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Voorwoord
door Sabina Rollema, adjunct directeur

De decembermaand staat weer voor de deur. 
Het lijkt wel of die steeds sneller komt. Voor mijn 
gevoel is het echt nog niet zo lang geleden dat ik 
de kerstboom heb afgetuigd en de kerstspullen 
naar zolder heb gebracht. 

Voor veel mensen is december een gezellige, 
maar ook een hele drukke maand. En mensen 
die erg perfectionistisch zijn, hebben het extra 
zwaar. Alles moet immers tip top georganiseerd 
zijn, de inkopen moeten op tijd gehaald worden, 
menu’s uitgedacht, het huis moet sfeervol 
versierd zijn en bovendien moet iedereen het 
naar zijn zin hebben. 

Niet alleen december is een drukke maand. Als je tegenwoordig 
aan iemand vraagt hoe het gaat, geven veel mensen als eerste 
reactie “druk, druk, druk.” Het is ook de tijdsgeest waarin we 
leven met alle prikkels om ons heen en met de druk van social 
media met alle ‘leuke dingen’ waar iedereen volop mee bezig is 
als we de berichten op Facebook en Instagram mogen geloven. 
Nu zou je misschien denken dat het leven wat rustiger wordt als 
je eenmaal met pensioen bent. Maar de vele vrijwilligers die onze 
organisatie rijk is, geven een heel ander beeld. Na je pensioen 
heb je misschien nog wel meer dan voorheen een agenda nodig 
om alle afspraken bij te houden. De dagen zijn gevuld met 
vrijwilligerswerk, uitstapjes, sport, oppassen op de kleinkinderen, 
tijd voor je eigen sociale contacten, zorg voor naasten, hobby’s 
en meer van dat soort activiteiten. Je zou er bij voorbaat al moe 
van worden. 

Voor het komende jaar wil ik u een doordenker meegeven met 
de spreuk: “Ik wil mezelf wel eens ontmoeten in plaats van 
mezelf tegen te komen”

Ik wens u mooie dagen toe en een gezond, vitaal en relaxt nieuw 
jaar. 

“Wacht niet op een goede 
dag, maak er een!.”



Ouder worden, wat komt er allemaal bij kijken?
Vroeger werd de generatie 65+ gezien als ‘oud’, maar tegenwoordig staat deze groep nog in de bloei van hun leven. 
Ze zorgen voor de kleinkinderen, reizen of maken uitjes met vrienden. Toch worden we allemaal ouder. Het hoort bij 
het leven, maar wat houdt het allemaal in? Kunt u zichzelf voorbereiden op wat er komen gaat? Wij hebben een aantal 
punten genoteerd en u bent zelf vrij om hier iets mee te doen of niet. Misschien zijn er juist dingen waar u tot op heden 
nog niet over heeft nagedacht, maar wel mee aan de slag zou willen gaan. 

Zelfstandig thuis wonen
Het wordt breed uitgemeten in de politiek en media, senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Nu 
gaat het misschien allemaal nog prima… u kunt nog traplopen, de tuin bijhouden en dingen in huis doen. Maar wat als u 
lichamelijk achteruit gaat? Uw huis verbouwen is een optie, maar niet altijd (financieel) mogelijk voor iedereen. Een tip 
van ons: schrijf u in bij een woonstichting. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer punten u verzameld om keus te 
hebben voor bijvoorbeeld seniorenwoningen die gelijkvloers zijn.  

Het ouder worden omarmen
U heeft veel levenservaring. U kunt anderen nog iets leren, zoals wijze levenslessen of die ene schoonmaaktip die de 
jongelui niet kennen. Misschien wilt u zelf nog iets leren; volg die ene cursus die u altijd al heeft willen doen of ga op 
onderzoek uit wat u nog zou kunnen betekenen. Het spreekwoord luidt niet voor niets: ‘je bent nooit te oud om te leren’. 

Praat met vrienden
Het kan zijn dat u iemand heeft verloren. Het aangaan van nieuwe vriendschappen kan energie kosten, maar het kan 
uw leven ook verrijken. U heeft nu de tijd om leuke dingen te doen, dus waar wacht u nog op? Het is wetenschappelijk 
bewezen dat sociale contacten één van de beste manieren is om voor uzelf te zorgen. De meeste mensen ervaren een 
drempel om dit contact aan te gaan, maar vriendschappen kunt u hebben op diverse vlakken. En ook hier luidt er een 
mooi spreekwoord die u allen ongetwijfeld kent: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.

