@bibelot.nl
info@fitboetiek.nl

Bibliotheek Hoeksche Waard

WAAR, voor een goed cadeau! 

Bij Arie, lees/ schrijf/ kadoshop/ Puttershoek

Nieuwe leden ontvangen 3 maanden EXTRA gratis lezen bij het  
afsluiten van een jaarabonnement.

10% korting met uitzondering van boeken en waardebonnen.

20% korting op het maken van pasfoto’s.

Vestigingen in Binnenmaas, Cromstrijen,  
Oud-Beijerland en Strijen.
Zie de activiteiten agenda www.debhw.nl

WAAR Oud-Beijerland
Oostdijk 18-20, 3261 KH Oud-Beijerland
0186-745059
www.ditiswaar.nl

Pieter Repelaerstraat 72, 3297 BM Puttershoek
078-6763052
info@bij-arie.nl
www.bij-arie.nl

Meer Waard Organisatiebureau voor groepsactiviteiten 
in de Hoeksche Waard

5% korting op een te boeken arrangement van minimaal 8 personen  
(bedrijfsuitjes, familieactiviteiten en kinderfeestjes). M.u.v. boot/vaararrangementen.

Puccinistraat 4
3261 JM Oud-Beijerland
06-10875194
www.meerwaard.com

Voor alle Pluspaspartners geldt dat de door hen aangeboden korting niet geldt voor de aanschaf van cadeaubonnen.10

Fitboetiek Oud-Beijerland

Maandelijks 10% korting op het sportabonnement + gratis inschrijving ter 
waarde van 20 euro. Niet te combineren met andere acties.

De Vriesstraat 6
3261 PC Oud-Beijerland
0186-769084
www.fitboetiek.nl
info@fitboetiek.nl

Duifhuizen Tassen en Koffers

10% korting op de gehele collectie met uizondering van afgeprijsde 
artikelen en cadeaubonnen.  Alleen geldig bij Duifhuizen Oud-Beijerland.

Oost-Voorstraat 17 
3262 JE Oud-Beijerland 
0186-612011
www.duifhuizen.nl
klantenservice@duifhuizen.nl



Beeldzorg met de Compaan. 
Hoe bevalt dat eigenlijk?
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De Compaan is een tablet die speciaal is ingericht voor ouderen die weinig ervaring hebben 
met digitale middelen. Met slechts een paar knoppen kunnen zij uit de voeten. Zorgwaard zou 
deze speciale tablets in eerste instantie alleen inzetten in de revalidatiezorg, maar tijdens de 
coronacrisis is er versneld uitgebreid. Op deze manier zijn de afgelopen tijd veel thuiswonende 
Zorgwaard-cliënten geholpen met zorg op afstand. 

Beeldzorg is een breed begrip. De nadruk lag bij 
de start op het gedeeltelijk vervangen van de 
fysieke zorg door middel van digitale zorg. De 
Compaan bood een manier om toch ‘achter 
de deur’ te blijven komen. Maar, de Compaan 
bleek ook te helpen bij het behouden van het 
contact tussen cliënten en hun mantelzorgers. Zo 
werd sociale isolatie voorkomen en konden ook 
naasten op een goede manier mantelzorg op 
afstand blijven verlenen. 

Meer dan alleen beeldbellen
De Compaan kan meer dan alleen beeldbellen. 
Zo kun je er spelletjes mee spelen, mailen, foto’s 
delen of je agenda beheren. Gerco Vijfhuize 
is Manager ICT en Innovatie bij Zorgwaard 
en programmaleider van Slim Langer Thuis, 
het project waarbinnen de Compaan valt. Hij 
vertelt: “We werken doorlopend aan nieuwe 
mogelijkheden voor onze cliënten. Zo zijn we 
nu bezig met een soort ‘Hoeksch menu’, dat 
het onder andere mogelijk moet maken om 
via de Compaan de deur te openen of het 
eigen klantdossier in te zien. Samen met andere 
zorgaanbieders is echt veel mogelijk.” 

