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Colofon 
 

Redactieleden:        Editie 4e kwartaal 2017 

 

Marian Heuvelman 

Jolande Houtzager 

Conny van Groningen 

Hanneke Noort (opmaak) 

 

De redactie kan teksten weigeren of in lengte aanpassen. Indien van toepassing 

wordt u daarover geïnformeerd. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. 

 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 15 januari  inleveren bij de  

infobalie of mail uw bijdrage naar hanneke.noort@zorgpartners.nl 

 

Het volgende nummer van Onder de Loep verschijnt rond 1 februari 2018. 

 

Redactieadres van Onder de Loep:  

 

Irishof, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda   0182-596700 
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Algemene informatie Irishof 
 

   
Raad van Bestuur     Margot van der Starre 

Simon de Jong 

Directeur      Marjon Vonck 

Hoofd zorg afd. 1 en 2    Marian Heuvelman  

Hoofd zorg afd. 3 en 4    Gert Veerman    

Hoofd eten & drinken     Jeannette Weber 

Hoofd huishouding     Ria Everling 

Klantconsulent     Ida van Vianen 

Lectrice      Tineke Lo 

Zelfstandigheidtrainer    Evelyn Geertsema 

Geestelijk Verzorger    Vacant 

Klachten functionaris voor bewoners  Wouter Kuijlman 

Medewerker techniek en onderhoud  Ad Hordijk   

Cliëntenraadsleden    Dhr. J. de Wit (voorzitter) 0182-528714 

   Mevr. C. Hornes 

   Mevr. I. de Korte 

   Mevr. P. Mimpen 

   Mevr. B. Fokker 

Kopij voor Onder de Loep  Hanneke Noort 

hanneke.noort@zorgpartners.nl 
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Bijdrage van Marjon Vonck 
Directeur van Irishof, De Breeje Hendrick & De 

Waterpoort 
 

December 

 

Onbevangen en zonder pijn: 

voor velen gaat december over samenzijn! 

Over feestdagen en gezelligheid, 

over lekker eten en vrije tijd 

 

Al die blije en zorgeloze mensen 

wil ik hele fijne Feestdagen wensen!  

Geniet en wees je van die rijkdom zeer bewust 

als je elkaar een gelukkig nieuw jaar kust! 

 

Ik weet ook dat december voor velen heel moeilijk is: 

vol zit met stil verdriet, eenzaamheid of gemis.  

Herinneringen zijn vaak bitterzoet,  

worden gekoesterd vol weemoed  

 

Voorbije tijden, met een lach en een traan 

Om vervolgens toch weer moedig voorwaarts gaan! 

Voor al die mensen 

heb ik speciale decemberwensen 

 

Elke keer dat u zich verdrietig voelt, doe dan uw ogen even dicht 

En waant u zich dan op een prachtige plek, overgoten met zonlicht 

Voel dan hoe die zon met alle aandacht uw huid verwarmt 

Dat het briesje van de wind u liefdevol omarmt! 

 

En denk er dan aan, op dat moment 

Dat u heel welkom bij ons bent 

 

Ik wens u alles wat goed voor u is 

 

Een hartelijke groet,  

 

Marjon Vonck, Marian Heuvelman, Gert Veerman, Jeannette Weber, Ria Everling 

 

Van de creaclub: 

“Wij wensen u een kleurrijk nieuwjaar . 
 

 

De kookclub:  

Wij wensen u een smakelijk en kook vol nieuwjaar 
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Helpt u mee om Onder de Loep leuk te maken? 
 

Bedankt dat velen van u de enquête hebben ingevuld. Eigenlijk iedereen gaf aan dat de 

Loep moest blijven. Samen met u hopen we er wat leuks van te blijven maken. Heeft u een 

leuke hobby of wilt u vertellen over vroeger. Of heeft u een mooi verhaal of gedicht. Geef het 

aan bij de Individuele medewerkers of bij de receptie. Dan kom ik bij u langs. Met elkaar 

maken we er een mooi blad van.  

 

Ik kijk uit naar uw reacties. Een hartelijke groet, Hanneke Noort 

 

 

Dit wensen wij u voor het nieuwe jaar: 
 

Een warme plek op huiskamer 4 van Irishof, 

Met gezellige mensen om u heen aan tafel. 

Met avonden vol met liederen, spelletjes, knutselen 

En een goed gesprek met veel geluk. 

Natuurlijk mag hier een lekker kopje koffie en thee niet aan 

ontbreken. 

Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 

 

Monique, Femke, Tilly, Tamara en Ineke 

 
 

 

 

In memoriam… 
 

 

 

 

Van ons is heen gegaan…  Alles waar je echt van houdt, 

 zal je warmte blijven geven,  

Dhr. H. Damman ook al is 't niet gebleven 

 Het blijft altijd een deel van jou,  

 een stukje van je leven. 
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Nieuwe bewoners stellen zich voor 

 

Nieuwe bewoners    Verhuist 
Mevr. C.G. Lijster 109     Mevr. J. Otto k 321 naar k 130 

Mevr. K. Starkenburg 119 

Dhr. G. H. Lapre 123 

Mevr. A.N. Kooy 125 

Mevr. W. H. Hoogendoorn 126 

Mevr. H. P. G. van Zanten 131 

Dhr. H. J. Elsenbroek 207 

Mevr. C. H. Koster 216 

dhr. W. P. Zwaan 219 

Mevr. M. Zwaan 221 

Mevr. R. Ambtman 224 

Mevr. E. Pasveer 317 

Mevr. v. Dam 422  

 

 

We heten de nieuwe bewoners van 

Reeuwijk hartelijk welkom en hopen 

dat ze zich snel thuis voelen in 

Irishof.  

 

 

 

 

 

 

 

“Met het oog op wat we met jullie mogen doen en met de blik op 

vooruit, wensen wij jullie een hele fijne kerst en een geweldig 2018. 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Hartelijke groeten, Ralph & 

Rogier” 
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Jubilarissen 
 

 

Gamal, Wim en Willemien al 5 jaar trouwe vrijwilligers bij meerdere activiteiten. Dank jullie 

wel voor de inzet in de afgelopen jaren, dat verdient een bloemetje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kerstwens: 
 

Als je eenzaam bent, wens ik je liefde. 

