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H.I.Ambacht – Tot groot verdriet van per-
soneel, bewoners, cliënten, vrijwilligers en 
samenwerkingspartners van zorgorganisa-
tie De Blije Borgh gaat directeur/bestuurder 
Han Hendrikse na bijna 9 jaar afscheid ne-
men om een nieuwe uitdaging aan te gaan. 
Wij blikten samen met hem terug op de pe-
riode, waarin hij erin slaagde De Blije Borgh 
op de kaart te zetten als ‘het kloppend hart 
en de grootste aanbieder van ouderenzorg’ 
in Hendrik-Ido-Ambacht. 

Dankbaar voor de kansen
“Voor mijn doen heb ik het lang volgehouden 
in Ambacht”, vertelt Han Hendrikse, sinds 2011 
directeur bestuurder van De Blije Borgh. “Ik 
heb er nooit een geheim van gemaakt, dat ik 
niet in Ambacht zou blijven, maar dat het toch 
nog bijna 9 jaren zijn geworden zegt voldoen-
de over hoe goed ik het hier naar mijn zin heb 
gehad en hoe fi jn ik hier heb kunnen werken. Ik 
kijk dan ook met een goed gevoel terug op de 
afgelopen jaren en ben dankbaar voor de kan-
sen, die ik heb gekregen om dit werk te mogen 
doen. Zonder de medewerking van de plaat-
selijke instanties, de tomeloze inzet van me-
dewerkers en vrijwilligers en de inwoners van 
Ambacht, die ervoor gekozen hebben om hun 
geliefden aan De Blije Borgh toe te vertrouwen 
was het nooit gelukt!”.

Van verpleeghuis naar verpleegzorg thuis
In de afgelopen 9 jaren is er wel het een en ander 
veranderd in De Blije Borgh. Van een gesloten 
huis met een uitstekende naam en zorg, waar 
Han in 2011 in terecht kwam, is De Blije Borgh 
in de afgelopen jaren uitgegroeid naar een niet 
weg te denken onderdeel van de Ambachtse 
maatschappij. “Het functioneren als verpleeg-
huis is langzaam maar zeker vervangen door 
de verpleeghuiszorg thuis. Er wordt alles aan 
gedaan om ouderen zo lang mogelijk zelfstan-
dig thuis te laten wonen. Zo wordt naast alle 
vormen van zorg bijvoorbeeld huishoudelijke 
ondersteuning, maaltijdservice en personen 
alarmering aangeboden. Daarnaast biedt De 
Blije Borgh volop mogelijkheden tot ontmoe-
ting en ontspanning aan. Waarmee vereenza-
ming van ouderen, die nog op zich zelf wonen 
wordt voorkomen. Pas als thuisverzorging echt 
niet langer mogelijk is wordt tot opname in De 
Blije Borgh overgegaan. Wij doen er vervolgens 
alles aan om de kwaliteit van leven van deze 
bewoners in de laatste jaren van hun leven op 
een zo hoog mogelijk niveau te houden”.

De kracht van Ambacht
Uiteraard heeft  de coronacrisis er ook bij De 
Blije Borgh fl ink ingehakt. “Het was om te hui-
len om te zien hoe ouderen maandenlang niet 
of alleen op afstand met hun geliefden, hun 
kinderen en kleinkinderen konden communi-
ceren. Maar als positieve kant van de crisis kan 
worden aangemerkt, dat deze wel door de sa-
menleving werd gedragen. De bewoners van De 

Blije Borgh zijn in die tijd overspoeld met lieve 
berichtjes en kaarten, terwijl plaatselijke win-
keliers ze hebben voorzien van bloemen, taar-
ten en met de Pasen van zo veel chocolade, dat 
ze het niet op konden. En dat is nu de kracht 
van Ambacht: dat we naar elkaar omzien en 
voor elkaar zorgen”, aldus Han Hendrikse. In 
de hal van De Blije Borgh zijn alle blijken van 
medeleven op een groot Coronabord weerge-
geven.