In de praktijk
Willen ouderen wel aan de Compaan? “Niet 
iedereen staat direct open voor nieuwe 
technologie, sommigen vinden het spannend”, 
vertelt wijkverpleegkundige Leoni Noordzij. “Toch 
hebben we bij Zorgwaard vooral enthousiaste 
cliënten met een Compaan, het zijn er inmiddels 
al meer dan 40! Het vergroot hun zelfredzaamheid. 
Dat vinden zij, hun mantelzorgers en wij heel 
belangrijk! Ze zijn niet dagelijks afhankelijk van 
iemand, hoeven niet te wachten totdat de 
thuiszorg er is. Ze zijn vrijer.” 

Slim Langer Thuis
Slim Langer thuis is een project van Thuis in 
de Kern, een initiatief van zorgorganisaties 
Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard. 
Met elkaar, de gemeente en andere 
maatschappelijke organisaties op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn dragen 
zij bij aan het behoud van vitaliteit in de 
kernen. 



Voor alle Pluspaspartners geldt dat de door hen aangeboden korting niet geldt voor de aanschaf van cadeaubonnen.12

Dit zijn in de categorie huis & tuin onze Pluspaspartners, voor een 
verdere toelichting per partner zie www.zorg-waard.nl

Van Dongen Schilderwerk

10% korting op alle schilder/behangwerkzaamheden, zowel binnen als buiten, 
en 10% korting op alle verf en schilder benodigdheden tot maximaal € 250,-

Christiaan Huygensstraat 7
3261 LR  Oud-Beijerland
0186-618765
www.vandongen-schilderwerk.nl

Leen Bakker

5% korting op gehele assortiment m.u.v. acties. 
Alleen in filiaal Oud-Beijerland.

Willem Beukelszoonstraat 8
3261 LV Oud-Beijerland
0186-640236

De Woningwachter

10% korting op de offerte.

Honderdland 338
2676 LV Maasdijk
0800-1025
www.dewoningwachter.nl

RoosRosarchitecten

10% op uw (T)huisarchitect.

L.J. Costerstraat 2
3261 LH Oud-Beijerland
www.thuisarchitect.nl
Thuisarchitect@roosros.nl

Jacké Woonmode

15% korting op gehele assortiment, geen voorrijkosten, 
alleen bezoek aan huis met stalenmateriaal.

010-4655847 of 
06-53351143
info@jackewoonmode.nl
www.jackewoonmode.nl

AB Bloemsierkunst

10% korting op bloemen en planten (niet in combinatie  
met aanbiedingen, bestellingen en Fleurop diensten).

Voorstraat 25
3281 AT Numansdorp
0186-653343
www.abbloemsierkunst.nl

Bloemsierkunst Gert van der Steeg

10% korting op bloemen, (binnen en buiten) planten en cadeauartikelen/
woonaccessoires (uitgezonderd/ niet geldig op: bruidswerk, rouwarrangementen  
en op aankoop van cadeaubonnen). 

Boskade 5
3291 AC Strijen
078-6741411
gert@bloemsierkunstvdsteeg.nl
www.bloemsierkunstvdsteeg.nl

Vloerencentrum De Hoekse

10% korting tot maximaal €300,- op het gehele order bedrag.  
Niet op aanbiedingen en andere acties. Gratis inmeten en gratis bezorgen! 

Langeweg 5a, 3261 LJ Oud-Beijerland
0186-610259
www.vloerencentrum-dehoekse.nl
vcdehoekse@gmail.com

Visser  Tuinaanleg en Onderhoud

10% korting op tuinaanleg en onderhoud. 

Groene Kruisstraat 21, s’Gravendeel
06-25274610  of  078-6736011
http://www.vissertuinaanleg.nl/
Info@vissertuinaanleg.nl

Ha-Ra Consulente, Elly van der Heiden

10% korting bij aankoop van Ha-Ra producten, vanaf €50,-.

Eikenlaan 47
3297 XA Puttershoek
06-30383750
ellyvanderheiden@outlook.com

Fa. Kleis Zilverschoon

10 % korting op woondecoratie.

Pieter Repelaerstraat 60
3297 BM Puttershoek
078-6761237
info@kleiszilverschoon.nl

Donkersloot Woondecoratie BV

10% korting op het gehele assortiment m.u.v. aanbiedingen.