Als je je down voelt, wens ik je vreugde. 

Als je bezorgd bent, wens ik je vrede. 

Als je je leeg voelt, wens ik je hoop. 

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! 
 

Groetjes Rita    Kerst 2017 
Als je vraagt wat valt er nog te wensen? Is het 

antwoord meestal ik heb alles al ik ben oud heb alles 

meegemaakt en doorleeft. Wat valt er dan nog te 

wensen? Toch blijven er wel wat wensen hangen 

wensen die niet uitgesproken worden, die stil blijven 

hangen in je hoofd. Zoals wereldvrede wanneer 

kunnen mensen eindelijk met elkaar overweg, of 

dichter bij huis wanneer leren we omgaan met een 

ieder die hier woont? We hoeven niet met iedereen 

vrienden te zijn, maar misschien kunnen we wel 

vriendelijk zijn tegen elkaar. Gewoon een 

goedemorgen/middag zeggen, geeft een ander al het 

gevoel dat ze er bij horen Een klein simpel gebaar wat 

een warm gevoel geeft. Daarom wil ik u namens team 

2  warme gezellige vriendelijke dagen toewensen, 

zodat deze dagen voor een ieder van ons warmte 

geeft in de donkere dagen. 
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Even voorstellen 

 
Mevrouw Otto-Schilt, 

Janny is 87 jaar geleden geboren in Gouderak, maar na 

drie weken al verhuisd naar Gouda. Janny heeft na haar 

trouwen vier jaar ingewoond bij haar moeder. Janny heeft 

vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Na vier jaar te 

hebben ingewoond bij haar moeder met man en 

ondertussen twee kinderen is het gezin verhuisd naar 

Reeuwijk alwaar Janny 46 jaar heeft gewoond. Door een val 

had mevr. haar heup gebroken en kwam in “de Schouw” in 

Reeuwijk terecht. Vervolgens is mevr. tijdelijk in Irishof 

gekomen om aan te sterken en heeft mevr. meerdere 

appartementen binnen Irishof bewoond, maar heeft gelukkig 

nu eindelijk een vast stekkie op appartement nummer 130 

op de eerste etage. 

Al als klein meisje van 8 jaar werd voorspeld dat Janny een schrijfster zou worden, en zo 

gebeurde het ook. Ze heeft 25 jaar als correspondent voor dagblad Rijn en Gouwe 

geschreven. Ze schreef over alle festiviteiten die in Reeuwijk plaatsvonden. Ook heeft Janny 

veel gedichten geschreven. Ze gaat op zoek naar haar gedichtenboek zodat we binnenkort 

van haar gedichten kunnen genieten, misschien wel in de volgende “onder de loep”  

Ook heeft mevr. 25 jaar lang het Sinterklaasfeest voor alle schoolkinderen (ruim 900) van 

Reeuwijk georganiseerd. 

Daarnaast is Janny heel actief geweest in liefdadigheidswerk. Mevr. kwam door een artikeltje 

in de krant in contact met een Pater die in Ghana ontwikkelingswerk deed en daar o.a. een 

optisch bedrijfje had opgericht om de mensen, door oude brillen te recyclen, te voorzien van 

een bril. In het artikel in de krant stond een oproep om de Pater, toen hij na 20 jaar even in 

Nederland was, 20.000 brillen te geven om mee te nemen naar Ghana. Mevr. is daarop een 

actie gaan voeren en plaatste een oproepje in de krant om brillen in te leveren bij alle 

melkboeren (die ze van te voren hiervoor had benaderd) die langs de deuren kwamen in 

Reeuwijk in die tijd. Mevr. heeft dit 17 jaar volgehouden en duizenden brillen naar Ghana 

verstuurd.   

Mevr. is heel blij dat ze nu, na wat verhuizingen binnen Irishof eindelijk een vast stekkie heeft 

en begint al aardig haar draai te vinden. Mevr. wil graag actief blijven en draait daarom 

momenteel proef bij meerdere activiteiten om te kijken waar mevr. plezier aan beleeft. Zo 

gaat mevr. o.a. naar bewegen, dansen en tien voor taal (natuurlijk)  

Mevrouw Otto ,Janny,  welkom in Irishof!    

 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Marjo en net begonnen met werken in de Irishof! 

Ik ben origineel van het zorgcentrum ‘ De Reehorst’ en nieuw begonnen in de Irishof bij 

Team 1. 

Ik ben zelf moeder van 3 meiden en woon samen met mijn vriend die ook 2 zonen heeft! 

Drukke boel thuis maar heel gezellig. 

Ik hoop een gezellige en leuke tijd tegemoet te gaan en u met zorg te helpen! 

We komen elkaar vast tegen! 

Tot ziens! Marjo xxx 
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Henk Lapré, 

Henk heet eigenlijk Henri, maar binnen de familie werd hij al snel Henkie genoemd omdat ze 

Henri niet goed konden uitspreken.  

Henk, zoals we hebben mogen noemen, is 69 jaar en 

is geboren in Jakarta. Henk vertelt dat hij wel meer 

dan 20 keer in zijn leven, vooral in zijn jonge leven, is 

verhuisd. Zo krijgen we alle plaatsnamen te horen 

waar Henk allemaal heeft gewoond. Na Jakarta heeft 

Henk tot 1952 in Surabaya gewoond. Aangezien het 

toen niet meer veilig was om daar te blijven wonen is 

het gezin verhuisd naar Nieuw Guinea. In Nieuw 

Guinea heeft het gezin o.a. in Biak, Hollandia en 

Sorong gewoond. Vervolgens is het gezin ook nog 

twee keer voor een half jaar naar Nederland verhuisd 

(Den Haag) 

 In 1962 vestigde het gezin, met 9 kinderen, zich 

voorgoed in Nederland. Via Makkum naar Rotterdam 

en later Ridderkerk. In 1977 vestigde Henk zich 

zelfstandig in Zeist waar hij bij de belastingdienst 

werkte. 

