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Zomer in de Betuwe 
  
Juni is de zomermaand.  

Zomer in de Betuwe is natuurlijk het allermooiste dat er is!  
Alles staat in bloei en de dijken kleuren geel, rood en paars van alle weelderig 

bloeiende bloemen.  
Zo zijn er ook vele feesten die te maken hebben met oogst en schutterijen.  

Ook heden ten dage kan dat gelukkig weer.  
Waar het twee jaar stil is geweest, zullen de kernen nu weer volop kunnen 

genieten van de folklore die zij van oudsher hebben. 
Dat willen wij niemand ontnemen.  

Als u slecht ter been bent, dan is er ook nog de (regionale) televisie of een 
filmploeg die u op de hoogte kan houden.  

Zo kan bijna iedereen van deze activiteiten genieten.  
Ook in onze locaties wordt daar aandacht aan besteed.  

Dat vinden wij belangrijk en wij hopen dat het u ook gelukkig maakt. 
  

Voor onze medewerkers is het ook weer tijd om na te denken over de vakantie.  
Blijft het “Rund-um-Hause”, zoals ik wel eens hoor, of gaat het verder weg?  
Alles is natuurlijk goed, want onze medewerkers hebben het meer dan verdiend om een 

paar weken rust te hebben na de hectische tijden van corona en daaropvolgende 
griepgolven.  

Ik hoop dan ook dat u er begrip voor heeft dat het de komende maanden zo kan zijn dat er 
andere mensen bij u in de woning komen om u te helpen.  

Dat is nu eenmaal het gevolg van vakantie.  
Misschien maakt u wel kennis met nieuwe mensen die iets anders beleefd hebben of anders 

in het leven staan.  
Dat maakt een nieuw gesprek ook weer mogelijk en een mens is nooit te oud om te leren, 

zeg ik altijd maar. 
  

Ik wens u een mooi begin van de zomer. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Michel Hodes 
Voorzitter Raad van Bestuur 

 
0481 - 470600 
0481 - 751777 

www.rijnwaal.nl 
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Activiteiten juni 2022 - Liduina, Bemmel 

 
dagelijks   

 09.00 - 18.30 uur Restaurant is open 

 09.00 - 16.00 uur Coffee-corner is open 

 09.00 - 17.00 uur Winkel is open 

 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 16.30 - 18.30 uur Eten in het restaurant 

   

 
Dinsdag 31 mei week 21 

 10.30 - 12.00 uur Gouden Appel Vierdaagse 

   

Woensdag 1 juni week 22 

 10.00 - 10.45 uur Stoel yoga 

 10.30 - 12.00 uur Gouden Appel Vierdaagse 

 11.00 - 11.45 uur Bewegen op maat  

 14.30 - 16.00 uur  Creatief 

   

Donderdag 2 juni week 22 

 10.30 - 12.00 uur Gouden Appel Vierdaagse 

 14.30 - 16.00 uur Soos 

   

Vrijdag 3 juni week 22 

 10.30 - 12.00 uur Gouden Appel Vierdaagse 

 14.30 - 16.00 uur Biljarten 

 14.30 - 16.00 uur Schilderen in de ruimte van de 

dagbesteding 

 15.00 - 16.30 uur Borreltijd 

   

Zaterdag 4 juni week 22 

   

Zondag 5 juni Pinksteren week 22 

 10.00 uur Viering in de kapel 

   

Maandag 6 juni 2e Pinksterdag week 23 

 14.30 - 16.00 uur Soos 

   

Dinsdag 7 juni week 23 

 14.30 - 16.00 uur  Zingen 

   

Woensdag 8 juni week 23 

 10.00 - 10.45 uur Stoel yoga 

 11.00 - 11.45 uur Bewegen op maat  

 14.30 - 16.00 uur  Creatief 

   

Donderdag 9 juni week 23 

 10.00 - 11.30 uur Wandelen en bewegen 

 14.30 - 16.00 uur Soos 
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Vrijdag 10 juni week 23 

 10.00 - 11.30 uur Koken en bakken 

 14.30 - 16.00 uur Biljarten 

 14.30 - 16.00 uur Schilderen in de ruimte van de 
dagbesteding 

 15.00 - 16.30 uur Borreltijd 

   

Zaterdag 11 juni week 23 

   

Zondag 12 juni week 23 

 10.00 uur Viering in de kapel 

   

Maandag 13 juni week 24 

 10.30 - 11.30 uur Luisteren in je leunstoel 

 14.30 - 16.00 uur Handwerken 

 14.30 - 16.00 uur Wandelgroepje: u wordt uitgenodigd door 
Patricia of Samantha 

   

Dinsdag 14 juni week 24 

 14.30 - 16.00 uur  Zingen 

   

Woensdag 15 juni week 24 

 10.00 - 10.45 uur Stoel yoga 

 11.00 - 11.45 uur Bewegen op maat  

 14.30 - 16.00 uur  Creatief 

   

Donderdag 16 juni week 24 

 10.00 - 11.30 uur Wandelen en bewegen 

 14.30 - 16.00 uur Soos 

   

Vrijdag 17 juni week 24 

 10.00 - 11.30 uur Koken en bakken 

 14.30 - 16.00 uur Schilderen in de ruimte van de 
dagbesteding 

 15.00 - 16.30 uur Borreltijd 

   

Zaterdag 18 juni week 24 

   