Bewegen
Dagelijkse beweging kan u helpen om gezond te blijven, geeft uw zelfbewustzijn een oppepper en het gaat bepaalde 
ouderdomskwalen tegen. Intensief sporten kan moeilijker worden, maar er zijn diverse mogelijkheden om toch te blijven 
bewegen. Wandelen of fietsen, ook hier zijn diverse opties, wanneer u dit zelf niet meer goed kan. U kunt bijvoorbeeld 
de duofiets huren via de Riederborgh of informeer naar de mogelijkheden van ‘seniorensport’ en ‘aangepast bewegen’ 
van Facet Ridderkerk. U lekker laten rondrijden in de riksja is ook een optie, hier hoeft u zelf niets te doen, maar kunt u 
nog wel genieten van de buitenlucht. 

Geheugen
Laat uw geheugen u in de steek? Veel mensen zijn bang om dementie te krijgen, maar niet iedereen met 
geheugenproblemen heeft direct dementie. Raadpleeg uw arts, hij of zij kan u meer vertellen. Uw hersenen hebben 
al die jaren zoveel onthouden of geweten, ze kunnen ook enkel vertraagd zijn. Geef uzelf hiervoor ruimte en neem die 
ruimte ook bij anderen wanneer u bijvoorbeeld niet uit uw woorden komt. De jongere generatie wil soms te snel en vult 
het dan voor u in. Actief in het leven staan en bewegen helpen uw hersenen actief te blijven. 

U voorbereiden op...
Heeft u bijvoorbeeld nagedacht over juridische zaken? Op de volgende pagina staat meer informatie over bijvoorbeeld 
het levenstestament. Niet alleen praktische zaken, wellicht heeft u nog plannen of wensen. Bespreek dit met iemand 
en onderzoek welke mogelijkheden er zijn. Uw leeftijd is niet bepalend voor alles wat u nog zou kunnen of willen doen!

“Volg je
 hart, 

want dat 
klopt.”



Levenstestament, wat 
houdt het in?
U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk 
achteruit. Of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het 
goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u 
dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de 
zaken volgens uw wensen geregeld. 

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor 
de financiële belangen en één voor de medische en persoonlijke 
zaken, wie weet wie uw huisarts is of weet uw wachtwoorden 
te vinden? U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één 
akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook mogelijk om 
alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De 
mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het 
levenstestament zijn hetzelfde.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over 
wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat 
regelt u in een testament. Houdt u er rekening mee dat een 
levenstestament tijd kost en natuurlijk zal de notaris ook een 
bedrag in rekening brengen. 

Feestgroet
Alle medewerkers en vrijwilligers 
van Facet Ridderkerk wensen u  fijne 
feestdagen en een gezond, vitaal en 
plezierig nieuwjaar!

OUDE MENSEN

Ze hebben honderd rimpels
en ze hebben grijze haren
en ouderwetse dingen
die ze altijd maar bewaren.
Oude mensen, oude mensen.

Ze hebben snoepjes bij zich
om aan kinderen te geven,
daar moeten ze naar zoeken,
dus dan wacht je nog maar even.
Oude mensen, oude mensen.

Ze slapen nog maar kort, hoor,
dus ze worden heel vroeg wakker.
Ze gaan een praatje maken
met de slager en de bakker.
Oude mensen, oude mensen. 

Ze willen graag vertellen
over heel erg lang geleden. 
Toen ’t zo koud was in de winter, 
toen er nergens auto’s reden.
Oude mensen, oude mensen.

Kinderen, weet je wat zo gek is
aan dit grappige verhaal?
Over dertigduizend nachtjes, 
dan zijn jullie allemaal
oude mensen, oude mensen.
   - Willem Wilmink



Niemand vertelt je 
hoe het moet...
Afgelopen jaar is er een groep bijeen gekomen die met elkaar in 
gesprek is gegaan over rouw en verlies. Ook komend jaar, onder 
begeleiding van Masé Sutterland, worden er acht bijeenkomsten 
georganiseerd waar er gepraat wordt hoe u om kan gaan met 
het verlies van een dierbare. Masé maakt gebruik van creatieve 
werkvormen en beeldend materiaal in het verwerkingsproces. Met 
haar warme karakter geeft zij deskundige begeleiding van hart tot 
hart. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Tafeltje Dekje
Maaltijdenservice Tafeltje Dekje voeren wij al jaren uit samen met 
Riederborgh die de maaltijden bereid. Per 1 januari 2020 zal de 
maaltijdenservice worden overgedragen aan de Riederborgh.

Tafeltje Dekje zal onder dezelfde voorwaarden worden uitgevoerd. 
Onze huidige klanten blijven dezelfde vertrouwde gezichten zien. 
Inmiddels zijn onze klanten en vrijwilligers geïnformeerd. Zij begrijpen 
ons besluit. In december nemen wij met een gezamenlijke lunch en 
heel veel dankbaarheid afscheid van deze trouwe groep vrijwilligers. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Riederborgh met aandacht en 
persoonlijke service deze dienst zal voortzetten.