In 1988 trouwde Henk met een Indonesische vrouw, helaas kreeg Henk snel daarna 

oogproblemen. De diagnose: Retinitis pigmentosa (RP)  is de verzamelnaam voor een 

groep erfelijke aandoeningen, die gemeenschappelijk hebben dat de staafjes, lichtgevoelige 

cellen in het netvlies van het oog, afsterven en dat in het netvlies schadelijk pigment wordt 

afgezet. 

In 1991 is het gezin , ondertussen uitgebreid met een dochter Lariesa (nu 28 jaar) en een 

zoon Lloyd ( nu 23 jaar). Doordat Henk zijn ogen steeds slechter werden en zijn vrouw ook 

ernstig ziek werd kon Henk niet meer zelfstandig blijven wonen en kreeg een indicatie om in 

Irishof te kunnen komen wonen.  

Henk is altijd erg sportief geweest, racefietsen, hardlopen en fitnessen. Hij hoopt in en om 

Irishof nog wel wat sportieve uitdagingen aan te kunnen gaan. Voorlopig draait Henk in ieder 

geval mee bij een aantal activiteiten binnen Irishof zoals bewegen, marktbezoeken en 10 

voor taal. Ook wil hij graag op de hometrainer en zoeken we nog iemand om samen met 

Henk op de duo fiets te fietsen in de omgeving. 

Welkom Henk in Irishof!   

 

Dag allemaal, 
Mij werd gevraagd om mij even voor te stellen en dat doe ik graag. 

Mijn naam is Corien Kerkhoven-de Gier, en sinds 18 september ben ik voor enkele uren per 

week aan Irishof verbonden als maatschappelijk werker voor bewoners met een 

verpleeghuisindicatie. Daarnaast ben ik nog verbonden aan 3 andere afdelingen van 

Zorgpartners. 

Voor mijn start bij Zorgpartners heb ik enkele jaren bij Kwadraad (algemeen maatschappelijk 

werk)gewerkt en daarvoor heel veel jaren bij het Legers des Heils. De zorg is voor mij dus 

een nieuwe tak, en na deze afgelopen weken ben ik onder de indruk van alles wat er 

gebeurd op de verschillende afdelingen. Ook hier in Irishof,  en wat een mooie en gezellige 

locatie is dit. Ik heb er zin in om hier aan de slag te gaan. 

Ik zal afwisselend op dinsdag en vrijdag in huis zijn dus we komen elkaar vast eens tegen. 

Hartelijke groet, 

Corien Kerkhoven 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staafje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Netvlies
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Even  voorstellen ……… 

Mijn naam is  Marja Verweij en ben verzorgende I.G  Ik ben 55 jaar 

en ben getrouwd en heb 3 zonen van 22 en 24 en 27 jaar oud  en  

woon in Reeuwijk. Mijn hobby’s zijn : wandelen , fietsen en sporten( 

spinning). Ik werk sinds 9 oktober in de Irishof in team 2  voor een 

jaar ivm verbouwing van de Reehorst in Reeuwijk . 

Ik werk al bijna 17 jaar in de Reehorst in Reeuwijk met heel plezier en 

uitdaging , ik hoop dit ook te vinden en te ervaren in de Irishof. 

Groeten Marja Verweij 

 

Mijn naam is Hilde de Vries. 
Ik ben 28 jaar oud en ik woon samen met mijn lieve man en 2 schatten van kinderen (zoon 

3,5 jaar en dochter 9 maanden) in Gouda. Vanaf 2006 ben ik als 

leerling Verzorgende IG gestart bij Zorgpartners Midden-Holland. 

Ook na het behalen van mijn diploma ben ik werkzaam gebleven in 

de Reehorst op de verpleegafdeling . Sinds begin oktober ben ik in 

verband met de verbouwing in de Reehorst, met de bewoners van de 

verzorgingsafdeling mee verhuisd naar de Irishof, en nu voor 8 uur 

per week werkzaam in Team 1 van de Irishof. Ik zie het als een 

uitdaging om werkzaam te zijn met een andere doelgroep en in een 

nieuw team. Ik hoop op een fijne tijd in de Irishof. 

 

 

Bij deze wil ik me graag nog even officieel voorstellen. Ik ben 

Anja Verduyn, ruim 6 jaar werkzaam geweest in De Reehorst 

in Reeuwijk. Hier ben ik begonnen met opleiding helpende, 

Doorgeleerd tot verzorgende en nu al weer aantal jaren als 

gediplomeerde aan het werk.  
Met veel bewoners heb ik al kennis mogen maken de 

afgelopen weken. Ik ben dankbaar voor het warme ontvangst. 

Hart verwarmend om te merken dat iedereen het geduld en 

begrip op kan brengen voor deze nieuwe situatie.  

Ik hoop dat we een mooie, gezellige tijd met elkaar mogen hebben.  

 

Yvonne van der Laan, alias Gedichtenlaantje, is 48 jaar. Ze is schrijfster (van met name 

poëzie en positieve gedachtespreuken) en kunstenares (ze tekent, beeldhouwt, schildert en 

onderscheidt zich met haar kleurrijke en veranderbare ontwerpserie “Color Square”) en ze 

maakt ook braille-poëzie en voelbare kunst, o.a. met het voelbare kleurensysteem Taktila™ 

(by Jofke®). 
Van 14 november 2017 tot eind januari 2018 exposeert ze op de eerste etage van de 

“Irishof”. 

Haar boek “Positiefjes” dat in 2012 voor het eerst is verschenen (en waarmee ze KWF 

Kanker Bestrijding steunt) is in Gouda verkrijgbaar bij Readshop Kamerbeek en Readshop 

Goverwelle. Sinds Kerstmis 2014 is de braille-editie van het boek “Positiefjes” voor blinden 

en slechtzienden kosteloos aan te vragen bij de Bibliotheekservice Passend Lezen.  