Molendijk 38
3262 AK  Oud-Beijerland
0186-612031
www.donkersloot-woondecoratie.nl

Cavent Tuin, uw tuin in bijzondere handen

15% korting op tuinonderhoudswerk voor houders van de 
Zorgwaard Pluspas.

Mookhoek 117
3293 AD  Mookhoek
06-41655320
www.cavent.nl/tuinonderhoud

Bloemisterij De Drie Lelies

10% korting op het gehele assortiment met uitzondering van rouw- en  
bruidswerk en niet geldig in combinatie met andere acties.

Oranjeplein 16
3297 CV Puttershoek
06-83558259
www.bloemisterijdedrielelies.nl
bloemisterijdedrielelies-shop@hotmail.com

Hubo De Groot Oud-Beijerland

10% korting op het gehele assortiment met uitzondering van aanbiedingen, bodemprijzen, 
reeds uitgebrachte offertes en op rekening. Korting alleen geldig bij Hubo Oud-Beijerland.

Rembrandtstraat 7
3262 HN Oud-Beijerland
0186-612121
info@hubodegroot.nl
www.hubo.nl/oud-beijerland

Jonas Puttershoek

10% korting op alle fietsaccessoires en tuingereedschap bij 
besteding boven € 25,00.

Laning 7
3297 TB Puttershoek
078-6764217

Binnenmaas Natuursteen

5% korting op het leveren en plaatsen van natuursteen t.b.v. bouw of interieur. 10% korting 
op onderhoudsmiddelen en accessoires; kranen, spoel- en wasbakken, zeeppompen enz. 
Kortingen gelden niet voor reparatiewerk en/of in combinatie met andere kortingsacties.

Westdijk 9c
3271 LL Mijnsheerenland
0186-601788
info@binnenmaasnatuursteen.nl
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De activiteiten van de Zorg-
waard Thuiszorgwinkel in Oud-
Beijerland zijn tijdelijk verplaatst 
naar de thuiszorgwinkel van 
onze partner Van der Mark 
in Numansdorp. U kunt daar 
terecht voor het lenen, huren, 
terugbrengen en kopen van 
zorghulpmiddelen.

Ook vanuit Numansdorp bieden 
wij u een ruim aanbod aan hulp- 
en gemaksmiddelen. U kunt de 
hulpmiddelen direct meenemen. 
Ook voor uitleen via uw verzeke-
ring kunt u bij ons terecht. 

Bent u in het bezit van een Zorg-
waard Pluspas? Dan krijgt u op 
vertoon van uw Zorgwaard Plus-

pas 5% korting op de aanschaf 
van rollators en rolstoelen van 
het merk Rehasense. Boven-
dien leent u op vertoon van de 
Pluspas voor een periode van 
maximaal drie maanden gratis 
loophulpmiddelen.

Van der Mark 
Zorghulpmiddelen
Edisonstraat 7, 
3281 NC Numansdorp  

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-13.00 uur
Zondag Gesloten

*Deze aanbieding geldt gedurende de maand december 2021 en zolang de voorraad strekt.

Thuiszorgwinkel Actie december

20% korting op 
 Victory Verbandschoenen

U betaalt slechts 

€79,96*
in plaats van €99,95

Thuiszorgwinkel Oud-Beijerland tijdelijk in Numansdorp. 
U bent van harte welkom!

Uitleenpunten hulpmiddelen

Tijdelijk adres
Zorgwaard Thuiszorgwinkel
Bij: Van der Mark Zorghulpmiddelen / 
Thuiszorgwinkel Van der Mark
Edisonstraat 7
3281NC Numansdorp
0186 - 57 35 85
Open: maandag t/m vrijdag 
10.00-12.30 en 13.00-17.00 uur, 
op zaterdag 10.00-13.00 uur.

Zorgwaard ’t Huys te Hoecke*
Zomerplein 15
3297 SE Puttershoek
078 - 676 34 00
Open: maandag t/m zaterdag 
van 8.30 tot 20.30 uur

Zorgwaard Thuis*
Medisch Centrum Strijen
Molenstraat 23b
3291 EE Strijen
078 - 610 73 00
Open: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 15.00 uur

*Deze uitleenpunten hebben een beperkter assortiment dan de   
  Thuiszorgwinkel in Numansdorp en beschikken alleen over  
  loophulpmiddelen en rolstoelen.

