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Geen plaats

voor versiering? Het was mijn eerste
Kerst; ik barstte bijna uit mijn hars
Daar stond ik dan! Ik maakte mezelf van nieuwsgierigheid! We kwamen
zo groot mogelijk, rekte me aan alle in een donkere kamer. Het was er
kanten uit om gezien te worden, zo stil. Dat zou straks wel veranderen,
trots was ik! Wat had ik mijn best ge- dacht ik. Toen kneep de dame een
daan om op te vallen toen de verko- lichtje aan waardoor ik kon zien waar
per me samen met de andere den- ik was. Het was niet de gezellige
nen bij zijn stalletje neerzette. En het huiskamer, die ik in gedachten had.
was gelukt, ik stond op de voorste rij! Er stonden twee grote stoelen, een
Het zou vast niet lang duren voordat vierkant houten tafeltje met daariemand zag hoe mooi ik was en mij op een telefoon. Tegenover mij een
kocht. Aan mij zou het niet liggen! tweede deur. De ramen waren afgeMijn gedraai en geglim wierp al snel plakt met folie, zo kon niemand zien
vruchten af: een jonge vrouw pakte me hoe mooi ik was! Ik ritselde verontbij mijn top en bekeek me aandachtig. waardigd met mijn naalden. De muZe hoefde me maar een klein zetje te ren van de kamer waren zacht getint,
geven en ik maakte een parmantige in het midden van de kamer stond
pirouette voor haar. Het duurde niet een wiegje. Een zachtgeel lakentje,
lang of ik mocht mee met de jonge- een knuffel in de vorm van een giraf.
dame. Nog heel even keek ik om naar Een envelop, een schriftje… Ik snapte
het stalletje, maar daar ging ik, op er niets van, wie zet er nu een kerstnaar een warm huis vol gezelligheid! boom in een slaapkamer? Wat een
Toen de auto na een poosje stopte, pech, net als ik voor het eerst mag
was ik blij toe; mijn takken moes- stralen! Ondanks de gouden ballen
ten nodig gestrekt. De dame pakte en lampjes waarmee de jonge vrouw
me op en samen met haar danste mij versierde, werd ik er niet vrolijik bijna naar binnen, zo blij was ik. ker op. Ik zuchtte en liet mijn takWelke lampjes zou ik krijgen, en wat ken triest hangen. Mijn eerste Kerst