De schrijfster kan haar gedichten en spreuken ook uitwerken in braille, als brief-cadeau, of 

ingelijst om neer te zetten of op te hangen en zo vaak te lezen als je maar wil. 

Wordt u nieuwsgierig naar meer werken van deze veelzijdige kunstenares? Neem dan een 

kijkje op haar websites www.gedichtenlaantje.nl en www.gedichtenlaantje.com of haar 

facebookpagina’s https://www.facebook.com/gedichtenlaantje/ en 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
http://www.gedichtenlaantje.nl/
http://www.gedichtenlaantje.com/
https://www.facebook.com/gedichtenlaantje/
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https://www.facebook.com/PositiefjesGedichtenlaantje/  

 

 

 

Wij zijn verhuisd.  

Na ruim 2 jaar gewerkt te hebben op kamer 322 van de Irishof gaan wij verhuizen naar 

Gouwe Cuisine. Zodat het secretariaat en de planners met het management van de sector 

Behandeling Langdurige Zorg en Extramurale Zorg op één locatie kunnen werken.   
Ik wil alle medewerkers van de Irishof hartelijk danken voor de afgelopen 2 jaar dat ik hier 

heb mogen werken. Jullie gastvrijheid en het gevoel van welkom te zijn is bijzonder. Altijd 

een vriendelijk woord en altijd behulpzaam. Dank voor deze tijd, ik zeg tot ziens want we 

komen elkaar vast nog wel eens ergens tegen. Marlene Duursma 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.facebook.com/PositiefjesGedichtenlaantje/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.ikwoonfijn.nl/wp-content/uploads/2016/08/verhuizen.jpg&imgrefurl=https://www.ikwoonfijn.nl/waar-moet-je-aan-denken-bij-een-verhuizing/&docid=OIfXNn5GxnBWhM&tbnid=h8W61vQ_4JEovM:&vet=10ahUKEwiKvPatt53XAhUH1xoKHfi0AnM4ZBAzCFooWDBY..i&w=637&h=353&bih=963&biw=1920&q=verhuizen&ved=0ahUKEwiKvPatt53XAhUH1xoKHfi0AnM4ZBAzCFooWDBY&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj33dqwxdTXAhVE0xQKHW9ZD04QjRwIBw&url=https://kerstplaatjes.us/burobladen.htm&psig=AOvVaw0hAkk9bxe-hZmpRqGt9wBr&ust=1511521152825128
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Brief van tante Toos    
 

 

 

                                                                                                 

Lieve Nicht,  

 

Ja daar ben ik weer, onderwijl ik dit schrijf is het donker buiten. 

We gaan weer richting sinterklaas en kerst, ik heb er wel weer zin in 

hoor, een gezellige tijd gaan we tegemoet. 

Ook de afgelopen weken waren gezellig weer de oude vertrouwde 

activiteiten terug en ja ook een nieuwe en je mag niet lachen hoor maar 

je oude tante doet mee aan zit yoga wie had dat gedacht. En nee we 

hoeven niet op zo’n matje te liggen maar gewoon op de stoel zitten, daar 

doen we veel aan ademhalingsoefeningen en wat rek en strek werk, het 

gaat erom je te kunnen ontspannen, nou dat lukt wel hoor soms ben ik 

bang dat ik in slaap val haha. 

Ik ben ook naar het oktoberfest geweest dat was een super feestje.  

De zanger had zo’n knickerbocker aan en ook personeel was  

verkleed. Ik heb een broodje hamburger gegeten die smaakte  

heerlijk. 

En dan op naar sinterklaas en kerst, en met de kerst een kerstlunch,  

misschien kan je komen helpen, omdat de kerstlunch op de zaterdag  

voor de kerst wordt gehouden. En zaterdag is best een lastige  

dag om vrijwilligers te krijgen, vandaar dat ik hoop dat jij kan komen  

helpen. Ik moet gaan stoppen met schrijven de zusters willen me graag  

douchen zodat zij weer verder kunnen en ik moet zo naar bewegen op  

muziek. Lieverd ik spreek je gauw weer. 

 

Lieve groet 

Je tante Toos. 

 

Lieve bewoners van Irishof  

Wij van de huishouding wensen 

u: 

 

12 schone maanden, 

52 gezellige weken, 

365 opgeruimde dagen, 

8760 gezonde uren, 

525600 mooie minuten  

En 31536000 gelukkige 

seconden toe! 

       

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
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Activiteiten van de afgelopen tijd 

Una bella serata! Italiaanse avond voor alle bewoners van Irishof! Heerlijk Italiaans buffet, 

leuk optreden van Duo Fantastico, lekker ijsje van David's Gelato en natuurlijk alleen maar 

gezellige mensen! Dankbaar en trots kijken we terug op een hele geslaagde avond! Grazie 

mille a tutti! 

 

  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakken en Babbelen 
Gezelligheid, met elkaar wat klaarmaken en erna het proeven. 

Bakken en  babbelen:  veel liefde, vrede en gezelligheid met elkaar 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegelen:   

een heel gezellig en sportief nieuw jaar geweest voor iedereen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
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Sjoelen 
Elke week worden er weer spannende competities gespeeld. We willen voor elkaar niet 

onder doen.  Van het sjoelen:  Wij wensen u allemaal een steengoed 

nieuwjaar.                                                                                           
 

"We’ll gather here 

as strangers, we’ll 

leave from here as 

friends" 

...zondagmiddag 

optreden van 

"Trumpets of the 

Lord" koor, 

opgericht in 1969, 

onder leiding van 

dirigent Rob van 

Dijk met een 

repertoire van 

“gedragen” tot 

“swingend”. 

 
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle soirée! Wat een geweldig  

optreden van "Tess et les Moutons"!  

Genoten van Franse chansons...van  

Charles Aznavour tot Edith Piaf... 

vertolkt door Tess en haar muzikanten!  