Tot slot
“Ik ga Ambacht enorm missen, maar kijk uit 
naar de uitdaging om in mijn nieuwe baan bij 
Amaliazorg in Oirschot opnieuw een netwerk 
van goede relaties te gaan opbouwen”. En wat 
zijn nieuwe woonomgeving betreft : “Ik kom uit 
Brabant en zie er naar uit weer in die prachtige, 
bosrijke omgeving te gaan wonen”, aldus Han 
Hendrikse tot slot.  

 Na bijna 9 jaar De Blije Borgh te hebben bestuurd gaat Han Hendrikse voor een nieuwe 
uitdaging terug naar zijn geliefde Brabant   

 Han Hendrikse bij het bord met blijken van medeleven van de Ambachtse 
inwoners tijdens de coronacrisis    

 Han Hendrikse vertrekt!   

 Fairtradecertifi caat voor Albert Heijn Sophiapromenade   

 Dit jaar bestaat Weekblad De Brug 50 jaar. 
Hier willen wij onze lezers natuurlijk graag bij 
betrekken!

    Bent u woonachtig in Hendrik-Ido-Ambacht 
en kent u iemand die in juli 50 jaar wordt? Dan 

kunt u diegene in De Brug van 15 juli 2020 feli-
citeren! Stuur een leuke foto naar de redactie 
van De Brug met de felicitaties. U kunt dit mai-
len naar 50jaar@weekbladdebrug.nl.

    Reageer voor maandag 13 juli.   

 Wordt u 50 jaar in juli?    

H.I.Ambacht - 24 juni was het eindelijk zover. 
Na de opening van de nieuwe Albert Heijn 
in winkelcentrum Hoog Ambacht was het de 
beurt aan de kerngroep Fairtradegemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht om het certifi caat Fair-
trade Supermarkt uit te reiken aan de eige-
naar dhr. van der Poel.

  Dhr. van der Poel nam het certifi caat in ont-
vangst uit handen van de voorzitter van de kern-

groep Floor van de Velde en gaf aan vereerd te 
zijn met deze kwalifi catie en onderstreepte het 
belang van het aanbieden van Fairtradeproduc-
ten.

      De kerngroep is blij dat na de uitreiking van 
de “banana-award” vorig jaar aan de Plus su-
permarkten nu met de uitreiking van het eerste 
Fairtradecertifi caat een formele eerste stap ge-
zet is op weg naar de Fairtradegemeente Hen-

drik-Ido-Ambacht. Helaas zijn dit jaar een activi-
teiten zoals o.a. het door de Jumbo supermarkt 
te organiseren Fairtradeontbijt op Koningsdag 
vanwege de coronacrisis niet door gegaan.

      Toch kijken we optimistisch naar de toekomst 
en we zien er naar uit om op korte termijn aan 

de overige Ambachtse supermarkten het certifi -
caat Fairtrade Supermarkt uit te reiken.
Op de foto v.l.n.r. voorzitter Floor van de Velde, 
eigenaar Cees van der Poel, Marijke Gommans 
en Peter Libregts
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D É  S P E C I A L I S T  V O O R  U W  G E B I T S P R O T H E S E
De Gebitskliniek is dé specialist voor uw gebitsprothese. 
Wij luisteren naar uw wensen en vertalen ze naar een perfect 
passende prothese, die er perfect uitziet!

GRATIS ADVIESGESPREK                    GRATIS PROTHESECONTROLE
Voor een nieuw kunst- of klikgebit        Als uw prothese niet meer goed zit

EEN GEBITSPROTHESE BIJ DE GEBITSKLINIEK
✓  De hoogste kwaliteit en beste pasvorm
✓  Wij houden rekening met uw wensen
✓  Alles onder 1 dak, u wordt niet doorverwezen
✓  Aangesloten bij alle zorgverzekeraars
✓  Laagste kosten, maximale vergoeding zorgverzekering
✓  U kunt zonder doorverwijzing bij ons terecht
✓  Zeer ervaren met angstpatienten

Kerkbuurt 126 Sliedrecht 
www.degebitskliniek.nl

BEL: 0184 - 63 69 64


