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Nieuws van het managementteam  

 
Beste bewoners en andere belangstellenden,  

 

Met ingang van dit kalenderjaar wordt deze rubriek niet alleen een column van mij, maar 

wordt dit een nieuwsbrief van het hele managementteam. We doen het immers allemaal met 

elkáár! Ik zal achter de kopjes de naam en de functie zetten van degene die het stukje heeft 

geschreven. 

En dan beginnen we natuurlijk graag met leuk nieuws:   

 

Een kroeg voor bewoners (door Jeannette Weber, hoofd Services)  

Tijdens de weeklunch kreeg ik te horen dat er een groepje bewoners had aangegeven dat zij 

heel graag een eigen plekje in ons huis wilden om te “chillen”. De vraag was of dit in het 

kantoor van Marjon kan, omdat zij tegenwoordig toch maar 2 dagen in Irishof is. Marjon vond 

dit best en inmiddels zijn 2 bewoners en 2 medewerkers uitgenodigd om dit plan uit te 

werken. Er kwamen allerlei leuke ideeën op van een televisie tot een bar en een tafel om 

lekker aan te kunnen handwerken en natuurlijk mocht een lekkere bank niet ontbreken. 

Inmiddels is de lekkere bank al uitgekozen en wordt deze half maart 2018 geleverd. Wij gaan 

verder met het verhuizen en inrichten, mocht u leuke ideeën hebben voor een naam (wij 

noemen het tot nu toe de kroeg…..) dan horen wij het graag van u. Wij zullen u op de hoogte 

houden wanneer we klaar zijn en de officiële opening kan plaatsvinden! De eerste vrijwilliger 

kroegbazen hebben zich in elk geval al gemeld ☺. 

U kunt Marjon Vonck vanaf nu vinden in kamer 16. Dat is aan de ene kant van de doorgang 

naar de tuin. De kroeg wordt kamer 18 en dat is aan de andere kant van de doorgang naar 

de tuin.  

 

Klusschuur / repaircafé / mancave (door Ria Everling, hoofd Services)  

Zoals u misschien al heeft gezien, is er in de tuin een nieuwe schuur geplaatst! Deze schuur 

wordt in gebruik genomen door een groepje bewoners die graag willen klussen! Onder 

begeleiding van vrijwilligers, worden daar kleine reparaties verricht. Er is nog geen stroom op 

dit moment, en er is ook nog geen werkbank. Zodra dit gedaan is, kan de schuur worden 

gebruikt. We houden u op de hoogte. Wilt u ook klussen? Of hebt u een reparatie voor de 

klussers van Irishof? Geef het alvast door bij de infobalie!  

 

Leg uw bewonerspasje op een vaste plek! (door Ria Everling, hoofd Services)  

Het is voor onze medewerkers heel praktisch als de bewonerspas op een vaste plaats ligt en 

ze niet hoeven zoeken. Kunt u het pasje in de bestek-lade leggen?  

 

Alarmbel of servicebel? (door mevrouw Stelwagen, directeur ☺)  

Alle bewoners hebben een zogenoemde alarmbel om hun nek of aan de pols. Dat geeft vást 

een veilig gevoel. Als u struikelt en op de grond ligt, kunt u op de bel drukken, en dan komt 

iemand naar u toe. Of als u graag naar bed wilt of naar het toilet, ook dan kunt u de 

alarmknop indrukken.  

Maar de alarmbel wordt ook vaak gebruikt als ‘servicebel’. Als de prullenbak leeg moet of als 

u de gordijnen open of dicht wilt hebben, dan is het niet de bedoeling dat u daarvoor belt. 

Zou u in dat soort gevallen willen wachten tot er toch al iemand in uw kamer is? Dat scheelt 

onze medewerkers heel wat heen en weer racen…  
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Nieuwe stoelen in de grote zaal (door Marjon Vonck, directeur)  

De stoelen in de grote zaal zijn bijna 30 jaar oud. Echt aan vervanging toe dus. We hebben 

inmiddels een paar proefstoelen in het grand café gehad en gekozen voor een mooie stevige 

ruime stoel, waar de meeste bewoners positief over waren. Ik realiseer me dat we nooit 

100% tevredenheid mogen verwachten, dus ik hoop dat u er allen heel lekker op zit. De 

nieuwe stoel geeft, op verzoek van de cliëntenraad, meer contract met de vloer. Voor onze 

bewoners met een visuele beperking beter zichtbaar.  

 

Namens Gert, Marian, Jeannette, Ria en Diana,  

 

Een hartelijke groet,  

 
 

 

In memoriam… 
 

 

 

 

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

 zal je warmte blijven geven,  

Dhr. P. Couvee ook al is 't niet gebleven 

Mevr. H. Ave- Dullemond Het blijft altijd een deel van jou,  

Mevr. R.M.L. v.d. Berg- Overzier een stukje van je leven. 