Arie en Coby lezen voor aan 
volwassenen
Voorlezen alleen voor kinderen? Welnee! Ook voor volwassenen is luisteren naar verhalen erg inspirerend. Voor iedereen 
vanaf 55 jaar is er om de twee weken een vrijwilliger (Arie of Coby) die u prachtige verhalen voorleest. Op woensdagmiddag 
van 14.00 tot 15.00 uur in Bibliotheek AanZet aan het Sint Jorisplein. De activiteit is al begonnen, maar in verband met de 
feestdagen zal er vanaf half december geen voorleesmiddag meer zijn. Liefhebbers zijn vanaf 8 januari 2020 weer welkom! 

Lunch voor senioren 
bij Dapur Ibu
Vanaf 16 december organiseert restaurant 
Dapur Ibu elke derde maandag van de maand 
van 11.30 tot 13.30 uur een gezellige middag 
voor senioren uit Ridderkerk. Onder het genot 
van een maaltijd kunt u kennismaken met 
de traditionele Indonesische keuken. Én nog 
leuker… de mogelijkheid om nieuwe mensen 
te ontmoeten! U krijgt zelf de gelegenheid om 
groenten en vlees te kiezen en u betaalt 
€ 5,00 voor de maaltijd (exclusief drankjes). 
Reserveren is verplicht en kan via 0180 - 433 
233. Dapur Ibu is te vinden in het centrum aan 
het Sint Jorisplein 11. Eet smakelijk!

Nieuws 
 



Agenda

Boekentip
Mooi oud zijn, mooi oud worden,
Gertrude Klinkhamer

In de zomer raken twee vrouwen (68 en 73 jaar) in 
gesprek over hoe zij oud willen worden. Dit gesprek 
is het begin van een briefwisseling. Ingrijpende 
veranderingen, opborrelende angsten, groeiende 
inzichten, winst én verlies worden zichtbaar. Vragen 
over zingeving, angst voor verlies 
van gezondheid en relaties, ideeën
over onthechting. Een zoektocht
op de weg die onverstoorbaar 
leidt naar het einde van dit leven. 
Hoe ben en word je Mooi Oud?

Sint Jorisplein 77, 2981 GD Ridderkerk

Voorlezen aan Vanaf 8 januari 2020 om de twee
volwassenen weken van 14.00 tot 15.00 uur

Boksdoornstraat 80, 2982 BD Ridderkerk

Koffieochtend  Iedere dinsdag en donderdag
  van 10:00 tot 12:00 uur
Soos  Iedere donderdag
  van 13:30 tot 16:00 uur
Filmmiddag Iedere eerste vrijdag van de maand
  van 13:30 tot 16:00 uur
Breimiddag   Iedere tweede vrijdag van de
  maand van 13:30 tot 15:30 uur
Mannenclub Iedere tweede en vierde vrijdag   
  van  de maand van 10:00 tot 12:00 
  uur
Bingo   Iedere derde vrijdag van de   
  maand van 14:00 tot 16:00 uur
Creatieve  Iedere vierde vrijdag van de 
middag  maand van 13:30 tot 15:30 uur

Bibliotheek AanZet

Gasterij de Ontmoeting

Soos Centrum

Soos Oostendam

WVC Slikkerveer

Koningsplein 2, 2981 EA Ridderkerk

Soos  Iedere maandag 
              van 14:00 - 16:00 uur

Tarwestraat 34, 2989 AW Ridderkerk

Soos in de  Eenmaal in de twee weken op 
Korenbloem donderdag van 14:00 tot 17:00 uur

Reijerweg 62, 2983 AT Ridderkerk

Koffieochtend  Iedere donderdag
  van 10:00 tot 12:00 uur
Soos  Iedere donderdag
  van 14:00 tot 16:30 uur
Ontmoetingsdag Iedere laatste zondag van de
   maand van 11:00 tot 16:00 uur

Rijksstraatweg 43, 2988 BA Ridderkerk

Soos in de Eenmaal in de drie weken 
Hoeksteen van 14:00 tot 16:30 uur
  

Noordstraat 255a, 2987 CR Ridderkerk

Soos  Iedere dinsdag en donderdag
  van 13:30 tot 16:30 uur
Bingomiddag Iedere eerste maandagmiddag van 
  de maand van 14:00 tot 16:00 uur 
Bingoavond Iedere derde vrijdagavond van 
  de maand van 19:30 tot 21:30 uur
Biljarten Iedere doordeweekse dag van 
  12:30 tot 16:30 uur

Bekijk ons complete aanbod voor  activiteiten en 
ontmoetingsbijeenkomsten bij u in de wijk via 
www.facetridderkerk.nl/ontmoeting.

Soos Rijsoord

WVC Bolnes

“Als je denkt dat 
alles tegenzit, denk 

dan opnieuw.”


