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Welbevinden en beleving
Wat zijn de belangrijkste zaken die je moet weten over eten?
Dat is een vraag die iedereen wel bezighoudt.
Die vraag kun je vanuit verschillende standpunten benaderen.
Bijvoorbeeld vanuit de voedselveiligheidskant of de duurzame kant.
Maar ook de kant van het welbevinden is een manier om ernaar te
kijken.
Die kant is vaak wat onderbelicht, maar speelt wel een belangrijke
rol, meestal onbewust.
Je vindt bijvoorbeeld een bepaalde wijn die je op vakantie hebt
gedronken heerlijk.
Dan neem je een paar flessen mee voor thuis en komt het nogal eens voor dat je met een
teleurgestelde blik naar de fles kijkt en zegt: “Was dit nou zo lekker?”.
Daar gaat beleving om.
Zo is het thuis en zo is het bij een restaurant.
Eten zou altijd een feestje moeten zijn en geen verplichte“ activiteit”.
Samenvattend komt het er op neer dat eten een beleving is.
Een beleving die aan kracht wint als je met gelijkgestemden en mensen waar je om geeft
samen aan tafel zit.
Even eerlijk: het helpt niet als het eten van discutabele kwaliteit is, dat is natuurlijk
duidelijk. Maar het is ook zo dat het gezelschap een gewone maaltijd helemaal op kan
halen.
Uiteindelijk zullen wij met z’n allen toegroeien naar duurzame producten.
Die kunnen heel gezond zijn, maar tegelijkertijd middelmatig lekker om het zo maar te
zeggen.
Wij kunnen die ook als minder smakelijk ervaren, omdat wij deze producten nog niet goed
kennen.
Juist dan is het van belang dat het gezelschap fijn is en iets toevoegt aan het eten.
Zo hoop ik ook dat het bij onze restaurants zal gaan.
Steeds iets gezonder en steeds iets minder belastend voor moeder natuur.
Zeker, wij zijn in een bevoorrechte positie om in het “tussengebied”, tussen Nijmegen en
Arnhem, te mogen wonen.
Vanuit die gedachte zijn de voorwaarden aanwezig om ons wel-te-bevinden.
Met vriendelijke groet,
Michel Hodes
Voorzitter Raad van Bestuur
0481 - 470600
0481 - 751777
www.rijnwaal.nl
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Activiteiten november 2022 - Liduina, Bemmel
dagelijks
09.00
09.00
09.00
10.00
12.00
14.00
16.30

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

Zaterdag
Zondag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

-

18.30
16.00
17.00
11.30
13.30
16.00
18.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1 November
10.15 - 11.15 uur
14.30 - 16.00 uur
2 November
10.00 - 10.45 uur
11.00 - 11.45 uur
14.30 - 16.00 uur
3 November
14.30 - 16.00 uur
4 November
10.00 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
15.00 - 16.30 uur
15.00 - 16.30 uur
5 November
6 November
10.00 uur
7 November
10.30 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
8 November
10.15 - 11.15 uur
14.30 - 16.00 uur
9 November
10.00 - 10.45 uur
11.00 - 11.45 uur
14.30 - 16.00 uur
15.00 - 16.00 uur
10 November
14.30 - 16.00 uur
11 november
10.00 uur

Restaurant is open
Coffee-corner is open
Winkel is open
Koffie- of theedrinken
Eten in het restaurant
Koffie- of theedrinken
Eten in het restaurant

week 44
Video ochtend
Koersbal
week 44
Stoel yoga
Bewegen op maat
Bingo
week 44
Soos
week 44
Koken en bakken
Biljarten
Schilderen in de recreatiezaal
Borreltijd
Inloop cliëntenraad in het restaurant
week 44
week 44
Viering in de kapel
week 45
Luisteren in je leunstoel
Biljarten
Handwerken
Ommetje
week 45
Video ochtend
Spelletjes middag
week 45
Stoel yoga
Bewegen op maat
Creatief
Zingen met de dominee in de kapel
week 45
Optreden van DJ Hans Schmeinck
week 45
Gezamenlijke ziekenzalving in de Kapel
u ontvangt hier persoonlijk een uitnodiging voor

14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
15.00 - 16.30 uur

Biljarten
Schilderen in de ruimte van de
dagbesteding
Borreltijd
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Zaterdag
Zondag
Maandag

Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag

Zaterdag

Zondag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag

12 november
13 november
10.00 uur
14 November
10.30 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
15 november
10.15 - 11.15 uur
16 november
10.00 - 10.45 uur
11.00 - 11.45 uur
14.30 - 16.00 uur
17 november
14.30 - 16.00 uur
18 november
10.00 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
15.00 - 16.30 uur
19 november