Mevr. O.J. Baron-Meyer 

 

 

 

 

  

 

Omzien met elkaar 
 

 

Op 20 februari is er een omzien met elkaar. 

Op deze avond herdenken we de bewoners die zijn overleden in 2017. 

U bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven. 

De zaal gaat om 19.00 uur open 

We beginnen om 19.30 uur. 

Kunt u niet zelfstandig komen meld dit dan bij het infopunt dan wordt u opgehaald. 



6 
 

Nieuwe bewoonster stelt zich voor 
 

Mevrouw Vossen-Heijt, Barbera  appartement 127 

 

Sinds kort woont Barbera, zoals we haar mogen noemen, in 

Irishof. Barbera woonde sinds lange tijd in de wijk  Bloemendaal 

maar moest door een val van de trap noodgedwongen haar 

zelfstandigheid opgeven. 

Barbara is geboren op 23 september 1919, een dame op leeftijd 

kunnen we wel zeggen. Ze is geboren   in Westkapelle op 

Walcheren (provincie Zeeland) en om in de woorden van Barbera 

te spreken: geboren “aan de voet van de vuurtoren” . Barbera is 

de middelste van drie dochters en haar vader was schoolmeester 

op een openbare basisschool. De schoolreisjes gingen om het 

jaar naar “het buitenland” Knokke in België en het andere jaar naar het Liesbos bij Breda.  

Na de basisschool volgde Barbera de HBS in Middelburg en haalde daar haar B-Diploma 

(wiskunde). Helaas waren er geen “pegulanten” om te gaan studeren. Als meisje kon je 

kiezen: de kweekschool of in de zorg een opleiding te volgen. Barbera kreeg al snel een 

baantje als telefoniste bij de PTT en heeft daar jaren met veel plezier, tot haar trouwen, 

gewerkt.  

Barbera ontmoette haar man in Middelburg, aldaar gelegerd als dienstplichtig soldaat. In 

Middelburg flaneerden de jongelui over de lange Delft ( Stiefselwegje) , kreken genaamd. Of 

nog even een “kreekje” doen. In Gouda heette dat “stijfselen” , over de “stijfselbaan , de 

Hoogstraat flaneren. 

Vlak na de oorlog probeerde het stelletje een woning te krijgen in Den Haag, waar manlief 

werkzaam was op het ministerie van defensie, afdeling Marine (de Vloot) . Het viel niet mee 

om een woning te bemachtigen, maar uiteindelijk werden ze ingeloot bij een flatje. In 1948 is 

het stel getrouwd en er werden twee kinderen geboren: in 1949 zoon Nicolaas/Niek en in 

1952 dochter José. 

Doordat dochter bij Shell werkte en veel in het buitenland woonde zijn Barbera en haar man 

regelmatig op bezoek en vakantie geweest naar Amerika, Zuid-Amerika, Midden Oosten , 

Borneo en nog veel meer. 

Aangezien Barbera in haar jeugd regelmatig bij een tante van haar logeerde die in Gouda 

woonde was het stel bekend met Gouda en zijn ze uiteindelijk in Gouda neergestreken.  

Mevr. krijgt regelmatig bezoek, de keren dat ik bij haar was kwám er visite of gíng er visite 

weg. Zo ook de trouwe hulp Anita, die al 19 jaar vaste hulp in huis was. Wat mooi om te zien 

dat een dame van 98 jaar nog zoveel aanloop krijgt en nog zoveel kan vertellen met veel 

enthousiasme! Welkom Barbera!     

 

Nieuwe bewoners     
 

Mevr. B. Vossen, app 127 

Mevr. J. Ottenspeer, app 313 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPq9Cb1_rYAhWDLVAKHRlWB4kQjRx6BAgAEAY&url=https://stoprokenblog.nl/post/single/e69f1632-2068-48b5-a4b1-6cca7b7929bf&psig=AOvVaw0FvMAzwSKhNMHQ9VEDzsiy&ust=1517229690286999
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Verhuisd 
 

Mevr. A.A. van der Waal app 132 naar de Eijkenburg in den Haag 

Mevr. L. A. M. van Vliet app 427 naar de Wulverhorst in Oudewater    

Mevr. W. J. Versluis app 305 naar de Wulverhorst in Oudewater  

Dhr. W. Ravenstein app 311 naar Careyn loc. Weddestein in Kamerik   

 

 

Jubilaris 

 
Al 15 jaar is Leo Jansen bijna dagelijks in Irishof te vinden! Daarom 

een mooie bos bloemen en een hartelijk applaus! Leo helpt bij 

diverse activiteiten en in de kapsalon. Leo bedankt voor je inzet de 

afgelopen jaren! Op naar de 20 jaar! 