Een warme (in alle opzichten) en zéér  

geslaagde avond! Merci beaucoup! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
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Wat een geweldig feestje. Broodje Het Oktoberfest met bier en schnapps hamburger en broodje zuurkool 

met worst. En een geweldig optreden van Marco de Hollander. Bewoners, wijkbewoners, vrijwilligers en 

personeel hebben genoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mannenclub, die nu de Bondgenoten heet, heeft er weer lekker op los gekokkereld en 

natuurlijk waren er weer genoeg gespreksonderwerpen. Daar hebben ze de dames niet voor 

nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
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De Wandelclub heeft weer veel mooie wandelingen gemaakt de afgelopen tijd.                              

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
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SympoZIEum  

 
Op 16 november werd er in Irishof 

een SympoZIEum georganiseerd in 

samenwerking met Bartiméus. 

Het doel van dit SympoZieum was 

om professionals, maar ook 

mensen met een visuele beperking 

die nog thuis wonen meer kennis te 

geven en de mogelijkheden aan te 

bieden die er voor deze doelgroep 

zijn . 

Een geslaagde dag met ongeveer 

60 deelnemers. In het 

ochtendprogramma werden 

lezingen gehouden ‘visuele 

waarnemingsproblemen tgv van 

Niet aangeboren hersenletsel’ en over Doofblindheid , vervolgens vertelden iemand van 

Bartiméus en twee medewerkers van Irishof over de diensten die zij te bieden hebben. 

Tijdens de pauze kon men gebruik maken van een goed verzorgde lunch, maar kon ook een 

informatiemarkt worden bezocht. Diverse organisaties gaven informatie over hulpmiddelen, 

kennis, kunst en techniek. Aansluitend zong  Yvonne van der Laan een prachtig lied over 

“afscheid”.  In de middag kon men deelnemen aan interessante workshops door het hele 

huis plaatsvonden. Er was keuze uit workshops over onder andere rouw- en 

verliesverwerking, syndroom van Charles Bonnet,  een ervaringsverhaal en –oefening. Als 

afsluiting een optreden van cabaretier Charlotte Glorie. We hebben tijdens deze hele dag 

veel complimenten gekregen over de opzet van het SympoZIEum en de diversiteit van het 

aanbod. 

Iedereen die hier meegewerkt om deze dag te laten slagen wil ik heel erg bedanken. Zonder 

jullie inzet was dit allemaal niet mogelijk geweest. 

Hartelijk bedankt, 

Evelyn Geertsema, Ida van Vianen, Bonnie de Heij en Marian Heuvelman 

 

 

Ik wens alle bewoners, medewerkers,  

stagiaires en vrijwilligers  

 

PRETTIGE KERSTDAGEN 

EN EEN 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
 

Nelleke Burger. 
Praktijk opleider. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
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BELEVINGSOEFENING 2017 
 

In de eerste week van oktober werd  weer de jaarlijkse belevingsoefening voor onze 

medewerkers gehouden. 

Door mee te doen met deze oefening ervaren ze voor een korte periode wat veel van onze 

bewoners met een visuele beperking elke dag mee maken. 

Verdeeld over de week kwamen alle medewerkers deelnemen aan deze ervaring. Iedereen 

kreeg op de gang een donkere bril op en moesten vervolgens een kamer binnengaan en 

kregen daar een opdracht. 

Ze kregen een briefje met waarop twee boodschappen stonden  en een betaal pasje, en 

moesten vervolgens jas, tas en taststok zoeken .  Hierna moesten ze met de lift naar de 

tweede verdieping want daar was de winkel. 

 Vervolgens gingen ze op weg,  met de lift en dan via de lange gang met alle obstakels. 

Dit viel niet altijd mee en er werden heel wat zweetdruppels verloren. 

Gelukkig kwam iedereen weer heelhuids terug op het startpunt met de boodschappen. 

Hierna kon iedereen opschrijven hoe ze het ervaren hadden en wat ze er van hadden 

geleerd. 

Iedereen gaf aan dat het goed is om door dit soort oefeningen  , al is het maar heel even, te 

kunnen ervaren hoe het is om blind en slecht ziend te zijn. 

Team  M.I.B 

 

Weetje weetje:  

Wij wensen iedereen een gezellig en vredig 2018 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
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Verslag van de Blind Walk 
Op zaterdag 16 september is de blind walk gehouden. 

Helaas kon de route buiten niet gelopen worden i.v.m. met de regen maar er was ook een 

leuk binnen parcours in Irishof uitgezet. 

Het parcours werd met tweetallen gelopen, 1 ziende ( begeleider ) en 1 deelnemer met een 

blinddoek. De wandelroute had diverse rustpunten waar je kon ruiken, proeven, horen en 

voelen.  

Met dit goede doel is 185 euro opgehaald van dit geld zal door Rob Glastra (onze 

huisfotograaf en vrijwilliger) een prachtige bloembak op de juiste hoogte (zodat er een 

rolstoel onder kan) gemaakt worden. 

In het voorjaar zullen we hier diverse bloemen (geur) en kruiden gaan planten. 

Heeft u hier suggesties voor laat het ons weten! Of misschien vind u het wel  leuk om te 

helpen bij het onderhoud en onkruid verwijderen in deze plantenbakken schroomt u dan niet 

en geef het aan bij het infopunt! 

Ik hoop op een aantal bewoners met groene vingers…… 

Namens team facilitair, 

Jeannette Weber 

 
Als de lichtjes weer worden ontstoken 

En de dagen kort en koud verdwijnen 

Is het taal dat het licht laat schijnen 

Woorden kunnen blijdschap scheppen,                     

hoop creëren, mores leren 

Daarom wil “de taalgroep” u het beste wensen 

Ook al is het donker koud en nat 

Een fijne kerst en een mooi nieuwjaar                     

met veel liefde op uw pad  

 
Van de zangochtend:  

Wij wensen u een muzikaal nieuwjaar toe met veel zang plezier. 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
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Bewoners vakantie Heardenhuys:  

Nadat mijn man op vakantie met de bewoners van Prinsenhof is geweest in het 

Haerdenhuys werd ik in de gelegenheid gesteld om mee te gaan met de bewonersvakantie 

omdat er iemand was uitgevallen.  