Op de volgende locaties leent u, op vertoon van uw Zorgwaard Pluspas, gratis loophulpmiddelen. 
U kunt er ook een rolstoel voor een dagje uit of korte vakantie ophalen.



Koken in de groepswoningen: 
goed eten maakt gelukkig

Op de groepswoningen wordt iedere week een keer gekookt door de koks van de Zorgwaard-
restaurants. Dat gebeurt nu al anderhalf jaar en het bevalt goed. De bezoekjes van de koks aan 
de groepswoningen zijn bedoeld om de kwaliteit en de culinaire skills van de medewerkers nog 
verder te verbeteren. Er zijn workshops, maar er wordt ook ‘gewoon’ gekookt. En de bewoners? 
Die vinden het heerlijk!

“Goed eten verbetert de kwaliteit van leven echt”, 
vertelt unitmanager horeca Martijn Van Gemst. “We 
zien dagelijks de positieve resultaten. Zo worden op 
de groepswoningen veel ‘dysfagie’ maaltijden ver-
zorgd, speciaal voor cliënten die problemen hebben 
met slikken. Door zo’n passende maaltijd gaan men-
sen eten weer lekkerder vinden. En doordat er beter 
wordt gegeten, voorkom je ernstige problemen als 
ondervoeding.”

Persoonlijke aandacht
Voor kok Patrick den Exter voegt het koken op de 
groepswoningen echt wat toe aan zijn werkgeluk. 
“Je ontlast niet alleen het zorgpersoneel, maar je 
geeft de bewoners ook extra aandacht door middel 
van een kook- of bakactiviteit. Er is echt persoonlijk 
contact met de cliënten. Ze zijn nieuwsgierig en vra-
gen me het hemd van mijn lijf. Ze vinden het vooral 
interessant wat er in mijn kruiden- en specerijenkof-
fertje zit. Met meerdere cliënten heb ik een geurtest 
gedaan, daar leert en geniet iedereen van!” 

Voldoening
Het koken op de groepswoningen prikkelt de geur 
van bewoners. “Mensen ruiken het eten en som-

migen komen dan kijken. Helaas kan niet iedereen 
dat. Maar als ik na de maaltijd zie dat de borden 
leeg zijn, dan maakt dat me blij”, vertelt kok Sahne 
Mathoerapersad. Ook zij haalt veel voldoening uit 
het koken op de groepswoningen. “Soms komen 
mensen me uitdrukkelijk bedanken.”

14



Zorgwaard Pluspas

Antwoordnummer 2209

3297 ZZ Puttershoek

POSTZEGEL

NIET

NODIG

15

Ook 
profiteren 
van Pluspas-
acties? 

Vul de 
antwoordkaart 
op de 
volgende 
pagina in 
en stuur 
deze op.

High tea’s en pannenkoeken met spek
De high tea’s zijn populair op de groepswoningen, 
vertelt Martijn. “We maken er echt een evenementje 
van. Ik zou willen zeggen een uitje, maar het is 
natuurlijk meer een ‘innetje’. Onze kok Irene noemen 
we ook wel de huispatissier. Zij bakt de lekkerste cre-
aties.” De populairste maaltijd? “Dat is toch echt de 
ouderwetse pannenkoek met spek”, aldus Martijn. In 
het kader hieronder vindt u het recept zoals dat ook 

op de groepswoningen wordt klaargemaakt. 
In de groepswoningen kunt u helaas niet mee 
proeven van de creaties van onze chefs. Maar 
gelukkig kunt u wel heerlijk genieten  in een van de 
Zorgwaard restaurants! U bent van harte welkom 
in Restaurant Van Rijn in Oud-Beijerland en Restau-
rant Nonna in ’s Gravendeel. Meer over Restaurant 
Nonna leest u op pagina 7. 