 

 

Even voorstellen 
 

Ik wil mij in een paar woorden aan u voorstellen.  

Mijn naam is Marieke van der Sluijs en sinds kort ben ik een radartje in 

het team van de irishof. Samen met Rineke en Hanneke zijn wij de 

individueel begeleiders die u voornamelijk op de 3e en 4e kunt vinden. 

Ik ben een vrouw van 43 jaar die geniet van haar kinderen, de natuur 

en een goed boek. Binnen Irishof hoop ik een actieve bijdrage te 

leveren aan het welzijn van de bewoners en een steuntje in de rug 

voor de verzorging. Het zal even tijd kosten voordat ik ieders naam en 

taak ken, maar ik heb het nu al heel erg naar mijn zin! Graag tot ziens. 

 

 

Even voorstellen… 

Mijn naam Rineke Heemskerk, ik ben 48 jaar en sinds januari in dienst 

bij Irishof als Mederwerker Activiteiten Ik ben getrouwd met Rick en 

samen hebben wij vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot 27 jaar, ook zijn we 

de trotse opa en oma van een kleinzoon. 

Mijn woonplaats is Alphen aan den Rijn maar van oorsprong ben ik een  

Haarlemmermeerder. Als ik vrije tijd heb lees ik graag een goed boek, 

natuurlijk houd ik van creatief bezig zijn o.a. met het maken van 

fotoboeken, ik bak graag, houd van tuinieren en wandelen. Daarnaast 

ben ik lid van de activiteitencommissie op de basisschool om creadagen 

en sport en spelactiviteiten te organiseren.Ik hoop op een fijne tijd bij u 

en jullie in Irishof! 
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Mijn naam is Femke 

 

Sinds oktober ben ik werkzaam in de huiskamer op de 4e etage in de Irishof. Daarnaast werk ik om de 

zaterdag tijdens de lunch in het Grand Café. Dit doe ik met veel plezier. 

24 jaar geleden ben ik geboren in Gouda en ben ik hier opgegroeid bij mijn ouders en jongere 

broertje. Ik woon nu een aantal jaar samen met mijn vriend in een appartement. Op dit moment zit 

ik in mijn afstudeerjaar van de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik hoop in juli mijn 

diploma in ontvangst te kunnen nemen! Verder ben ik dol op sporten, wandelen en ga ik regelmatig 

naar muziekevenementen.  

 

Mijn naam is Fieke Wermers. 

 

Sinds juli 2017 ben ik weer terug op Nederlandse bodem, 

samen met mijn Italiaanse vriend en ons prachtige zoontje 

van inmiddels 17 maanden, en werkzaam als ergotherapeut 

voor Zorgpartners Midden Holland (locaties Irishof, 

Savelberg, Breeje Hendrick, Waterpoort).  
  
Bruggenbouwen en ontdekken, daar word ik blij van! Het 

liefst binnen mijn grote passies fietsen, bewegen, natuur en 

gezondheid! Elkaar motiveren en stimuleren iets moois van 

ons leven te maken, goed voor onszelf te zorgen! 

 

Binnen mijn werk als ergotherapeut heb ik een sterke behoefte aan vrijheid om creatieve 

ideeën tot uiting te brengen, producten te ontwikkelen en de mogelijkheden van de 

ergotherapie verder te verkennen en te benutten. Trots ben ik op mijn vak en ik help dan ook 

graag mee om ergotherapie op de kaart te zetten! 
 

Geslaagd 

 
Marjon van Heusden – de Boer heeft op maandag 22 januari haar diploma niveau 3 gehaald. 

We feliciteren haar met dit mooie resultaat! 
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Activiteiten in Huiskamer 4e etage 
 
Sinds een klein jaartje is er op de vierde etage een huiskamer. 

Samen met  andere collega’s  zijn wij om de beurt hier bij. 

Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven hoe de middag er 

uit zie. 

  

Elke dag  begint de middag met koffie drinken met de bewoners 

van de vierde etage. 

Dat is altijd een gezellige drukte met kwis vragen of andere 

spelletjes. 

Rond kwart voor vijf gaan de meeste  bewoners weer naar  de 

kamer terug. 

Met een kleine groep bewoners wordt er dan in de huiskamer 

gegeten. 

Soms maken we met ons allen lekkere worstenbroodjes of eieren 

salade. Wat  we dan tijdens de maaltijd ons goed laten smaken. 

Na de maaltijd ruimen we op. Soms  met ons alle en soms luisteren de bewoners even  

voor wat ontspanning naar wat muziek. 

In de avond worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd. 

Dit proberen we altijd met een thema te doen. 

