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Medezeggenschap is een belangrijk recht van cliënten. Dit is wettelijk geregeld in de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Regioraad Waardenland is een cliëntenraad die 

bestaat uit verwanten en de belangen behartigt van de cliënten van de regio Sliedrecht, 

Dordrecht, Gorinchem en Leerdam.   De raad werkt samen met de Sectorale CliëntenRaad-

cliënten van de Lingebolder en omgeving Dordrecht, waarin cliënten zitting hebben.  

De Regioraad denkt ook mee met de Centrale CliëntenRaad over adviesvragen die 

binnenkomen vanuit de Raad van Bestuur.  

De raad vergadert ongeveer 6 x per jaar. Bij deze vergadering zijn meestal 1 of 2 

sectormanagers aanwezig. Vanuit de CCR en de sectormanagers ontvangt de raad informatie 

over hoe zaken gaan  bij de ASVZ.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De raad bestaat op dit moment uit de volgende 4 leden: Kees(voorzitter), Marjo, Lies en Tonnie. 

                                     

Ik ben Kees de Bruine, vader van Stephan de Bruine die in een buitenwijk 
voorziening woont: De Rietlanden in Alblasserdam.  Door Hans Bax ben ik 
benaderd om eens een kijkje te komen nemen bij een 
regioraadsvergadering.  Destijds de SCRv Waardenland. Dat heb ik 
gedaan en vond het erg waardevol.  
De reden dat ik mee doe is dat ik het belangrijk vind dat ik als ouder 

betrokkenheid voel en wil geven aan het wonen, werken en leven van 

Stephan binnen de ASVZ. Door (een beetje) in de keuken te kijken hoop ik 

enige invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en procedures die toegepast worden.  Nu ik dit 

al een aantal jaartjes doe krijg ik ook steeds meer waardering voor ASVZ en alle andere 

groepen die bezig zijn met het wel en wee van onze zoon, dochter, broer of zus. 

Er wordt ontzettend veel gedaan. Juist daarom hebben we extra versterking nodig in ons team. 

We heten je graag welkom! 

 

 

Mijn naam is Marjo de Bot. Mijn zus Lieke woont op de Lingebolder in 

Leerdam, ze heeft voor dat ze naar Leerdam ging op de Merwebolder 

gewoond.  

Ik vind het belangrijk en prettig om naast de zorg voor mijn zus ook mee te 

kijken, mee te denken hoe het wonen, welzijn, dagbesteding binnen de 

ASVZ met name op de Lingebolder zo goed mogelijk aangeboden wordt.  

Dat doe ik niet alleen. Op de Lingebolder zijn ouders/verwanten en 

vrijwilligers zeer betrokken en komen wij met een aantal van hen minimaal 

2x per jaar bij elkaar om zaken die van belang zijn aangaande de 

Lingebolder met elkaar te bespreken.  
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Fijn als je daar aan mee wilt doen, van harte welkom, stuur een email of bel me.  

 

 

 Mijn naam is Lies Hoogendoorn en ik ben de zwager van Johan de Rooij. 

Hij woont sinds februari 2020 in de Lingebolder: Maria van Oranjestraat 7. 

Hij heeft het erg goed naar zijn zin daar. Hij woont nu met leeftijdgenoten. 
Ikzelf ben 62 jaar en woonachtig in Krimpen aan de Lek. 
Ik ben getrouwd met Plony en we hebben 2 volwassen kinderen die 
beiden uit huis zijn. 
In het dagelijks leven werk ik als machinaal houtbewerker bij houthandel 
Boogaerdt waar ik al 40 jaar werk. 
Daar naast ben ik al 40 jaar lid van de vrijwillige brandweer waar ik 15 

jaar leiding aan heb gegeven. 
Voor ik bij deze Regioraad aansloot was ik ongeveer 2 jaar lid van de Regioraad Rotterdam 
Rijnmond. 
Door de verhuizing van mijn zwager heb ik gevraagd of ik bij deze raad kon aansluiten. 
Ik hoop dat we met de raad goede dingen kunnen doen voor onze familieleden. 
Door de corona is het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. 
Ik hoop dat dit in de toekomst weer kan. 

 
Mijn naam is Tonnie Goes. Ik ben moeder van een prachtige dochter  

Fleurianne, die woont op de Philips Willemstraat nr. 3 in Leerdam.  

Daarom heb ik plaats genomen in de Regioraad Waardenland. 

Fleurianne woont inmiddels meer dan 6 jaar op de Lingebolder. Voor 

mij is het fijn te zien dat ze hier goed verzorgd wordt, reden waarom ik 

graag iets terug wil doen. 

 

Wekelijks bezoek ik Fleurianne om samen te gaan lunchen of vanwege 

haar grote hobby: winkelen. Zelf woon ik in Montfoort vlak bij Utrecht 

samen met mijn vriend Marnix en hond Dorus en kat Tommy. Tevens 

heb ik mijn eigen bedrijf en verzorg Yoga lessen, Yoga opleidingen 

voor docenten en ben ik gecertificeerd Hypno Therapeut. Om mijn vak 

gedegen te kunnen blijven geven, volg ik met regelmaat bijscholingen 

in binnen- en buitenland, nu vooral veel online. Hobby’s zijn reizen en 

met veel plezier volg ik teken- en schilderlessen. 

 

Misschien kan ik jou een keer op de Lingebolder ontmoeten, ik zou het fijn vinden om in 

gesprek met je te komen. 

 
Als u  interesse heeft in de Regioraad kunt u bellen met ondersteuner D. Gort, 0620188901 of 

mailen naar dgort@asvz.nl. 
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