werd niet wat ik ervan had verwacht.
Een dag ging voorbij, twee dagen, Kerst naderde en er gebeurde
niets. Ik stond daar maar. Af en toe
kwam de jonge vrouw binnen om
mij wat water te geven. Dan schikte ze wat aan het lakentje, legde de envelop recht… Ik snapte er
niets van. Voor wie was het wiegje?
En waarom lag er een envelop in?
De nacht voor Kerst, ik had de moed
allang opgegeven, hoorde ik de deur
opnieuw opengaan. Het was al laat
en ik vroeg me af wie er zo laat nog
op bezoek kwam bij de jonge vrouw.
Er kwam een meisje met een pet binnen, haar gezicht bedekt met een
sjaal. In haar hand had ze een grote
rieten boodschappentas. Twee grote
ogen boven de sjaal keken de kamer
rond. ‘Ha!’, dacht ik, ‘eindelijk bekijks!’
en ik blies mezelf nieuw leven in. Het
meisje had geen oog voor mij. Ze liep
naar het wiegje, pakte de envelop en
las wat erop stond. Ze opende de envelop, haalde iets uit en stak het in
haar jaszak. Ze zette de boodschappentas voorzichtig op de stoel, boog
zich voorover en pakte er een dekentje uit. Het dekentje maakte geluid.
Ze kwam weer omhoog en vouwde de
deken open. Haar gezicht vertrok, haar
hoofd boog voorover, haar schouders
begonnen te schokken. Ik schrok.
Wat was dit nu? In de deken lag een
baby. Het meisje deed haar pet af en
drukte de baby tegen zich aan, wiegde het kindje. Ze deed haar pet af om
haar wang tegen het kleine wangetje
aan te leggen. Donkere krullen vielen langs het kleine hoofdje. Bevend
zong ze zachtjes een liedje, terwijl
de tranen over haar gezicht liepen.
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‘Geen plaats voor jou…’, hoorde ik haar
verstikt fluisteren toen ze langs me
liep, ‘Geen plaats’ en ‘Hier ben je veilig.’ Het meisje ging zitten, reikte in
de tas en gaf haar baby’tje een flesje. Toen het flesje leeg was, legde ze
het kindje in het wiegje. De envelop
stopte ze in haar tas. Ze stond nog
een hele poos bij het wiegje te kijken,
streelde zwijgend het wangetje. Toen
er op de gang een geluid van een deur
klonk, keek ze verschrikt op en even
zag ik haar gezicht voordat ze het
donker invluchtte. De pet lag vergeten op de stoel. Ik was verbijsterd. Ze
liet haar kindje hier gewoon achter!
Voor ik er goed over kon nadenken,
ging de andere deur naast mij open.
De jonge vrouw kwam binnen en liep
snel naar het wiegje. Ze opende het
schriftje en zag dat er niets in stond.
Ik hoorde haar zuchten. ‘Arme meid,’
mompelde ze. Ze pakte het kindje op en nam het mee naar binnen.
Mijn feestdagen verliepen verder
saai en triest. Behalve dat ik af en toe
water kreeg, zag ik niemand en niemand zag mij. Mijn naalden vielen
uit van ellende. In het licht van het
vuurwerk staarde ik triest naar mijn
eigen silhouet, voor mij op de grond.
Jaren verstreken en nu ben ik al
en flinke den. De jonge vrouw had
mij in haar eigen tuin geplant, ik
mocht blijven! Elk jaar sta ik buiten voor mijn beschermvrouwe te
gloreren met prachtige lichtjes. En
de vergeten pet. Die hangt na die
eerste Kerst elk jaar in mijn kroon.
Alleen vandaag niet: vandaag heeft
mijn beschermengel hem in een

van mijn onderste takken gehangen.
Het is begin december en het is
een ijskoude avond. Sterren flonkeren en het wegdek schittert van
de vorst. Het is stil op straat, iedereen zit thuis bij de warme kachel.
Nee, toch niet; aan het eind van de
straat zie ik toch nog een gestalte
van een vrouw dichterbij komen. De
vrouw loopt het tuinpad op, dat naar
de achterkant van het huis leidt. Ze
gaat de kamer binnen waar ik als jonge den mijn carrière als kerstboom
begon. Inmiddels heb ik al heel wat
vrouwen die kamer zien binnengaan
en weet ik wat ze daar zoeken: een
veilige haven voor hun kindje. Maar
deze vrouw heeft geen kindje bij zich.
Een poosje later gaat de deur weer
open en komen er twee vrouwen en
een kind de tuin in. Ze lopen op mij
toe, en tot mijn stomme verbazing
pakt de vreemde vrouw de pet van
mijn tak. Dan zie ik haar gezicht en
herken ik haar: het meisje met de
pet. Ze glimlacht en zet de pet op het
hoofd van het kind. Donkere krullen
steken onder de pet uit. Dan geeft
ze het kind een heel klein pakje. Het
kind pakt het uit en haalt er een puzzelstukje uit. Vragende ogen kijken
omhoog. De beschermengel -voor
mij en voor velen- reikt in haar jaszak,
haalt daar het andere puzzelstukje uit en klikt het in het stukje van
het kind. De bezoekster gaat op haar
knieën zitten en streelt het wangetje,
schuift een donkere krul uit de ogen.
‘Fijne Kerst en goed op de puzzel passen’, zegt ze. Dan staat ze op, omhelst
onze beschermengel en wandelt het
tuinpad af.
				Anja de Haan

het beste van de zorg

EEN VEILIGE KERST: zo doen we dat!
Heerlijk die kerstsfeer in huis! Voordat u uw appartement gaat versieren,
willen wij u graag wijzen op de volgende afspraken die wij in De Stilen
maakten:

Kaarsen zijn heel gezellig, maar helaas niet toegestaan. Wij adviseren u
om de nepwaxinelichtjes of nepkaarsen zoals op bovenstaande afbeelding, te kopen. Niet van echt te onderscheiden!