We hebben net het kerst thema af gesloten en zijn nu met het thema  

Winter begonnen. 

We hebben pinguïns gemaakt voor op de tafel en sneeuwpoppen voor op de ramen. 

Ja we hebben creatieve bewoners. 

We hebben mooie gesprekken over de winters van vroeger  

En ik leer leuke gedichten over de winter, die de bewoners nog van vroeger kennen. 

We sluiten de avond af met een kopje thee of koffie en daarna gaat iedereen weer naar  

de kamer terug 

  

Ineke 
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Sneeuwpret voor de bewoners H.K. 2e etage. 
  

Na de sneeuwval in December, vertelde ik de bewoners dat er heel veel sneeuw was 

gevallen en op die dag sneeuwde het ook weer stevig. 

In mijn pauze kwam ik Mannie tegen, Mannie is vrijwilligster, en wij spraken erover dat het 

leuk zou zijn om in de sneeuw te gaan lopen met onze bewoners. maar dat is op korte 

termijn niet te realiseren. 

Wij kwamen op het idee de sneeuw naar de bewoners te brengen. 

Samen een afwasteil vol sneeuw gehaald in de tuin en bij al onze bewoners een flinke bal 

neergelegd. 

Er was veel verwondering dat de sneeuw zo koud was. 

Dames en heer genoten ervan. Men ging flink aan het kneden en 1 van de dames wilde 

ervan gaan eten. 

Een zeer geslaagde ochtend en voor herhaling vatbaar. 

                                                                                                  

Groeten van Joke en Mannie. 

 
  

 

Fietsen op de hometrainer 
 

In Irishof weten steeds meer bewoners onze hometrainers te vinden.  

Dat is heel fijn, want voldoende bewegen is belangrijk voor iedereen! 

Sommige bewoners fietsen hier zelfstandig op, anderen fietsen onder 

begeleiding.  

We hebben in kamer 12 twee hometrainers staan. Op de 2e etage in 

de huiskamer (aan de tuinkant) staat onze nieuwe aanwinst, de 

Motomed. U kunt op de Motomed fietsen vanuit uw rolstoel. Deze 

bewegingstrainer is gemotoriseerd, dus het is mogelijk om te fietsen 

met lage tot volledige trapondersteuning.  

De bewoners met een visuele beperking in Irishof kunnen begeleiding 

van de medewerkers individuele begeleiding krijgen bij het fietsen op 

de hometrainers of Motomed. Ook zijn er bewoners die fietsen onder begeleiding van de 

eigen fysiotherapeut.  

Wilt u de hometrainer of de Motomed een keer uitproberen dan kunt u contact opnemen met 

uw fysiotherapeut, de zelfstandigheidstrainer of de medewerkers individuele begeleiding.  

 

Evelyn Geertsema,  

Zelfstandigheidstrainer Irishof  
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Wandel 3 Daagse 2018. 
 

Ook dit jaar organiseert Irishof de wandel3daagse. 

Op maandag 4 juni,    dinsdag 5 juni en donderdag 

7 juni. Elk jaar doen hier zo’n 50 bewoners per 

dag aan mee en hebben wij hiervoor in totaal 

zeker 150 begeleiders bij nodig. 

De wandelingen duren zeker twee en half uur per 

keer. Tussendoor wordt er een pauze gehouden 

waarbij u een versnapering krijgt aangeboden. 

De routes die we lopen zijn nabij Irishof en zoveel 

mogelijk in het Goudse Hout. 

U doet toch zeker ook mee? 

Dit jaar zijn wij ook weer op zoek naar begeleiders voor het lopen met de rolstoel maar ook 

sponsering is van harte welkom. Heeft u ideeën dan horen wij dat graag.  

Wilt u zich opgeven als begeleider/ sponsoring dan kan dit via de mail: 

welzijn.irishof@zorgpartners.nl  of via het antwoordstrookje bij het infopunt of 

telefonisch bij Welzijn Irishof, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda Tel 0610033290 of via 

596700 De inschrijf formulieren voor bewoners worden eind februari bij u op de kamer langs 

gebracht. U kunt deze inlaten vullen door familie en in de doos bij het infopunt doen. 

Vriendelijke groeten, Sonja van Asch (Welzijn Irishof)  

 

Belastingservice HUBA  
(hulp bij belastingaangifte) 

 

De ouderenbonden in Gouda hebben een extra service in het leven 

geroepen. Voor € 12,00 per adres wordt uw belastingaangifte digitaal 

voor u geregeld. Deze service is bedoeld voor senioren met een AOW-

uitkering en eventueel een klein aanvullend pensioen en/of weinig 

spaargeld. 