Zondag 19 juni week 24 

 10.00 uur Viering in de kapel 

   

Maandag 20 juni week 25 

 10.30 - 11.30 uur Luisteren in je leunstoel 

 14.30 - 16.00 uur Biljarten 

 14.30 - 16.00 uur Handwerken 

 14.30 - 16.00 uur Wandelgroepje: u wordt uitgenodigd door 

Patricia of Samantha 

   

Dinsdag 21 juni week 25 

 14.30 - 16.00 uur  Zingen 
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Woensdag 22 juni week 25 

 10.00 - 10.45 uur Stoel yoga 

 11.00 - 11.45 uur Bewegen op maat  

 14.30 - 16.00 uur  Creatief 

   

Donderdag 23 juni week 25 

 10.00 - 11.30 uur Wandelen en bewegen 

 14.30 - 16.00 uur Soos 

 19.00 - 20.30 uur Avondje uit 

   

Vrijdag 24 juni week 25 

 10.00 - 11.30 uur Koken en bakken 

 14.30 - 16.00 uur Biljarten 

 14.30 - 16.00 uur Schilderen in de ruimte van de 
dagbesteding 

 15.00 - 16.30 uur Borreltijd 

   

Zaterdag 25 juni week 25 

   

Zondag 26 juni week 25 

 10.00 uur Viering in de kapel 

   

Maandag 27 juni week 26 

 10.30 - 11.30 uur Luisteren in je leunstoel 

 14.30 - 16.00 uur Biljarten 

 14.30 - 16.00 uur Handwerken 

 14.30 - 16.00 uur Wandelgroepje: u wordt uitgenodigd door 

Patricia of Samantha 

   

Dinsdag 28 juni week 26 

 14.30 - 16.00 uur  Zingen 

   

Woensdag 29 juni week 26 

 10.00 - 10.45 uur Stoel yoga 

 11.00 - 11.45 uur Bewegen op maat  

 14.30 - 16.00 uur  Creatief 

   

Donderdag 30 juni week 26 

 10.00 - 11.30 uur Wandelen en bewegen 

 14.30 - 16.00 uur Soos 
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Seniorenpastoraat: Ben je als oudere ook “woke”? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
In het afgelopen jaar raakte ook in Nederland het woord “woke”” steeds meer in.  

Al was het voor velen allesbehalve duidelijk wat daar nu mee bedoeld werd.  
Zo vroeg Lilian Marijnissen (SP) zich in een debat in de Tweede kamer nog af wie er nu 

precies wist wat het woord “woke” betekende.  
 

Het woord “woke” heeft vooral bekendheid gekregen door het optreden van activistische 
groepen die vormen van racisme aan de kaak wilde stellen. 

In dit verband wordt dan de beweging “Black Lives Matter” genoemd.  
Een beweging die duidelijk partij kiest voor de strijd tegen het onrecht dat mensen met een 

niet witte huidskleur wordt aangedaan door allerlei vormen van discriminatie. 
Mensen die dan slachtoffer zijn van politiegeweld,, verkapte achterstelling op de 

arbeidsmarkt of elders in de maatschappij en ook door slavernij met name in het verleden. 
Als dat gebeurt dan moet je “woke” zijn: letterlijk vertaald met ‘wakker’ of alert zijn . 

Wanneer je dit onrecht constateert, moet je in actie komen, je laten horen, wakker zijn. 
Deze manier van denken met het daaraan gekoppelde actievoeren is niet alleen beperkt tot 

zaken rond discriminatie met betrekking tot huidskleur.  
 
Geleidelijk aan wordt “woke” gebruikt in een veelheid van onderwerpen, zoals de beleving 

van seksualiteit, de Me too beweging, de ongelijkheid van inkomen en bezit, de houding 
ten opzichte van vluchtelingen.  

De oproep om “woke”' te zijn leidt ertoe dat het bewustzijn groeit dat gelijkwaardigheid 
van mensen steeds alle aandacht mag hebben. 

 
Jammer is wel dat er sommige “woke” gebruikers met dit woord een houding aannemen 

van ‘wij zijn de enige die recht van spreken hebben als het bijvoorbeeld gaat over 
slavernij’. Daar moet een witte man / vrouw verre van blijven, want die kan zich toch niet 

echt inleven wat een en ander ten diepste betekent.  
Of wanneer een man een uitspraak doet over gelijke kansen voor vrouwen en mannen, dit 

eigenlijk niet kan, want: dat hoort bij vrouwen thuis.  
 

Met als gevolg dat er dan maar wordt gezwegen of een soort zelfcensuur wordt toegepast. 
Tegelijkertijd blijft de bewustwording van de eigen soms persoonlijke achtergrond van 

denkwijze en cultuur eveneens noodzakelijk   
 

Het woord “woke” mag ook in verband gebracht worden met de plaats van ouderen in onze 
maatschappij. 
Dat ouderen “woke” (wakker, alert) mogen zijn wanneer zij merken dat ze als ouderen niet 

tot hun recht komen.  
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Wanneer ze door overheidsmaatregelen betuttelend worden benaderd of door een 

overvloed aan regelgeving nog meer afhankelijk worden dan ze soms al zijn door leeftijd of 
gezondheidsproblemen. 

Je leest erover in publicaties van ouderenorganisaties zoals KBO/POC. 
 