Kerstbomen en kerstversiering
moeten brandveilig zijn, dat wil zeggen: geen echte in huis halen. Kunstkerstbomen en kerstslingers moeten bovendien zijn voorzien van een
brandveilig keurmerk en geïmpregneerd zijn. Zet uw kerstboom en uw
versiering niet dichtbij warmtebronnen zoals uw televisie en lampen. Zet
ze ook niet in uw looppad, dat is uw
vluchtroute.
Denk er daarbij ook aan dat u niet
over snoeren kunt struikelen.
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Lampjes
Hangt u feestverlichting op? Of kerstverlichting in uw eigen kerstboom?
Kijk dan goed of de draad niet beschadigd is. Doe de verlichting uit
als u gaat slapen of weggaat, door de
stekker uit het stopcontact te halen.
Een lampje losdraaien is niet genoeg.
Is er een lampje kapot? Vervang het
dan meteen; de andere lampjes worden namelijk heter als er één uitvalt.

Kerststukjes
Heel sfeervol staat zo’n kerststukje, maar laat de kaars gewoon uit, of
plaats er een ledlampje in. Wel weer
opletten dat het lampje niet warm
wordt!

BETAAL MET CONSUMPTIEBONNEN IN
DECEMBER!
Wel zo makkelijk: in december betaalt u uw consumpties met speciale
december-consumptiebonnen. Vanaf
28 november koopt u een voorraad

je bonnen bij de receptie en kunt u
bijnade hele maand uw portemonnee thuislaten. Heeft u na de feestdagen nog een paar bonnen over?
Dan mag u deze de eerste week van
januari nog bij de receptie inleveren
en krijgt u voor die bonnen uw geld
terug.
Denkt u erom dat u op tijd consumptiebonnen bij de receptie koopt??!

PREZO-AUDIT OP 13 DECEMBER
Noorderbreedte wil dat alle Noorderbreedte-locaties en Noorderbreedte
Thuiszorg zijn voorzien van een keurmerk. Daarom laat Noorderbreedte
zich toetsen. Dit toetsen gebeurt volgens het PREZO-kwaliteitssysteem
(Prestatiemodel Zorg) en wordt uitgevoerd door de Stichting Perspekt.
PREZO is het kwaliteitssysteem voor
de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en is gebaseerd op de Normen
voor Verantwoorde zorg. Centraal
in dit kwaliteitssysteem staan de
zorgprestaties die medewerkers en
organisatie leveren aan de cliënt,
zoals ‘De cliënt krijgt adequate verzorging’, ‘De cliënt voelt zich veilig’.
Wat vindt de cliënt van de zorg die
hij krijgt? PREZO beschrijft welke
activiteiten kunnen bijdragen, zodat de cliënt verantwoorde zorg ontvangt. En wat nodig is om die activiteiten ook te kunnen uitvoeren.

Hoe wordt getoetst?