 

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich opgeven bij de infobalie 

van Irishof of via een email naar: 
 

rita.borgsteede@zorgpartners.nl     of     hansvandervlugt@tiscali.nl 
 

Bij de infobalie van Irishof kunt u een brief ophalen van de heer van der 

Vlugt met een opsomming van papieren, die nodig zijn voor uw aangifte. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rita Borgsteede, Infobalie en Grand Cafémedewerker  

Hans van der Vlugt, Huba 

 

mailto:welzijn.irishof@zorgpartners.nl
mailto:rita.borgsteede@zorgpartners.nl
mailto:hansvandervlugt@tiscali.nl
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Een bezoek aan het MuZIEum….. door Astrid 

en Anita beschreven 
Op zaterdag 11 November jongstleden zijn mijn vriend Otmar, mijn vriendin Anita, haar man 

Rolf en ik (Astrid) naar Nijmegen geweest. 

Daar is namelijk een museum genaamd: het MuZIEum. 

Het bijzondere daar is, dat daar speciale rondleidingen worden gegeven door blinde en 

slechtziende gidsen. Ook is dit volledig in het donker. 

Je hebt dan de keus uit 2 rondleidingen: 

Op vakantie, deze rondleiding heb ik niet gedaan. De andere is het dagelijks leven. 

  

Nu hoor ik sommige lezers al denken: “Wat is daar bijzonder aan voor jullie?” 

Het is geweldig! Lachwekkend! Hilarisch om te merken hoe zienden zich dan gaan 

gedragen. 

Het begint al naar het zoeken van de deurbel of er iemand thuis is. Binnen zoeken naar een 

plaats om te gaan zitten. 

Gevolg: De een durft geen stap meer te verzetten, de ander maait om zich heen. Komen bij 

elkaar op schoot terecht. Of je hoort: “Waar ben je? Waar ben je? O! Wat raak ik nou aan?” 

Denken ze eindelijk te zitten, moet men rond gaan lopen. En benoemen wat ze allemaal 

tegen komen in een woonkamer en keuken. 

 

Dan een nagebootste straat met de opdracht: “Zoek het verkeerslicht en ga maar oversteken 

loop naar de supermarkt en kom met de gevraagde spullen terug”. 

Tot slot kom je in een bar en zijn de opdrachten: “Zoek een kruk, bestel een drankje en 

betaal. Je moet dit wel contant doen”. 

 

Maar eenmaal terug in het licht, hebben ze direct weer praatjes. 

Ik ben van mening dat iedereen die hier met onze doelgroep werkt dit minimaal een keer 

ondervonden zal moeten hebben. Dit geldt uiteraard ook voor anderen die geïnteresseerd 

zijn in onze doelgroep. Persoonlijk vind ik het nadeel van de dagen, die hier voor jullie 

worden georganiseerd, dat jullie het gebouw al kennen. In het muZIEum krijg je nooit meer te 

zien hoe het eruit ziet. In Irishof is er altijd iemand bij die hier bekend is en kan zien. 

Mijn idee is: laat dit door een bewoner doen, wij moeten ons immers ook aan hem of haar 

overgeven. 

Ook werkt het hier soms voor mij averechts. Omdat ik dan nog meer hoor: “Wat knap van 

jou! Als ik bijvoorbeeld de trap neem, of iemand aan de stem herken,” Ik zeg dit toch ook niet 

tegen jullie? 

  

Tot slot hier onder de gegevens: 

Website: www.muzieum.nl, hier kan je niet alleen meer informatie vinden, maar je ook 

aanmelden. Dit is verplicht als men aan een rondleiding wil deelnemen. Het kost 15 euro per 

persoon per rondleiding.  

Adres: Ziekerstraat 6b 6511 LH Nijmegen tel: 024-2001050 email info@muzieum.nl  

  

Een hartelijke groet 

Astrid Groenendijk. 

  

mailto:info@muzieum
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Even voorstellen, ik ben Anita Rook, ik begeleid Astrid bij de 

Kringloop Noppes in Gouda. 

 

Hier het beloofde stukje over onze (mijn ervaring) bij het bezoek aan het 

MuZIEum in Nijmegen. 

We werden op gehaald door een jonge blinde gids. We kregen een blinde geleide stok. We 

waren met een groepje van 6 mensen. Bij een deur ging alle licht uit en werden in een 

donkere ruimte geleid. 
Je zag echt helemaal niks. We werden gevraagd een stoel te gaan zoeken en te gaan zitten. 
Astrid en Otmar (vriend) vonden gelijk een stoel en hoorde ons stuntelen. Je voelt je heel 

onzeker en hulpeloos. Daarna moesten we naar een deur/ deurbel zoeken. Meubels voelen 

en naar de stem van de begeleider luisteren en zijn stem(geluid) volgen. We liepen door de 

ruimte, geen idee waar en hoe de meubels stonden. 
We volgden de gids. We gingen het park in zei hij. Je voelde een zachte ondergrond. We 

moesten een boom voelen en luisteren naar vogels in een volière. Ook hier mis je het zicht. 