Ingrediënten voor 4 personen:
250 g bloem
½ tl zout
2 middelgrote eieren
500 ml volle melk
2 el roomboter
24 plakken spek

Verder nodig: 
mengkom, garde/mixer, koeken-
pan, opscheplepel, spatel

Bereidingswijze:
1.  Doe de bloem en het zout in een grote kom. Voeg de eieren en melk toe en mix 

tot een glad beslag.
2.  Laat de koekenpan heet worden en smelt een klont roomboter.
3.  Leg 3 plakken ontbijtspek in de pan en bak deze ongeveer 1 minuut. Draai ze 

vervolgens om.
4.  Giet een halve opscheplepel van het pannenkoekenbeslag in de warme 

koekenpan bovenop het spek. Maak meteen een draaiende beweging met de 
pan zodat het beslag zich mooi over de bodem van de pan en om het spek 
heen verdeelt. Bak tot de bovenkant van de pannenkoek droog is.

5.  Draai de pannenkoek om met de spatel en bak nog ongeveer 1 minuut door. 
Als pannenkoek aan beiden kanten gaar is, leg deze op een (warm) bord.

Herhaal dit tot al beslag op is. Vergeet de ouderwetse Zeeuwse stroop niet!

Recept: pannenkoek met spek



      JA, ik abonneer mij op de Zorgwaard Pluspas!

Naam                  dhr. / mw. / fam.

Adres

Postcode, plaats

E-mailadres

Telefoon

Welke betaalwijze voor de Zorgwaard Pluspas heeft uw voorkeur?
 automatische incasso, u betaalt € 19,50 voor 2022*
 via een factuur, u betaalt € 20,50 voor 2022*

Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u van ons de bevestigings- en welkomstbrief met uw Zorgwaard Pluspas.  
Uw abonnement geldt tot wederopzegging. Opzeggen kan tot uiterlijk één maand voor ingang van het nieuwe kalenderjaar.

* Wij berekenen het exacte bedrag vanaf de datum van aanmelding. 

Antwoordkaart
✔

Vul de 
antwoordkaart
in en stuur 
deze zonder te 
frankeren op.

Prijsvraag Woordzoeker
Als u alle woorden hebt weggestreept in deze 
woordzoeker, dan blijven er 17 letters over die 
een woord vormen: de oplossing. U kunt de 
woorden horizontaal, verticaal, diagonaal en 
achterstevoren wegstrepen. 
Stuur uw antwoord, met naam en adres, voor 
1 maart 2022 naar pluspas@zorg-waard.nl of per 
post naar:

Zorgwaard Pluspas
O.v.v. oplossing woordzoeker
Antwoordnummer 2209
3297 ZZ Puttershoek

Onder de inzenders met de juiste oplossing 
verloot Zorgwaard een dinerbon van 50 euro 
en een bon van 20 euro voor restaurant Van 
Rijn in Oud-Beijerland of restaurant Nonna in 
’s-Gravendeel. De winnaars ontvangen schriftelijk 
bericht. De oplossing van de prijsvraag en de 
prijswinnaars worden in de volgende editie van 
het Plusmagazine bekend gemaakt.

De juiste oplossing van de sudoku in de vorige 
uitgave is: 3159.
De winnaar van de dinerbon ter waarde van 50 
euro is de heer P. Ketel uit Maasdam. De dinerbon 
van 20 euro is gewonnen door mevrouw R. de 
Kreek uit ’s-Gravendeel. Van harte gefeliciteerd!

Oplossing:

2021

BILJART
COMPAAN
CULINAIR
DYSFAGIE
GROEPSWONING
HUISKAMER

ONTMOETING
PANNENKOEK
REMBRANDT
SAMENLEVING
SAMENWERKING
THUISINDEKERN

THUISZORG
VERBINDING
VOORDEEL
WIJK
ZOMERPLEIN
ZORGWAARD

 H U G I S K T A M D L E V

 G T N B P R H Z N Y E V E

 N H I I A H U O A S E A R

 I U T L N U I R A F D N B

 N I E J N I S G P A R D I

 O S O A E S I W M G O C N

W Z M R N K N A O I O U D

 S O T T K A D A C E V L I

 P R N Z O M E R P L E I N

 E G O E E E K D K IJ W N G

 O G N I K R E W N E M A S

 R W T D N A R B M E R I IJ

 G N I V E L N E M A S R K