Het auditteam wil zoveel mogelijk
te weten komen over onze zorg- en
dienstverlening en een goed oordeel
vormen over de kwaliteit van De Stilen. Van tevoren heeft het auditteam
al schriftelijke (digitale) informatie
ontvangen. Op dinsdag 13 december
komen twee onafhankelijke deskundigen op bezoek. Om het beeld compleet te maken wil het team op die
dag graag met zoveel mogelijk cliënten en medewerkers spreken. Zij praten ook met de locatiemanager, de
leidinggevenden, de medewerkers
en natuurlijk met de cliëntenraad.
Daarnaast zal het team in huis rondlopen en aan willekeurige voorbijgangers (medewerkers en cliënten)
vragen stellen. Ook kunnen zij toestemming vragen om op een afdeling
of in een teampost te mogen kijken.
Alle informatie die door het auditteam wordt verzameld, zal vertrouwelijk worden behandeld.
Wat wordt getoetst?
De belangstelling van het auditteam
gaat onder andere uit naar het woonleefklimaat van de cliënten, naar de
manier waarop de zorg- en dienstverlening plaatsvindt, de manier van samenwerken, het onderlinge overleg,
de stijl van leidinggeven en het plannen voor de toekomst. Ook zal het
team nagaan of er voor de zorg- en
dienstverlening voldoende financiële middelen en medewerkers aanwezig zijn en ook of deze doeltreffend
worden ingezet. Verder is het team
geïnteresseerd in de kwaliteit van
het gebouw en de aanwezige voor
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zieningen.
Uitslag
Aan het einde van de dag zal het auditteam mondeling verslag uitbrengen aan de directie en locatiemanager over de uitslag. Daarna wordt
een auditrapport gestuurd aan het
College van Deskundigen, dat de
uiteindelijke definitieve beslissing
neemt over de uitkomst. Bij een positief advies ontvangt De Stilen een
keurmerk.
			

DE WOONWEGWIJZER IN HET VOETLICHT
In uw witte ‘Informatiemap Cliёnten’
vindt u de ‘Woonwegwijzer’, een handig document waarin u heel veel in
formatie vindt over het reilen en zeilen binnen De Stilen. Het document
is heel groot, daarom lichten we er
elke maand een stukje uit, deze keer:
‘Veiligheid
Wij vragen uw aandacht voor de veiligheid van uzelf en anderen in het
gebouw. Er mogen geen (brand)gevaarlijke situaties ontstaan door roken. Zo nodig worden daar in uw cliëntdossier afspraken over gemaakt.
Het branden van kaarsen is vanwege brandgevaar niet toegestaan. Ook
door het gebruik van ondeugdelijke
elektrische apparaten, het boren van
gaten in muren die dienen als brandafscheiding of het plaatsen van
spullen in de gangen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Graag kijken wij samen met u wat er
het beste van de zorg
wél mogelijk is zonder dat de veiligdecember
heid in het geding komt. ‘
Kerststukjes maken, kosten 2,- euro
Locatie: Havenplein
Aanvang: 15.00 uur 				
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SJOEL ‘EM D’ERIN!
Zit u al een poosje te peinzen wat u
voor De Stilen zou kunnen betekenen? Dan is hier de oplossing: wij
zijn dringend op zoek naar een of
meer vrijwilligers die willen helpen
bij het sjoelen.
BIJZONDERE ACTIVITEITEN DECEMBER
Het maandrooster voor december
heeft u al ontvangen. Het wordt weer
een echte feestmaand!

2 december

Sinterklaas bezoekt De Stilen
Locatie: Havenplein
Aanvang: 15.00 uur 				

7 december

Sundrum
Locatie:Havenplein
Aanvang: 19.30 				

12 december

21 december

Lytse Spar: speciale verkoop voor de
feestdagen
Locatie: Havenplein
Aanvang: 10.30 uur 				

22 december

Kerstdiner met ‘decemberkerstkwis’
en muziek van Judith Oost op cello
U ontvangt nog een uitnodiging met
antwoordstrookje. Max. twee introducees.
Locatie: Havenplein
Aanvang: 17.30 - 19.00 uur 		

23 december

Kerk-kerstviering, aansluitend napraten met warme chocolademelk en
kerstbrood.
U ontvangt nog een uitnodiging met
antwoordstrookje.
Locatie: Havenplein
Aanvang: 16.00 uur 				