Je bent dan zogenaamd buiten, maar je ervaart dit zonder zien heel anders. We gingen naar 

de supermarkt. De opdracht was een ananas en shampoo voor anti roos kopen. We liepen 

langs een balie denk ik, de ananas kon je vinden en voelen. Maar een shampoo is lastiger 

want je kan niks lezen. Afrekenen bij de kassa. Je moest pinnen op gevoel. Ook het winkelen 

is compleet veranderd. Je loopt in een ruimte, maar je kan je moeilijk oriënteren. Ook geen 

idee hoe iets er uit ziet.  

Na het winkelen moesten we naar buiten en oversteken. Je staat op een stoep en moet op 

het geluid van het stoplicht richten. Je hebt geen idee welke de voetgangers oversteek plaats 

is. Het gaat allemaal op je gevoel en op je oriëntatie. Ook hier ben je onzeker en hoor je 

alleen geluiden om je heen.  

Als afsluiter gingen we naar een café, een fris drankje bestellen en cash afrekenen. Je zit 

daar bij de bar, als niemand praat is het stil en donker. Normaal kijk je om je heen. Al met al 

was ik toch onder de indruk. Ik voelde me toch een beetje somber en ben toch blij als we 

weer in een verlichte ruimte komen. Zo merk je dan toch dat kleur en licht invloed hebben op 

je stemming. En hoe belangrijk dat is! Ik heb het er met Astrid over gehad en voel me dan 

bijna schuldig om dit te zeggen. Ik ben me nu meer van bewust met het begeleiden en bij het 

lopen met Astrid We hebben het ook over de dingen waar Astrid tegen aanloopt besproken. 

Hoe ze het daar af en toe het best moeilijk mee heeft. Vooral het afhankelijk zijn. Dat 

mensen niet direct haar benaderen, maar vaak via mij is . 

 

m.v.g Anita Rook 

 
 

 

Helpt u mee om Onder de Loep leuk te 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 
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Activiteiten afgelopen tijd 
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Ook dit jaar gaan we weer op vakantie! 

Heeft u daar ook zo’n zin in, dan kunt u mee. 

We gaan naar het Haerderhuijs in Doornspijk, 

Er kunnen per keer 8 bewoners mee, er gaan ook 8 begeleiders mee, waaronder 

verzorgende activiteitenbegeleiding en vrijwilligers. 

De eerste vakantie is van 26 maart tot en met 30 maart. 

De tweede vakantie is van 24 september tot en met 28 september 

De kosten zijn € 500.00 all inclusief. 

Misschien zegt u een midweek is me teveel maar een weekend van vrijdag tot en met 

zondag lijkt me wel wat, laat mij dat dan weten wie weet zijn er meer mensen die dit prettiger 

vinden en kunnen we eventueel ook een weekend er toch even uit 

Jolande Houtzager activiteitenbegeleider 

 

Het leven in Gouda, 
Hoewel Gouda van oudsher tot de belangrijkste steden van Holland wordt gerekend is het 

voor het grootste deel van haar bestaan armlastig geweest.  

Het jaar 1853 is voor Gouda van groot belang, in dat jaar hebben belangrijke ontwikkelingen 

plaats. De Stearine Kaarsenfabriek wordt opgericht en zal zich binnen enkele jaren enorm 

ontwikkelen tot een van de grootste werkgevers van de stad. De nieuwe fabriek produceert 

stearine kaarsen. 

De fabriek wordt opgericht door drie vooraanstaande heren en staat eerst op het Raam maar 

verhuist al snel naar de binnenkant van de Rotterdamse Dijk. Het bedrijf is van het begin een 

groot succes en breidt geregeld uit. In 1864 werken er al 250 mensen. Toch is er ook veel 

verzet bij de Gouwenaars, ze vinden dat het bedrijf een grote vervuiler is. 

De groei van de kaarsen fabriek zet door en weet zich in de jaren twintig en dertig verder te 

ontwikkelen. Er wordt steeds meer nadruk gelegd op de fabricage van producten uit de 

petrochemische industrie, zoals producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging. 

Het maken van kaarsen komt hierdoor op het tweede plan. 

In 1936 worden grote delen van de fabriek verwoest door een grote brand en ook tijdens de 

tweede wereldoorlog ligt het bedrijf op last van de Duitsers stil.  

Maar steed wordt het weer met veel energie opgebouwd. 