Zo kunnen in verzorgingshuizen de regels over privacy verhoudingen behoorlijk tekortdoen. 
Een mooi voorbeeld van het “woke zijn” bij ouderen kwam ik tegen in een verzorgingshuis. 
Daar kwam het vaak voor dat bewoners pas na dagen vernamen dat een medebewoner 

waarmee ze regelmatig aan tafel zaten, was overleden.  
Medewerkers mochten geen informatie geven met een beroep op “privacy”, terwijl juist 

medebewoners graag een teken wilden geven van meeleven of op hun manier ook dit 
gemis wilden verwerken.   

Enkele bewoners namen het voortouw en deden via de cliëntenraad hun beklag bij het 
bestuur.  

Resultaat: een soort herdenkingshoekje waar een foto/rouwkaart van een overledene werd 
geplaatst met een kaarsje en een condoleancepagina.  

 
Een ander voorbeeld zouden we ook mogen zien in de belofte dat mensen bij corona 

wekenlang isoleren van ouderen geen optie meer mag zijn. 
Een en ander dankzij de alertheid van bewoners, familie en medewerkers een groot 

winstpunt.  
 

Dat het beleid met “de vraaggerichte zorg” ook om aandacht blijft vragen wanneer de 
“bescheiden zwijgende” meerderheid onvoldoende aan bod komt.   

Zo zijn er misschien best meer onderwerpen voor ouderen om “woke” te zijn om hun 
laatste levensjaren zo lang mogelijk met eigen inbreng in te vullen. 
 

Seniorenpastor John Rademakers 

 

 

 

 

Liturgisch rooster  

 

Eucharistievieringen in de kapel van Liduina 
 

 
 

Na de vieringen is er koffiedrinken in de recreatiezaal 

  

Zondag     5 juni 10.00 uur 

Zondag   12 juni 10.00 uur 

Zondag   19 juni 10.00 uur 

Zondag   26 juni 10.00 uur 



 

 9 

Gezondheidshoekje 

Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij Mensen met  
een (Licht) Verstandelijke Beperking (2 juni) 
 

Grensoverschrijdend gedrag is een complex en beladen onderwerp. 
Maar komt overal voor. Dus ook mensen met een beperking lopen 

risico. Zelfs meer dan anderen blijkt uit onderzoek. 
 

Grensoverschrijdend gedrag vindt plaats op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en 
materieel vlak. Bewust en onbewust. 

Het gaat over wat je doet, maar ook over wat je niet doet, zoals te weinig hulp bieden. 
Het heeft bijna altijd te maken met machtsmisbruik 

 
Velen van hen vinden het normaal dat ze steeds worden buitengesloten, 
gekwetst, gekleineerd en/of fysiek worden bedreigd. 

Dan heb je een groep die niet weet wat pesten nu precies inhoudt.  
Onderzoek heeft uitgewezen dat pesten zelfs de veroorzaker kan zijn van 

hersenschade. Hun kwaliteit van leven heeft hier zwaar onder te lijden.  
 

Helaas zijn zij niet bij machte om zelf naar Den Haag te trekken. 
De Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij mensen met LVB is een 

perfecte dag om bij dit onderwerp stil te staan en op te komen voor deze 
groep mensen. 

 
De kinderen (of volwassenen) die het meeste gevaar lopen om gepest te worden zijn 

diegene die niet in het hokje “alledaags” te proppen zijn. 
Ze zijn géén eenheidsworst zoals het gros van de kudde. 

Ze zijn uniek! Kinderen (of volwassenen) met een (licht) verstandelijke beperking zijn in de 
ogen van de pester een makkelijk doelwit. 

Volgens onderzoek lopen gehandicapte kinderen maar liefst 5 keer zoveel risico om gepest 
te worden dan hun leeftijdsgenootjes zonder beperking. 

 
Stop pesten nu! 
 

Ongeacht hoe of wat; pesten drijft menig slachtoffer tot wanhoop. 
Hij/zij verliest zijn/haar zelfvertrouwen, eigenwaarde, wordt angstig en ontwikkelt een 

negatief zelfbeeld. 
Het kan zulke erge vormen aannemen dat het slachtoffer van pesterijen géén andere 

uitweg ziet dan zelfmoord te plegen. 
En daar zien we vaak genoeg voorbeelden van voorbijkomen. 

 
Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen! 

Dus als je ziet dat iemand gepest wordt, ga dan niet op een afstandje staan kijken, of wat 
nog erger is een filmpje maken voor op YouTube of voor in de groepsapp. 

Neem het op voor diegene die gepest wordt en zeg tegen de pester dat jij dit NIET 
accepteert. Neem je verantwoordelijkheid!  
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Laatste nieuws, tips en weetjes juni 
 
De gemiddelde dagduur is in juni het langst van alle maanden. 

Een koude periode in juni wordt Schaapscheerders-kou genoemd. 
In juni mag je tuin lekker kleurrijk zijn. 

Gelukkig zijn er genoeg bloemen en planten die deze maand in bloei staan. 
 
De tijd van de dikke winterjas is voorbij, je truien kunnen 
worden opgeborgen. 

De ramen en balkondeuren worden opengezet.  
Frisse lucht stroomt door je huis en we gaan weer naar buiten. 

Eerst nog met een boek of krantje op je balkon of in de tuin, 
maar al snel gaan we massaal naar buiten. 

De dagen zijn langer en we hebben meer tijd. 
De vakantie wordt gepland en we zitten tot laat op de terrasjes. 