31

december
Kerstbomen versieren samen met de
Oudejaars-afsluiting
soos
met oude liedjes
Locatie: Havenplein
zingen en oliebollen
Aanvang: 15.00 uur 				
Kom luisteren naar de muziek en gedecember
nieten van de oliebollen van Donald
Optreden van de West Aleta’s
Wijnalda en Geertje Lok!
Locatie: Havenplein
Locatie: Havenplein
Aanvang: 15.00 uur 				
Aanvang: 15.00 uur				
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Wij wensen u veel plezier bij deze
het beste van de zorg
De app van de maand:
mooie en feestelijke momenten!
Kerstradio luisteren. Met kerstmuziek
kom je meteen in de kerststemming!
Dit is een handige app als je geen cd
meer bij de hand hebt of als je een
koptelefoon gebruikt en anderen niet
NIEUWE BEWONERS
Wij verwelkomen weer nieuwe bewo- lastig wilt vallen met je muziekkeuze.
Je kunt natuurlijk ook naar kerstmuners! Een hartelijk welkom aan:
- Mw. Doeksen-Bierema, Griltjeplak, ziek luisteren via de app Spotify en
via Sky Radio. Download de kerstra202A
- Mw. Vermeij-Bloem, Duintuin 13, 303 dio-app voor iPhone of voor Android.
HOU ZE FIT!
Ook zijn wij naarstig op zoek naar iemand die onze bewoners door middel van eenvoudige spelletjes helpt
fit te blijven.
DE APP VAN DE MAAND
Wat is een app? Het woord ‘app’ is
een afkorting van het woord ‘applicatie’. Een app is een klein programma
dat je kunt installeren op je mobiele telefoon, tablet of computer. Zo
kun je bijvoorbeeld vanuit de ‘App
Store’ apps ophalen (‘downloaden’)
waarmee je kunt zien of het die middag gaat regenen of wat het laatste
nieuws is.
Wat is een App Store?
Store’ betekent niets meer en niets
minder dan ‘winkel’. Een App Store
is dan ook een online winkel waar
je apps kunt downloaden. Voor sommi-ge apps moet je betalen, andere
zijn gratis te downloaden.
Een App Store kun je dus vergelijken
met een web-winkel. Welke App Store je moet gebruiken, is afhankelijk
van welke tablet je hebt.

65 JAAR GETROUWD!
Op 29 november waren Roelof en Annie Kooijman 65 jaar getrouwd! Zij
wilden het graag in kleine kring vieren maar het liep toch iets anders. De
burgemeester kwam langs om ze te
feliciteren en ze ontvingen ook een
felicitatie namens de Koning!
Bewoners werden getrakteerd op gebak bij de koffie en ook ‘s middags bij
het feestje was er weer gebak, hapje en drankje. Hun appartement lijkt
nu wel een kleine bloemenwinkel !
Natuurlijk ook van harte gefeliciteerd namens alle medewerkers
en de redactie van dit bulletin!
ALLE HANDEN HELPEN
7 december: Dag van de vrijwilliger
Vrijwillger zijn ....
Is vrijwillig.
Maar niet vrijblijvend.

Is verbonden, maar niet gebonden.
Is onbetaalbaar, maar niet te koop. Is
positief denken, is positief doen. Met
als enige doel
voor jezelf en de ander een goed gevoel.
Hartelijk bedankt voor uw inzet!
Namens bewoners, medewerkers en
management van De Stilen.

DANK!!
Marinus bedankt voor de mooie vogelvoederplank die jij hebt geschonken aan kleinschaligwonen Stenneplak. Hier kunnen vogels nu lekker
genieten van al dat lekkere eten wat
er op de plank ligt. Je hebt het balkon omgetoverd dat vogelparadijs.
Bewoners genieten van de aanwezigheid van de vogels.

Marinus ontzettend bedankt voor dit
mooie gebaar!!
Jessica de Vries
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VAN DE
Op 24 november vergaderde de cliëntenraad weer met locatiemanager
Hans Smorenburg.
Onderwerpen die werden besproken:
Waardigheid & Trots
Zoals al eerder gemeld in deze rubriek
heeft Den Haag gelden beschikbaar
gesteld om sfeer, welzijn en plezier
van de bewoners te bevorderen. Voor
de duidelijkheid: deze bijdrage is bedoeld voor de bewoners met indicatie zorg en behandeling.
De CR heeft verzoeken voor besteding van beschikbaar gesteld geld
ingediend bij het management en
ook het management komt met ideeën die deels al met succes worden
toegepast bij andere Noorderbreedte
zorginstellingen.
VOOR DE BEWONERS VAN DE GROEPSWONINGEN
Tovertafel:
Zo is de CR blij met de aanschaf en
spoedige komst van een ‘Tovertafel’.
Een Tovertafel richt zich juist op mensen met midden tot zware dementie. Alle spellen zijn realistisch; zo
kunnen de spelers overgooien met
een strandbal, fladderende vlinders
vangen, herfstbladeren wegvegen
of rijmpjes afmaken. Ervaring bij andere zorginstellingen leert dat zelfs
bewoners die normaal aan tafel passief voor zich uit zitten te kijken, nu
actief meespelen. Iedereen doet mee
op zijn eigen niveau: sommige bewoners staan op en reiken over ta