In 1960 wordt het bedrijf opgekocht door Unilever, na honderd jaar is het niet langer een 

Gouds bedrijf. Het krijgt dan ook een nieuwe naam, Unichema Chemie. De naam zegt het al, 

voor het maken van kaarsen is geen plaats meer, dit wordt verkocht aan Bolsius en gaat 

verder in Waddinxveen. 

In 1999 is er weer een naamswijziging, het heet nu Uniquema en zeven jaar later word het 

Croda. 

Ondanks al de verschillende namen en eigenaren is de fabriek altijd in Gouda blijven staan 

en op sommige dagen was hij al van verre te ruiken. Ook werken er nog steeds veel 

Gouwenaren 

Bron Het leven in Gouda vanaf het midden van de 19 e eeuw 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.zwembadscharlakenhof.nl/nieuws/item/131&psig=AOvVaw2jFd64EiP2vaholP5HyBFc&ust=1516085501072556
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3367k8_rYAhUDJ1AKHUKpC8cQjRx6BAgAEAY&url=https://www.absolutviajes.com/de-hoge-veluwe-el-parque-nacional-de-ede/&psig=AOvVaw2uo3jckFmBnyvm-AXx5Ppy&ust=1517237167805601
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Kwartaaloverzicht van optredens, bingoavond   

en overige maandelijkse activiteiten                                                         

(naast de wekelijkse verenigingen). 

Februari en Maart 2018 

 
 Februari    

Za  3 februari  Muziekmiddag 14.30 uur 15.00 uur 

Di   6 februari  Bingoavond 18.30 uur 19.00 uur 

Di  13 februari  Optreden: 

Polderkoor 

18.30 uur 19.00 uur 

Di  13 februari  Bingoavond  18.30 uur 19.00 uur 

Di 20 februari  Omzien met elkaar 18.30 uur 19.00 uur 

Zon  25 februari Optreden: 

Michel Coenen & Tejo 

Brouwer 

14.00 uur 14.30 uur 

 Maart     

Do  1 maart Pantoffelservice 10.00 uur 12.00 uur 

Za 3 maart  Muziekmiddag 14.30 uur 15.00 uur 

Di  6 maart  Bingoavond 18.30 uur 19.00 uur 

Vrij  9 maart  NL Doet,  programma volgt   

Zat  10 maart  NL Doet,  programma volgt   

Di 13 maart Optreden  

Rachelle 

18.30 uur 19.00 uur 

Vrij  16 maart  Pannenkoekdag 12.00 uur 14.00 uur 

Di 20 maart Bingoavond 18.30 uur 19.00 uur 

Zo 22 maart Optreden 

Jacqueline Smit                  

De Juke box voor Bach 

14.00 uur 14.30 uur 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_256g-vrYAhUHa1AKHax5C0AQjRx6BAgAEAY&url=http://www.polderkoor.nl/repertoire-2/&psig=AOvVaw2OsMeiKAWvV9ywmZHN9Bkn&ust=1517239078571888
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4vNLr-vrYAhVFEVAKHeo6Av8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.pannenkoekdag.nl/&psig=AOvVaw3J6uflB4wQ3L3xWLDP4Q6k&ust=1517239249885115
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Inbegrepen bij KDO/all inclusive arrangement èn voor Bewoners 

zonder broodgeld. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Verpakking scant op 0,00 

Brood 

Zacht bolletje wit of 

bruin (excl. luxe 

bollen ) 

Wit, bruin, donkerbruin 2 st. verp 

stuks 

Beschuit, volkoren  Rol 

Ontbijtkoek  Pak 200 gr. 

Pap Havermout 

Griesmeel 

Beker 500 gr. 

Boter 

 

Halvarine  

Roomboter 

Kuip 

Kuip 

Zuivel Volle/halfvolle melk 

Karnemelk 

Chocolademelk 

Vla 

Yoghurt vol/halfvol 

Koffiemelk 

½ ltr / 1 ltr 

½ ltr /1  ltr 

Beker 

½ ltr 

½ ltr/1 ltr 

Beleg Alle kaassoorten 

Meest gangbare 

vleeswaren 

( excl. luxe vleeswaren ) 

2 st. verp 

2 pl. 

 

 

 

Kleine of grote 

verpakkingen 

Pindakaas  

Jam  

Appelstroop  

Hagelslag/vlokken  

Chocopasta  

Suiker Kristalzak suiker 

Suikerklontjes 

Zak 

doos 

Warme maaltijd Middagmaal of 3 vaks 

Rauwkost 

Appelmoes 

Nagerecht  

 

Warme dranken Koffie en thee Per kop 

Dranken Sinaasappelsap 

Limonadesiroop 

Fles 

Fles 

Koekjes Alleen Volkorenbiscuits Rol 

Fruit  1 stuk per dag 

Ei, gekookt   
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Gedicht     

 
Geniet ervan 

 

Wanneer de jaren gaan tellen 

En je kunt het nog vertellen 

Het gaat met goed. 