De maaltijden eten we het liefst buiten in de tuin of op het 
balkon. 
Dat heerlijke zomerseizoen!  
 
1 juni (Zomerlezen) 
 
Veel mensen willen graag lezen, maar het komt er gewoon niet van. 

De zomer is wat dat betreft hèt moment om een boek te pakken, of dat nou op je tuinstoel, 
op het strand of aan het zwembad is. 

Maar je smartphone en Netflix reizen tegenwoordig gewoon met je mee, dus heb je alsnog 
een extra zetje nodig. Daar is Zomerlezen voor bedoeld! 

Er is immers een zomerboek voor iedereen! 
 
3 juni 
 
Vandaag in 1880 gebruikt Alexander Graham Bell zijn fotofoon voor de eerste keer om een 

draadloos telefoongesprek te verzenden. 
 

9 juni 
 
Vandaag in 1934 is Donald Duck “geboren”. Hij vertolkte op deze datum zijn eerste filmrol, 
namelijk een kleine bijrol in de tekenfilm ‘The Wise Little Hen’ (De Wijze Kleine Kip). 

 
13 juni 
 
Vandaag in 2014 wint Nederland met 5-1 van Spanje op het WK voetbal. 

 
21 juni 
 
Vandaag in 1955 komt het eerste Nijntje boekje uit. 
 

25 juni 
 
Vandaag in 1864 wordt de eerste tramlijn van Nederland geopend in Den Haag: 
de paardentram. 

 
29 juni 
 
Vandaag in 2007 verschijnt de eerste iPhone. 
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Week van de Jonge Mantelzorger (1 t/m 7 juni) 
 
Van 1 tot 7 juni 2022 is het de Week van de Jonge Mantelzorger.  

Zoals elk jaar wordt tijdens deze week extra aandacht besteed aan jongeren die binnen 
hun familie zorg verlenen, extra zorgen hebben of zelf zorg en aandacht missen, doordat 

iemand in hun directe omgeving een chronische ziekte, beperking, psychische 
kwetsbaarheid en/of verslaving heeft.  

Deze ‘jonge mantelzorgers’ helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra 
huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg.  

Daarnaast maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen 
ze zelf soms de nodige zorg en aandacht.  

  
Tijdens deze week worden door het hele land activiteiten georganiseerd voor jonge 

mantelzorgers, maar ook voor professionals die met deze doelgroep te maken hebben.  
Het doel van de campagne is om bewustwording te creëren en de zichtbaarheid van jonge 

mantelzorgers te vergroten.  
Voor de jonge mantelzorgers is hun werk vaak zo vanzelfsprekend dat ze zelf niet eens 

beseffen dat ze mantelzorger zijn.  
De impact op het leven van een jongere is vaak erg groot.  
Toch is het ook voor professionals vaak nog lastig om de signalen van een jonge 

mantelzorger te herkennen.  
 

Laten we er samen voor zorgen dat jonge mantelzorgers niet meer te missen zijn! 
 

Kims stiefvader kreeg twee jaar geleden de diagnose Alzheimer, op 53-jarige leeftijd.  
En Kris’ moeder heeft een lichamelijke handicap, al zo lang Kris zich kan herinneren.  

Twee jongeren, die de dagelijkse zorg op zich nemen van een familielid. Elk met hun eigen 
problemen.  

”Veel jongeren weten niet wat voor impact een ouder met een beperking heeft op hun 
dagelijkse leven”, vertelt Kris. ,,Op school nodigen ze me soms uit voor spontane dingen. 

Ik zeg dan ‘nee’, want ik moet eerst weten of het met mama goed is. En als je niet à la 
minute mee kan gaan, ben je anders en zijn ze keihard.” Gevolg: Ze pesten Kris.  

“In mijn waterpoloteam zit een jongen met een ouder met lichamelijke beperking.  
Dat schept een band. Daar accepteren ze me meer”. 

 
“Met mijn vriendinnen praat ik weinig over minder 

leuke dingen”, vertelt Kim. “Ik snap dat het voor 
hen niet te begrijpen is. Ik probeer de thuissituatie 
zelf soms even te ontvluchten, naar mijn kamer of 

vriend.  
Maar wat er thuis gaande is, blijft altijd in je hoofd 

zweven.”.  
Want niet alleen haar stiefvader heeft zorg nodig, 

ze is er ook altijd voor haar moeder, die ook 
middenin de zorg zit. 

Het delen van zorg staat in deze week centraal. 
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Opa en Oma-dag (4 juni) 
 
Deze feestdag is in Nederland nog niet zo bekend, maar 

bestaat al sinds 2004. 
Opa’s en oma’s zijn natuurlijk een zegen voor kinderen en 

andersom geldt dat net zo. 
Vader en moeder zijn tegenwoordig steeds vaker beiden aan 

het werk om het hoofd boven water te houden. 
Opa’s en oma’s worden daarom belangrijker in de opvang 

van hun kinderen. 
Met hun onvoorwaardelijke liefde vangen zij hun 

kleinkinderen op. 
 

Grootouders spelen vaak een belangrijke rol bij het opgroeien en opvoeden van 
kleinkinderen door samen op stap te gaan, met tijd en aandacht om met hen te spelen en 

door er met een liefdevol luisterend oor te zijn. 
 