Het verplegend personeel en de vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om het ons 

naar de zin te maken en dat is hun goed gelukt. Elke avond was het weer feest en we gingen 

dan ook heel laat naar bed. Elke morgen rond zeven uur was ik weer vroeg om vervolgens 

getrakteerd te worden op een beschuitje met een lekker kopje thee.  

Het was allemaal even leuk en verschillend. Onder andere hebben we een bezoekje 

gebracht aan Elburg, het tuincentrum en we hebben mooie kaarsen gemaakt met ze allen.  

Wij waren één grote familie en noemden elkaar bij de voornaam wat je toch dichter naar 

elkaar toe brengt. S ’avonds hebben zich meerdere spontane momenten voorgedaan waarbij 

we plots met ze allen een liedje gingen zingen of een leuk spelletje met elkaar deden.  

Ik spreek echt mijn waardering uit voor alle medewerkers en vrijwilligers die het ons zo naar 

de hebben gemaakt.  

 

Allemaal bedankt, 

Edith Bommelé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag: Bewonersvakantie “Haerderhuys” 

   September 2017 
 

Mijn vakantietas is uitgepakt, mijn was is weer schoon. 

Nu ik thuis ben is het wel weer wennen met z’n tweetjes. 

Met de bewonersvakantie ben je een grote familie. ‘s 

morgens wakker worden, beschuit met een kopje thee, nog 

in de nachtkleding. Daarna samen ontbijten, heerlijk 

gebakken ei met spek of een zacht of hardgekookt eitje. We 

mochten elkaar allemaal bij de voornaam noemen.  

Na het ontbijt gingen we leuke activiteiten doen o.a. naar 

Elburg. Ik was er nog  nooit geweest, wat een gezellige 

plaats. Ook leuk bij de haven gezeten en niet te vergeten 

paling gekocht. 
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We zijn ook naar een kaarsenmakerij geweest. Zelf een mooie kaars gemaakt waarvan we 

de kleuren zelf mochten uitzoeken. Weten jullie nog?  

De kaars 40 keer in het water dompelen, daar moesten wij wel om lachen. We gingen ook 

naar een tuincentrum, om daarna thuis herfststukjes te maken. We namen ze mee naar 

Irishof, ze waren zo mooi dat ze zo in het winkelcentrum verkocht haden kunnen worden.  

En wat hebben we heerlijk gegeten. Een 

paar keer uit eten geweest en een paar 

keer zelf gekookt. Het gebak was ook 

zalig maar nu moeten we weer sporten. 

Elke avond keken we onder het genot 

van een hapje en een borrel naar “Hart 

voor Nederland”. We moeten tenslotte 

wel op de hoogte blijven van het nieuws, 

toch? Daarna was het tijd om onder de 

wol te kruipen. Door de heerlijke boslucht 

konden we goed slapen.  

 

Al met al een geslaagde vakantie en 

bedankt voor de gezelligheid van jullie 

allemaal! 

 

Lieve groetjes van Mannie (vrijwilligster) 

 

Hoe ervaart Lisette de kerst 
 

December is voor Lisette best een drukke maand. Eerst Sinterklaas, dan haar verjaardag (Ze 

wordt dit jaar Veertig), dan Kerst. En tot slot oud en nieuw. Ze heeft een 1 jaar oudere zus. 

Sinterklaas werd zowel bij hun thuis als op school gevierd. Met onder andere surprises. Dit 

vond zij voor een klasgenootje moeilijker dan thuis. En daarom minder leuk. Ze mocht van 

haar moeder wel haar schoen zetten, maar vond dit niet elke dag nodig. Sint had zoveel 

kinderen om schoenen te vullen. 

Lachend zegt ze: Mijn moeder speelde voor Piet. En ik riep rond mijn vierde in mijn onschuld 

He! Jij hebt de zelfde tanden als mijn moeder. HAHA! Geweldig. Via een ruzie met haar zus 

kwam ze rond haar zevende er achter dat Sint niet bestond. 

In hun pubertijd zijn ze naar de Kerst overgestapt. Ze hadden wel een boom, maar deze was 

vrij klein. Vooral eerst met al die spelende kinderen. Je had toen immers alleen nog glazen 

ballen. Met de kerst zelf deden ze met hun gezin gourmetten en fondue 

Haar verjaardag hielden ze gewoon thuis. Met koekjes bakken met verschillende vormpjes of 

dingen zoals: kaarsen standaard versieren enz. Haar moeder was op dat gebied heel 

creatief.  

Op haar twee en twintigste leerde ze haar nu huidige man Martijs kennen. Bij hun is het 

gebruikelijk, dat er een kerst menu van vele gangen op tafel komt. Gezellig, maar zo lange 

zit dat is niets voor haar. Op haar zes en twintigste kwam hun dochter Yara. Zij is nu dertien. 

En begon het hele circus weer op nieuw zoals Sint en Kerst. Voor haar was en is het dan 

leuk naar beide opa's en oma's te gaan. Ze vind het ook geen probleem om met de 

feestdagen te werken. Dit wordt onder elkaar geregeld met het rooster. En vind ze het hier in 

Irishof met de kerst altijd wel gezellig. Met een boom, en kleed ze zich ook netjes. aan. 

Met oud en nieuw vond ze het leuk om vuurwerk af te steken. Eerst sterretjes, daarna het 

knal werk. Als kind vond ze dat wel stoer. Je mocht immers tot laat opblijven. Vanaf het 
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moment dat ze ging samen wonen hebben ze een hond. En vind ze het zielig voor de dieren 

die angstig zijn. 

Met het sturen van Kerstkaarten heeft zij wel wat moeite. Op die kaarten staat altijd ook een 

felicitatie voor haar verjaardag. Gelukkig worden het er steeds minder. Vooral van mensen die 

je normaal niet ziet gooit ze ook direct weg. Laat het dan liever. Behalve bij een echt 

persoonlijke boodschap die echt aan haar is gericht reageer ze nog op. 