Ook al is het niet zoals het moet.  

Een pijntje hier, een pijntje daar,  

Toch mogen wij nog leven met elkaar. 

Iedere dag mogen wij genieten 

Van planten, rozen of margrieten. 

Al willen de benen niet meer zo ras 

En je steunzolen hinderen in de pas. 

De mond met een vals gebit 

Of de oren waar een apparaat in zit. 

Toch mogen wij genieten van Gods natuur 

Elk ogenblik, elk uur.  

Een tip voor jullie beiden, geniet ervan 

Zolang het nog kan. 

 

Geschreven door mevr. Otto 

 

Heeft u ook de winter beleefd op het mooiste 

marktplein van Nederland  
Er lag ooit een gracht rondom het Stadhuis, wat moet dat een mooi beeld zijn geweest… 

Een glanzende strook water rondom het Stadhuis met een valbrug om het statige pand te 

bereiken. Hoe bijzonder is het dat we in december 2017 dit beeld weer op de Goudse Markt 

hebben kunnen aanschouwen? Al jaren droomde de organisatie van de Goudse IJsbaan van 

een ijsbaan rondom het stadhuis. En het is gelukt dit jaar! De start bij Grandcafé Koek en 

Zopie, even op de foto bij de Kerstboom, een blik op Van Vreumingen als historisch 

boegbeeld, de bocht door en onder de klanken van het Goudse Klokkenspel in volle vaart 

richting de Goudse Waag. En dat alles met het fraaie Stadhuis als middelpunt. Het was een 

zeer bijzonder schouwspel te worden waarbij pret en historie worden verenigd.    

https://indebuurt.nl/gouda/wp-content/uploads/2017/12/ijsbaan-om-stadhuis.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0xs_X9_rYAhXCYlAKHbH9DvwQjRx6BAgAEAY&url=https://stichtingzaaigoed.nl/projecten/zintuigentuin/&psig=AOvVaw0QP-raONn8w_QymFkcn6vD&ust=1517238364387668
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Het Grand Café, wie kent die plaats nou niet… 

 

..waar overdag van alles gebeurt! 
 
Druk als kleine baasjes lopen wij heen en weer 
om tafels te dekken, iets in te schenken, maaltijd 
op te scheppen enzovoorts met hulp van Piet, de 
vaste vrijwilliger en Gemiva medewerkers. 
Maar we hebben wij ook andere taken, zoals 
tafels en apparatuur schoonmaken, vegen, 
schone vaat opruimen, winkel en koeling 
inruimen, plantjes op tafel water geven en verder 
van alles wat er dan zich voor doet. Tussen de bedrijven door nemen we ook 
de telefoon aan, verwelkomen en verwijzen wij bezoek, staan iedereen aan de 
infobalie te woord en werken we achter de computer. 
 
Bij ons bij het infopunt kunt u terecht voor opgave aan activiteiten, voor 
het lenen van een gemeente-rolstoel, voor een afspraak bij de kapper, 
voor een afspraak bij de pedicure, voor het opgeven van een klusje.  
Ook voor de lekkere trek…wat dacht u van een lekkere ham/kaas tosti, 
een gekookt eitje of een gebakken eitje of zelfs een patatje met 
mayonaise, kroketje met mosterd etc., alleen op vrijdag dan.  
Een kopje koffie of thee, een glaasje wijn, een advocaatje met slagroom, 
warme chocolademelk schenken wij graag voor u in!  
 
Wilt u iets lezen? Er zijn genoeg kranten, tijdschriften aanwezig.  
Op een tablet of smartphone een spelletje spelen kan hier ook, want 
Irishof heeft WiFi! In de gebaksvitrine staat regelmatig heerlijk gebak en in de winkel 

voortreffelijke koekjes van de Gemiva! Smullen voor weinig! 
 
Het is ook de plaats voor een praatje, een goeie mop, een mooi verhaal.  
Bij ons wordt er altijd veel gelachen. Samen houden we het gezellig, toch!? 
Af en toe op zaterdag een muziek/dansmiddag in het grand café o.l.v. de DJ ’s 
Ad en Rinus. Zij draaien fijne muziek om op te dansen met of zonder rollator of 
rolstoel, dat maakt niet uit, genoeg vrijwilligers aanwezig en heerlijke 
meezingers…kortom altijd erg gezellig in Irishof!! 
KOM GEWOON BUURTEN IN HET 
GRAND CAFÉ!!  
Samen is beter dan alleen! 

 
 
 
 
 
 
Rita Borgsteede 
Grand Cafémedewerker  
 