Het is een mooi gebaar om één keer per jaar stil te staan bij deze rol en alle opa’s en 
oma’s in het zonnetje te zetten. 
Het moet geen dag zijn waarop het gewoon wordt om opa’s en oma’s te overladen met 

cadeaus, geen commercieel feest! 
Het gaat juist om het samenzijn en op deze manier aandacht te geven aan de rol die jullie 

als grootouders vaak spelen bij de opvoeding van de kleinkinderen. 
Dat maakt zo’n dag heel speciaal! 

 
Vaak horen we dat het eigenlijk elke dag Opa en Oma-dag is. 

Als dit voor jou geldt, is dat iets dat je moet koesteren. 
Dit is namelijk niet voor elke grootouder het geval. 

Er zijn veel grootouders, die hun kleinkinderen minder vaak zien of waarbij de band minder 
sterk is. 

Ook als de kleinkinderen wat ouder worden, neemt de frequentie van bezoeken af. 
Juist dan is een Opa en Oma-dag een mooie gelegenheid om grootouders in het zonnetje te 

zetten. 
 

 
 

 
Onze handen zijn er voor jou 

Je leerde er aan lopen 

De deuren van onze harten 

Staan altijd voor je open 

En als er tranen komen 

Door zorgen groot en klein 

Dan zullen opa en oma 

Er altijd voor je zijn 

 

 
 

 
Een gezellige Opa en Oma-dag! 
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Dag van het Kasteel (6 juni) 

Een ramp is van alle tijden 

De komende editie van de Dag van het Kasteel staat in het teken van rampen die kastelen 

en buitenplaatsen hebben doorstaan.  
Hiermee sluit de Dag van het Kasteel aan bij de herdenking van het Rampjaar 1672, 

komend jaar 350 jaar geleden. 
 

Ook kijken we naar de actualiteit. Het rampjaar 2020 is net voorbij en ook in 2021 
maakten we rampzalige tijden mee door corona en door de overstromingen die vooral 
Limburg troffen. Zijn er parallellen met het Rampjaar 1672? Het ene Rampjaar is het 

andere niet, of toch wel? 
 

Maar ook andere rampen komen aan bod. In de loop der eeuwen hebben kastelen en 
buitenplaatsen flink wat rampen doorstaan, waarover vele verhalen te vertellen zijn 

Kastelen en buitenplaatsen hebben in hun lange geschiedenis te maken gehad 
met oorlogsgeweld en natuurgeweld, met rampzalige eigenaren die hun goed vergokten of 

verwaarloosden, met economische tegenspoed of met herbestemming die met flinke 
ingrepen aan het gebouw gepaard ging. 

Dit zijn heftige gebeurtenissen die hun weerslag hadden op deze monumenten.  
 

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Ondanks eeuwen van blootstelling aan allerhande 
onheil zijn kastelen en buitenplaatsen er nog in groten getale.  

Na een oorlog werden kastelen heropgebouwd, vaak gemoderniseerd naar de mode van die 
tijd. 

Ook kasteelruïnes hebben nu een belangrijke plek als erfgoed. Die geven weer andere 
verhalen prijs.  

Herbestemming zorgde voor aanpassing aan gebouwen, maar door hun nieuwe functie 
bleven deze kastelen en buitenplaatsen wel bestaan. Het opdelen van een landgoed reet 
het uiteen, maar nieuwe eigenaren maakten er soms ook weer iets bijzonders van. 

 
En dat kastelen en buitenplaatsen bijzondere plekken zijn, dat hebben we geweten de 

afgelopen twee jaar. Door de ruimte, de rust en de natuur waren het de ideale plekken 
voor uitjes en wandelingen door het groen. 

 
Zo is een ramp een ramp, maar deze voorbeelden leren ons ook dat er na de ramp zeker 

hoop gloort. Als we dat onthouden, en als we ons bewust blijven dat kastelen en 
buitenplaatsen onze omgeving verrijken, kunnen we elke keer na een ramp de schouders 

eronder zetten en tot mooie oplossingen komen, zodat we ook in de toekomst kunnen 
blijven genieten van kastelen en buitenplaatsen. 
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Meester Van Zoeten 

 

Meester Van Zoeten 

Waste zijn voeten 

Zaterdags in het aquarium 

Onder het poedelen 

Zat hij te joedelen 

't liedje van hum-tiedelum-tiedelum! 

 

Had hij geen tobbe 

Om zich te schrobben? 

Had hij geen badkamer, had hij geen kom? 

Zeker, dat had ie 

Wel, waarom zat ie 

In dat aquarium dan, waarom? 

 

Hij kan zijn vissen 

Geen ogenblik missen! 

Meester Van Zoeten is dol op zijn vis 

Iedere zaterdag 

Is het zoet-waterdag 

Je moest eens weten, hoe enig dat is! 

'k Kan me vergissen 

Maar raken die vissen 

Soms niet een tikkeltje uit hun hum? 

't Zal toch wel moeten 

Als meester Van Zoeten 

Altijd daar zit in 't aquarium! 

 

Mocht je 'm ontmoeten 

Doe hem de groeten 

Zaterdags in zijn aquarium 

Onder het wassen 

En onder het plassen 

Zingt hij van hum-tiedelum-tiedelum 

 

Annie M.G. Schmidt 
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Motivation to Move-week (6 t/m 12 juni) 

In Nederland leven meer dan twee miljoen mensen met een 
lichamelijke handicap.  

Voor een groot deel van hen is bewegen, spelen en sporten niet altijd 
mogelijk.  