fel, anderen volgen de bal met hun
ogen en steken eerst voorzichtig hun
hand uit. De Tovertafel stimuleert beweging en sociale interactie, mensen
lachen met elkaar.
Muziek en een ‘mime-makker’:
Ook wordt gedacht aan andere mogelijkheden om bewoners met dementie tijdelijk uit hun isolement te
halen. Contact wordt gelegd met eilandmuzikanten om te kijken of zij op
de woongroepen een op een kunnen
zingen en spelen met de bewoners.
Een Mime-makker is een soort clown,
die ook een op een contact zoekt met
de demente groepsbewoner.
Naast deze concrete zaken werkt het
management hard samen met de medewerkers van de woongroepen om
te kijken hoe sfeer, plezier en leuke
daginvulling voor de bewoners een
nog hogere prioriteit kunnen krijgen.
Uiteraard zullen familie en vrijwilligers ook betrokken worden bij dit
proces.
VOOR DE BEWONERS VAN APPARTEMENTEN MET INDICATIE ZORG
Voor deze bewoners wordt binnenkort een gezellige ‘huiskamer’ geopend. Een van de appartementen is
ingericht voor bewoners van appartementen die meer structuur en begeleiding nodig hebben. In samenwerking met de zorg is gekeken welke
bewoners hiervoor in aanmerking
komen.
In eerste instantie zal de gezellige
‘huiskamer”’twee keer per week open
zijn. Saskia Pals is druk bezig met de
inrichting en zal deze dagen ook aanwezig zijn om bewoners welkom te
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heten en te begeleiden.

‘MAM on tour’
CR is blij met het initiatief van het
management om Adelheid Roosen
haar verhaal te laten doen in ET10 en
medewerkers, contactpersonen, behandelaren, huisartsen, vrijwilligers
en relaties uit te nodigen de film te
zien en het verhaal te horen.
Ook het verhaal en de film van Adelheid Roosen over haar demente moeder sluit aan bij de inzet van het management van De Stilen om meer
sfeer en gezelligheid te brengen op
de woongroepen.
De boodschap van Adelheid Roosen:
richt je op de behoeften van mensen
met dementie en (niet te vergeten)
hun naasten, in plaats van strijden.
Beweeg mee met de nieuwe werkelijkheid die mensen met dementie
beleven.
Demente mensen kunnen niet meer
veranderen, wij kunnen dat wel. Een
mooie boodschap met voldoende
stof tot nadenken. En naast nadenken ook de uitdaging - voor zowel
medewerkers, familie en vrijwilligers
- om deze nieuwe benadering toe te
passen.
Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties voor de Cliëntenraad? Wij horen ze graag.
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U kunt ze kwijt in de ideeën-/ klachtenbus bij de receptie of mailen aan:
clientenraad@destilen.nl.
U kunt uw vragen het beste vóór de
onderlinge vergaderingen doorgeven. De CR vergadert weer onderling
op 6 december en met Hans Smorenburg op 15 december.

IETS LEUKS VOOR DIT BEWONERSBULLETIN ? STUUR HET IN!
Leuk dat we al wat bijdragen ontvangen voor dit bulletin! Heeft u, als
bewoner, vrijwilliger of medewerker,
een mooi gedicht of foto, genoten
van een activiteit, of een ander leuk
of mooi moment meegemaakt dat u
graag met ons wilt delen, stuur het
op: dehaanteksten@me.com of geef
het af bij de receptie.