Op mijn vraag of ze nog iets aan de lezers kwijt wil zegt ze: 

 

Ik wens iedereen fijne feestdagen! En goed nieuwjaar toe. 

Lisette is geïnterviewd door Astrid Groenendijk 

 

 

Hoe ervaart Astrid de kerst. 
Met de feestdagen had ik van kinds af aan al meer met Sinterklaas dan met Kerst. 

Zowel thuis als in de woongroep waar ik toen zat mocht ik mijn schoen zetten. We hadden 

daar lp's die grijs werden gedraaid. We trokken lootjes. En in de handarbeidlessen werden 

de surprises gemaakt. Dit vond ik wel leuk, maar het bedenken van een cadeautje of wat ik 

moest maken vond ik lastig. Vooral een gedicht vond ik toen al lastig. Dit vind ik nog steeds, 

omdat het vaak niks zeggende teksten zijn. En schrijven op commando blijft lastig!  

Het hoofd van de school speelde vaak Sinterklaas. Ik herkende al snel zijn stem, dit vond hij 

denk ik niet leuk. Toen daar het gerucht ging dat hij inderdaad niet bestond. En bleek dat 

mijn moeder de wasmand met cadeautjes neerzette was ik niet boos of verdrietig, maar wel 

had ik er moeite mee dat ik op school moest volhouden dat die wel bestond. Eerst leer je dat 

je niet mag liegen! En dan ineens wel? Nu kijk ik nog uit naar de intocht en graag elke dag 

naar het Sinterklaas journaal op tv. 

  

Ik ken het Kerst verhaal wel, maar ben niet christelijk opgevoed. Ook hier voor geld, dat ik er 

op school wel leuke herinneringen aan heb. We hadden daar een groot gebouw wat de 

koepel werd genoemd. Hier werden dan ook toneelstukjes opgevoerd. Ik vond dit best eng! 

Omdat dan ook veel ouders in de zaal zaten. 

Thuis was het traditie dat we gingen gourmetten. Mijn vader had samen met vrienden een 

eigen bar gemaakt. Waar we dan omheen zaten. We hadden een echte boom. Die geur vind 

ik nog lekker. Vanaf het moment dat ik een relatie kreeg vond ik het vreselijke dagen. 

Mijn schoonmoeder stond erop dat we de eerste kerstdag bij hun kwamen. Gebeurde dit 

niet, kreeg ik vaak de schuld. Hij was enigst kind, ik had nog een zus ,waar ik ook rekening 

mee moest houden. 

Nu doe ik niet meer mee aan dit soort dingen. Sterker nog! Ik snap niet waar iedereen zich 

zo druk om maakt. Je doet het je zelf voor een deel aan. En waarom dan ineens wel lief zijn 

voor elkaar? Ik vind dit schijnheilig. Net als Kerst kaarten. Eerst hebben ze geen tijd voor je. 

En dan in eens wensen ze je alle goeds toe. En ik kan ze immers niet lezen. Ik gooi ze ook 

meestal weg. Behalve als iemand er echt moeite voor heeft gedaan. Ik heb namelijk een 

kennis die wel kan zien, maar ook Braille kan lezen en schrijven. Van hem heb ik ze allemaal 

nog. Bij mailtjes en sms'jes die kan ik ook zelf lezen hangt het af hoeveel contact ik met die 

persoon heb .En als ik iemand een cadeautje wil geven, doe ik dit graag spontaan. 

Hier ga ik wel naar het Kerstdiner, maar de gezelligheid vind ik het belangrijkste. 

Met oud en nieuw mocht ik altijd sterretjes vasthouden. En staken mijn vader, zus of buren 

vuurwerk af. Nu vind ik het eng! De knallen zijn zo! Hard!  
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Ik wens iedereen fijne feestdagen. En hoop voor iedereen dat 2018 een goed jaar wordt. En 

dat we in Irishof weer lekker kunnen lachen met elkaar. 

 

Astrid Groenendijk. 

  

Kerstherinneringen 
 

Mw Verheul : 

 

Heerlijk naar het kerst feest met mijn vader en moeder. `ik liep dan gearmd met mijn moeder 

door het donker met mijn mooiste kleren aan. 

Op het feest kreeg je dan een boekje  en een sinaasappel, dat was echt een feest. 

 

Mw Hulsdouw 

 

Eerste kerstdag vieren bij mijn moeder. Zelfs toen ik al getrouwd was en dan kocht ze 

kadootjes voor ons allemaal. 

 

Dhr Verkleij: 

 

Familie en gezellig met elkaar bij de boom en eten. 

 

Mw vd Berg: 

 

De  kaarsjes in de kerstboom en alles was gezellig met elkaar. 

 
Tweedaagse kwaliteitsaudit! Gaaf om te zien 
hoeveel bevlogenheid er is om het goed(e) te 
doen. En hoe welkom de auditor inmiddels is. En 
we zijn weer geslaagd! 

 

 
 

 

 

Met dit lichtje in onze handen, willen wij u allen hele fijne 

kerstdagen toewensen. 

Dit lichtje symboliseert de warmte die 

wij u willen brengen doormiddel van 

activiteiten en u daarmee willen 

zeggen: 

wees welkom bij ons! 

Wij wensen u dan ook een actief en 

mooi nieuw jaar toe. 

Angelique, Linda, Sonja en Jolande. 
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Bakkerij de Bakplaats 
  
In December maken we weer overheerlijke December producten 
We zullen beginnen met lekkernijen voor de Sinterklaas 

  

denkt  u aan gevulde speculaas, roomboterletters, marsepeinen pietjes en sintjes 

 Later deze maand hebben we producten voor de kerst, bijvoorbeeld onze overheerlijke 

kerstkoekjes. 

Ook kunt U bij ons artikelen  van tevoren bestellen we apriseren 2 weken van tevoren. 
De meeste van onze producten zijn te koop in het Grandcafe , als U het daar niet kunt 

vinden bent U van harte welkom in onze Bakkerij aan het einde van de gang. 