De Mentelity Foundation *) organiseert daarom ieder jaar in week 23 
de Motivation to Move-week, met tal van (sport)activiteiten om ook 

deze groep mensen in beweging te brengen.  

Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar voor mensen met een lichamelijk handicap 

misschien nog wel meer. Naast dat het bijdraagt aan een betere gezondheid, haalt het ze 
uit een sociaal isolement. Iets dat hard nodig is, want 60% van de mensen met een 

lichamelijke beperking voelt zich soms eenzaam. 

Kom in beweging! 

Door de coronacrisis hebben alle mensen, wereldwijd, ervaren hoe het is om niet vrij te 
kunnen bewegen en sporten.  

Voor mensen met een lichamelijke handicap is dit echter de dagelijkse realiteit door het 
ontbreken van goede sportfaciliteiten of hulpmiddelen zoals protheses.  

De Mentelity Foundation roept alle (bekende) Nederlanders, buren, collega’s, 
klasgenootjes, vrienden en familie op om ook voor deze mensen bewegen, sporten en 
spelen mogelijk te maken. 

Dat kan verschillen van het organiseren van een sportles voor dat kindje in een rolstoel, 
een golf-clinic voor die jongen met één arm, een fietstocht voor het revalidatiecentrum uit 

jouw stad of gewoon een wandeling met ouderen.  
Maar denk ook aan het opzetten van een actie om geld in te zamelen om sporthulp-

middelen te financieren of evenementen mogelijk te maken.  
Samen kunnen en mogen bewegen is de motivatie! 

*) De mentaliteit en het gedachtegoed van Bibian Mentel, meervoudig internationaal 
onderscheiden paralympisch topsporter, vormt ook na haar overlijden in 2021 het 

fundament voor de foundation. Het doel is om haar droom uit te laten komen:  
Gelijke kansen voor iedereen met een lichamelijke uitdaging.  

Iedereen heeft het recht de beste versie van zichzelf te worden. 
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Uitzicht 

Twee mannen, beiden ernstig ziek, lagen op dezelfde ziekenhuiskamer.  
De ene man mocht elke middag een uur rechtop in zijn bed zitten. Zijn bed stond naast het 

enige raam in de kamer.  
De andere man moest de hele tijd plat op zijn rug liggen.  

De mannen praatten uren aan een stuk door. Over hun vrouwen en families, hun huizen, 
hun werk, hun tijd in militaire dienst, hun vakanties. 

Elke middag wanneer de man in het bed bij het raam rechtop kon zitten, bracht hij de tijd 
door met alles wat hij kon zien door het raam aan zijn kamergenoot te omschrijven.  

De man in het andere bed begon te leven voor dat ene uurtje waarin zijn blikveld werd 
uitgebreid en opgefleurd door alle activiteiten en kleuren van de buitenwereld. 

Het raam keek uit op een park met een prachtig meer. Eenden en zwanen speelden in het 
water terwijl kinderen hun modelbootjes lieten rondzeilen.  

Jonge geliefden liepen arm in arm tussen de bloemen in alle kleuren en het uitzicht op de 
skyline van de stad was prachtig.  

Terwijl de man bij het raam dit alles tot in detail beschreef, sloot de man aan de andere 
kant van de kamer zijn ogen en stelde zich dit schilderachtige tafereel voor. 

Op een warme middag beschreef de man bij het raam een parade die langs kwam.  
Ook al kon de andere man de muziek niet horen, hij kon het zien in zijn gedachten doordat 
de man bij het raam het met woorden beschreef.  

Dagen en weken gingen zo voorbij. 

Op een ochtend kwam de zuster water brengen om ze te wassen en vond het levenloze 

lichaam van de man bij het raam die vredig gestorven was in zijn slaap.  
Ze was verdrietig en belde haar collega’s op om het lichaam weg te halen.  

Zodra het gepast leek, vroeg de andere man of hij verplaatst kon worden naar het raam. 
De zuster wilde dit graag doen en nadat ze er zeker van was dat hij comfortabel lag, liet ze 

hem alleen. 

Langzaam en pijnlijk drukte hij zichzelf omhoog op een elleboog om zijn eerste blik op de 

ware buitenwereld te werpen. Hij spande zich in om langzaam uit het raam naast het bed 
te kijken. Het raam keek uit op een witte, blinde muur. 
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Vaderdag (19 juni) 
 
Vaderdag is de feestdag waarop mannen met een vaderrol in het zonnetje worden gezet. 

Het gaat hier niet alleen om biologische vaders, maar eigenlijk om alle mannen met een 
inspirerende vaderrol en die als vader voor iemand zorgen.  

Denk aan ooms, stiefvaders en grootvaders die door kinderen en naasten op deze speciale 
dag in het jaar extra verwend worden. 
 
Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders over de hele wereld. 

Hoewel de inhoud van de dag per land en regio verschilt, heeft het wereldwijd één ding 
gemeen: op deze dag worden onder andere vaderschap, vaderlijke plichten en de invloed 

van vaders in de maatschappij geëerd en wordt de vaderrol gevierd door de rest van het 
gezin.   
 
Papa zijn! 
 
Papa, nu is het Vaderdag 
alle papa’s hebben feest 

daar ze nu na zoveel jaren 
steeds maar papa zijn geweest. 

Papa zijn, dat is heel moeilijk, 
want dan kun je toch zoveel! 

Al wat mama stuk laat vallen 
dat maakt papa wel weer heel! 

Als ik later eens ga trouwen 
dat wordt vast een reuzefeest 

wil ik net zo’n papa naast me 
als u altijd bent geweest! 

 
Een Superpapa! 

 

Zomer 

De zomer is een zalige tijd  

vol heerlijk warme dagen!  
Voor iemand die nog jong is  

ja, en hitte kan verdragen. 
 
Want ben je eenmaal ouder,  
dan is de zomer zwaar,  

je zoekt de koelte en je rust  
en maakt je niet te naar. 
 
Kun jij niet meer genieten  

van deze zomerpracht?  
En loop je slechts te puffen,  

verlang je naar de nacht? 
 
Dat is toch zeker zonde,  

zet dat eens uit je hoofd.  
Al ben je oud van dagen  

de zomer blijft “geloofd”. 
 
Verzamel kleuren, warmte 
Het licht, de vogelzang, 

Voor de donkere winterdagen, 
Want die zijn koud en lang! 
 
Ton Oostveen  
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Patatten 
 
De oude Maurice wil graag in zijn tuin aardappelen planten, maar hij is alleen en oud en 

zijn zoon leeft in de gevangenis.  
Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon: 

 
“Lieve André, 

 
 Ik ben erg verdrietig, omdat ik in mijn tuin geen aardappelen kan planten. Ik weet zeker   

 dat jij me had geholpen de tuin om te spitten, als je hier was geweest. 
 

 Ik hou van je,  
 je vader” 

 
De zoon schrijft meteen terug: 

 
“Lieve Vader, 

 
 Raak alsjeblieft niets in de tuin aan!  
 Ik heb daar namelijk 'het spul' verstopt. 

 
 Ik hou ook van jou.  

 André” 
 

Nog geen 4 uur later staan de federale en lokale politie, de narcoticabrigade en de 
terroristenbestrijding voor het huis van de oude man.  

Ze spitten de tuin spade voor spade om, zoeken iedere millimeter af, maar vinden niks. 
Teleurgesteld gaan ze weer weg. 

 
Dezelfde avond nog krijgt de oude man een e-mail van zijn zoon: 

 
“Lieve Vader, 

 
 Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal omgespit en kan je aardappelen planten.  

 Meer kon ik op deze afstand niet voor je doen. 
 

 Ik hou van je. 
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Dag van de Levensvragen (25 juni) 
 
Levensvragen komen meestal op als je leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt 

soms zomaar en vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis – geboorte of dood, 
ziekte of beperking, opsluiting of uitzending, relatievorming en overgangsmomenten, 

verlies of trauma. 
Levensvragen zijn alledaagse vragen: wat maakt voor iemand de dag de moeite waard, 

waar “doet iemand het voor”?  
En het zijn ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Op deze vragen 

heb je niet altijd meteen een antwoord. Daarom worden ze ook wel ‘trage vragen‘ 
genoemd. 

Het zijn vragen waar je tijd voor moet nemen om over na te denken, die reflectie vergen. 
Soms liggen levensvragen verborgen onder gevoelens van boosheid, angst en verdriet.  

Of ze liggen verscholen onder lichamelijke en/of psychische klachten. 
 

Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt je om je leven te waarderen en betekenis te 
geven. 

 

Heb jij wel eens een van deze vragen? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor wat jij belangrijk vindt in het leven. Wat jij 

belangrijk vindt, wordt gevormd door wat je meekrijgt en meemaakt in jouw leven en de 
levensvragen die hierdoor ontstaan. “Zorgen voor je geest” beperkt zich niet tot één 

bepaald aspect van het menselijk bestaan en kan verschillende vormen aannemen.  
Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (zoals genieten van kunst, bidden en 

muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, wandelen in de natuur, een kaars 
aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog). 

Wanneer kom je in aanraking met een geestelijk verzorger?  
Wanneer je leven (plotseling) verandert kun je ervaren dat voorheen vanzelfsprekende 
dingen, niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe 

je naar het leven kijkt en wat je belangrijk vindt. Vaak kunnen we met dierbaren hierover 
spreken, of met zorgverleners en vrijwilligers.   

Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, 
hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn 

er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt.  
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Ik droomde vannacht dat ik een verhaal moest schrijven 

over vroeger! 
 
Ik kon nog niet schrijven, want ik ging nog niet naar 

school. 
Maar ik wist wel dat in dromen echt alles kon. 

Ik woonde naast zijn winkeltje en kende Meneer 
Sjaak en zijn dochters goed. 

Of hij een vrouw had wist ik niet, ik zag haar nooit.  
Zijn dochters noemde ik juffrouw. Ik was nog geen 
vijf turven hoog. 

Natuurlijk wist ik wel wat hun naam was, want 
Meneer Sjaak noemde hen niet juffrouw, maar 

gewoon Lizzie en Jennie. 
 

Een soort winkeltje als dat van Meneer Sjaak 
bestaat niet meer in deze tijd. 

Hij verkocht die dingen die je toen in keukens zag: rekjes met bussen met teksten als 
zand, zeep, soda. 

In onze keuken hing ook zo’n rekje aan de muur, maar alleen in zeep zat van die glibberige 
groene inhoud. Wat er in de andere zat, wist ik niet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ik stond altijd naar zijn schappen te kijken en verbaasde mij over hoe hij alles zo 
overzichtelijk neerzette. 