  

 

  

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur. 
  

Met vriendelijke groet, 

 

Bakkerij Irishof 
 

 

Vrijwilligers en vrijwilligsters 

Cor, Robert, Tine, Tiny, Henny, Leny, Willy, Wilhelmien, Henny, Corrie  

Hebben in het afgelopen jaar met veel plezier aan de activiteiten 

meegewerkt en zullen dit in het nieuwe jaar, als dit in ons vermogen ligt, 

zeker blijven doen. 

 

Wensen de bewoners, directie, medewerkers  en vrijwilligsters van 

Irishof HELE FIJNE FEESTDAGEN en een goed  2018 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710


  

 

25 

 

        
   

 

 
 

Activiteiten december maand 

 

5 december: sinterklaasmiddag in 

het grand        café, vanaf 14,30 uur. 

Gratis toegang 

 

19 december: Kaarsjes avond met medewerking 

van 

 het 50+ koor. Aanvang 19.00 uur zaal open 18.30 

uur kosten zijn € 5,00 inclusief een hapje en een drankje 

 

23 december: kerstlunch de grote zaal gaat om 12.00 

uur open, start van de lunch is 12.30 uur. 

 

31 december: oudejaarsviering met medewerking van  

Paul Clifton, kosten zijn € 10,00 inclusief 

oudejaars lekkernij drankje en soep 

 
 

 

 

We wensen u een fijne            

decembermaand! 

 
 

 

 

 

  

Van de hersenkrakers club :  

Wees blij met kerstmis en vier het met elkaar want kerstmis komt 

maar eens per jaar. 
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Kerkdiensten in Irishof 

 

Op de eerste vrijdag van de maand is er 

een bijbeluur-kerkdienst in de grote zaal, 

om 10.00 uur. 

 

 

Vrijdag   1 december Ds. L.G. Bos 

Vrijdag 22 december Ds. J. Verboom 

     Pater C. Boomaerts 

Oecumenische kerstviering. 

 

Eerst volgende dienst is vrijdag 2 februari 2018 

 
Kerst wens !                                                                                                 

2017 is bijna voorbij gevlogen en staat 2018 alweer 

voor de deur. 

Een kerstfeest en nieuwjaar met dromen en 

herinneringen van alle fijne gebeurtenissen nemen we 

mee naar het nieuwe jaar. 

Maar ook de mindere en sommige verdrietige momenten gaan mee 

En dat je daar ook met kerst stil blijft staan is oké 

Zoals het overlijden van dierbare en verhuizingen en misschien nog meer     
Dat doet een mens ook heel erg zeer.  
Hopen dat de fijne momenten weer gaan overheersen in het volgend jaar 
En dat proberen we samen te krijgen voor elkaar  
Dus kijk ook eens om naar je medebewoner en/ of personeel 
Een groet, praatje of een lach maakt de dag een vrolijk geheel 
Liefde en vriendelijkheid voor het nieuwe jaar                                     
Dat wensen wij jullie en elkaar  
 
Medewerkers team 1 
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Wat wij geven is niet te koop,  

Maar toch is het een hele hoop. 

We hebben 5 kerstballen gevuld, 

Met een mooi gebaar. 

De eerste bal is gevuld met LIEFDE. 

In bal twee zit GEZONDHEID. 

Bal drie is gevuld met HOOP. 

De vierde met VREDE. 

Maar de vijfde is het volst, gevuld 

Met veel GELUK voor u!!! 

 

Fijne feestdagen namens alle cliënten en begeleiders 

van de bakkerij en Servicegroep Irishof 
 

Kaarsen branden  
De winter staat weer voor de deur en dat betekent 

dat het vroeg donker is en we het binnen graag 

gezellig maken. wellicht wilt u graag een kaarsje 

branden in uw appartement. Graag wijs ik u erop 

dat dit niet is toegestaan vanwege uw en onze 

veiligheid.  

Gelukkig zijn er veel veilige alternatieven om het 

gezellig en licht te maken! Ik hoop op uw begrip! 

 

 

  
De kerstwens van de beweeggroepen: 

Wij wensen u allen een kleurrijk beweeglijk jaar 

toe 

 
 

Wij wensen een ieder een 

ontspannen, 

Zinvol jaar toe. 
De zit yoga groep 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNaFzdTXAhUBDuwKHSFZCusQjRwIBw&url=http://www.kerstfun.nl/bureaubladachtergronden/2013/1600x1200/&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-qTtzdTXAhVNKewKHXoMAJsQjRwIBw&url=http://kerstshopping.com/feestartikelen.php?%26s%3D200&psig=AOvVaw0E8fEbWN5q-R9SKGSRJNlk&ust=1511523211920710
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp-9DZz6zXAhVYXhkKHSznC9UYABAPGgJsZg&ohost=www.google.nl&cid=CAASE-RoLNgV2owqsjJ6KTgHgsYmhiA&sig=AOD64_3Vh04clQbjqhnngoqT33QdT5l5oQ&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwi70MvZz6zXAhUSGOwKHZEICHkQ9aACCFw&adurl=


  

 

28 

 

        
   

Een witte kerst  -  door Godfried Bomans 

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. 

Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand 

nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje 

aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om 

binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen 

glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. "Nee maar," zeiden ze, "dat had 

je niet moeten doen." Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken 

elkaar warm aan. "En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook 

beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen 

afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in 

een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de 

wereld. 

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. 

En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook 

tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat 

ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, 

verstoord weer op zijn bord. 

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de 

kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. 

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, 

lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want 

het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat 

heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De 

beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en 

toen werd de een door een grote drift bevangen. 

"Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere 

avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. 

Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over 

hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens 

even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet 

wat. "Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende 

sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek 

verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger 

was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar 

er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het 

was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er 

stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat 

wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het 

werd nog een heel prettig kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef 

sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren. 

Bron: internet/RB 

 

Gespreksgroepen:  

wij wensen alle mensen een fijn nieuw jaar waarin we mooie 

gesprekken mogen hebben met elkaar 
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