Op de bovenste plank olielampen, daaronder de flessen lampolie. 
Grote pannen boven en op de schappen lager steeds kleinere, tot helemaal onderaan, die 

ik goed kon zien. 
Er stonden stapels borden groot, klein of diep. Theekopjes, schoteltjes en lepeltjes.  

Er waren mattenkloppers, bezems en zeepkloppers met 
Sunlight zeep. 

Mijnheer Sjaak had ook koffiemolens, alleen de koffie moest 
van de Gruyter komen. 

 
Alles wat bij elkaar hoorde, stond naast of boven elkaar. 

Ik vond zijn winkel erg rustig, want mijn leventje was niet zo geordend en overzichtelijk. 
 

Van mijn vader leerde ik dit rijmpje over de winkel van Meneer Sjaak: 
 

In de winkel van Sinkel 

Is alles te koop 

Hoeden en petten 

En dameskorsetten 

Drop om te snoepen 

En pillen om te poepen 
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Telefoonnummers Liduina, Bemmel - 1 

Verzorgingshuis Liduina te Bemmel 
 

(0481) 47 06 00 
 

Huisartsengroepspraktijk De Teselaar (Teselaar 6) 
Spoedhulp  

 

(0481) 46 12 33 
(0481) 46 30 45 

Huisartsenpraktijk De Schaapskamp (Vossenhol 6) 

Spoedhulp  

(0481) 46 12 89 

(0481) 46 12 89,  
optie 1 

Huisartsenpraktijk A.D. Hiddink (Vossenhol 14) 

Spoedhulp  
 

(0481) 45 00 20 

(0481) 45 00 11 

Huisartsenpraktijk M.B.M. Peters (Hank 26) 
Spoedhulp 

  

(0481) 45 21 15 
(0481) 46 30 66 

Huisartsenposten in regio Arnhem voor Spoed 

 
Huisartsenpost Arnhem-Noord 

Wagnerlaan 55, Arnhem 
(naast de Spoedeisende Hulp in Rijnstate) 

Dagelijks van 17.00 tot 08.00 uur 
Weekenden en feestdagen 24 uur per dag 

 
Huisartsenpost Arnhem-Zuid 

Mr. D.U. Stikkerstraat 122, Arnhem 
Dagelijks van 17.00 tot 23.00 uur 
Weekenden en feestdagen van 08.00 tot 23.00 uur 

 
Huisartsenpost Zevenaar 

Hunneveldweg 14B, Zevenaar 
Dagelijks van 17.00 tot 23.00 uur 

Weekenden en feestdag van 08.00 tot 23.00 uur 
 

 

0900 15 98 

(026) 389 96 96 

Vertrouwensarts: H.J. Schers (024) 309 45 00 

BENU Apotheek Teselaar (Teselaar 6a) 
Open iedere werkdag van 08.30 tot 17.30 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur 
 

(0481) 45 07 02 

Zuider Apotheek Bemmel:  
Deken Dr. Mulderstraat 2/E 

Open iedere werkdag van 08.00 tot 18.00 uur 
 

(0481) 45 44 60 

Geestelijk Verzorger Theo de Zwart (0481) 75 17 74 

06 58 08 43 17 
 

Seniorenpastoraat en Vertrouwenspersoon:  
Drs. John Rademakers 

 

(0481) 48 15 97 
06 49 40 89 65 

R.K. Parochie H. Maria Magdalena, Bemmel 

Secretariaat 
 

(0481) 45 13 71 
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Telefoonnummers Liduina, Bemmel - 2 

Pastorale Wacht 
voor Ziekenzalving en Uitvaarten 

 

06 83 65 82 20 

Protestantse Gemeente Bemmel: Ds. G. Boer 06 42 84 02 96 

Regiotaxi: (1 uur van tevoren bellen!!) 

 

0900 – 734 46 82 

Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep (0481) 47 06 60 
 

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep 

 
 

(0481) 47 06 00 

 

Participatiepunt: 
Cultureel Centrum de Kinkel, van Ambestraat 1, 

Bemmel 
 

(088) 255 25 20 

Kapsalon Berty 
Openingstijden:  
dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur  

zaterdag gesloten 
andere tijden ook mogelijk in overleg! 

 

(088) 311 16 20 
06 12 18 73 87 

Redactie Op de Hoogte 

Rieky Otten 
Dorrie van Meurs 

 

 

(0481) 46 31 49 
 

 

 

Oplossing puzzel mei 2022 
 
De puzzel van mei 2022 is gewonnen door: 

 
in Sancta Maria, Huissen: 

de heer / mevrouw Polman 
appartement/kamer 22c 
 

in Liduina, Bemmel:  
Mevrouw M. van Krevel  

appartement 4 
 

in St. Jozef, Lent:  
Mevrouw Knuiman  

appartement 19-2  
 

in St. Jozef, Gendt:  
de heer Zweers 

appartement 123 
 

Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs! 
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Puzzel juni 2022  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Naam:……………………………………………………………………………… 
  

Kamer/appartement:………………………………………………………… 
 

De oplossing kunt u t/m de 14de van deze maand inleveren bij: 
Sancta Maria, Huissen: in de bus van “Op de Hoogte” in de ontmoetingsruimte 

Liduina, Bemmel: in de ideeënbus in de recreatiezaal 
St. Jozef, Lent: in de bus van ”Op de Hoogte” bij de ingang van het restaurant 

St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie 
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