20 november
10.00 uur
21 november
10.30 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
22 november
10.15 - 11.15 uur
14.30 - 16.00 uur
23 november
10.00 - 10.45 uur
11.00 - 11.45 uur
14.30 - 16.00 uur
15.00 - 16.00 uur
24 november
14.30 - 16.00 uur
19.00 - 21.00 uur
25 november
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
15.00 - 16.30 uur
26 november
27 november
10.00 uur

week 45
week 45
Viering in de kapel
week 46
Luisteren in je leunstoel
Biljarten
Handwerken
Ommetje
week 46
Video ochtend
week 46
Stoel yoga
Bewegen op maat
Kledingverkoop Lanco Mode
week 46
Soos
week 46
Koken en bakken
Biljarten
Schilderen in de ruimte van de
dagbesteding
Borreltijd
week 46
Zwaaien naar de Sint. Tijdens de intocht
komt hij langs Liduina
week 46
Viering in de kapel
week 47
Luisteren in je leunstoel
Biljarten
Handwerken
Ommetje
week 47
Video ochtend
Zingen met Joep
week 47
Stoel yoga
Bewegen op maat
Creatief
Zingen met de dominee
week 47
Soos
Bingo, Georganiseerd door de Vrienden van
Liduina
week 47
Biljarten
Schilderen in de ruimte van de
dagbesteding
Borreltijd
week 47
week 47
Viering in de kapel
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

28 november
10.30 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
29 november
10.15 - 11.15 uur
14.30 - 16.00 uur
30 november
10.00 - 10.45 uur
11.00 - 11.45 uur
14.30 - 16.00 uur

week 48
Luisteren in je leunstoel
Biljarten
Handwerken
Ommetje
week 48
Video ochtend
Bowlen
week 48
Stoel yoga
Bewegen op maat
Creatief

∞*∞*∞*∞*∞
Liturgisch rooster
Eucharistievieringen in de kapel van Liduina
Zondag

6 november

10.00 uur

Zondag

13 november

10.00 uur

Zondag

20 november

10.00 uur

Zondag

27 november

10.00 uur

Na de vieringen is er koffiedrinken in de recreatiezaal.

∞*∞*∞*∞*∞
Scheurkalender 2023 (Groot-letteruitvoering)
De Bijbelteksten in de Scheurkalender 2023 zijn samengesteld door
meerdere Geestelijk Verzorgers, verbonden aan diverse
zorginstellingen.
Het is een Groot-letteruitvoering die vooral bedoeld is voor verpleeg- en
zorghuizen.
Ik heb voor de maand december mee mogen schrijven aan deze
kalender en mag er enkele gratis weggeven.
Bewoners van Rijnwaal die een scheurkalender zouden willen, mogen
een mailtje sturen (of via zorgpersoneel) naar mij
e.vandoesburg@rijnwaal
Erik van Doesburg
Geestelijk Verzorger
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Seniorenpastoraat: De heilige Charles de Foucauld
(1858-1916)
Op 15 mei 2022 werd in Rome niet alleen Pater Karmeliet
Titus Brandsma heilig verklaard, maar ook Charles de
Foucauld, de avontuurlijke Franse kluizenaar, die op
1 december 1916 door bedoeïenen aan de rand van de Sahara
in Algerije werd vermoord.
De heiligverklaring nodigt uit om stil te staan bij de betekenis
van deze man, die op 58-jarige leeftijd omkwam.
Charles de Foucauld maakte zich sterk voor een goede
verstandhouding tussen christenen en moslims, waarbij
christendom en islam juist een inspiratie kunnen zijn in plaats
van een voedingsbodem voor oorlog en geweld.
Bijzonder is om te zien welke wegen Charles de Foucauld is
gegaan om uiteindelijk een leven te leiden als kluizenaar in de
woestijn
Geboren in een katholiek gezin in Straatsburg verliest hij op
6-jarige leeftijd zijn ouders.
Hij groeit op bij zijn grootvader, samen met zijn zus, en volgt de middelbare school.
Hij verliest de band met de kerk en het geloof.
In zijn eigen woorden: “Ik zat in de nacht. Ik zag God niet meer noch de mensen: er was
enkel nog mezelf.”.
Als zijn grootvader overlijdt, erft hij een groot kapitaal waar hij het goed van neemt met
vrienden en vrouwen.
Hij volgt een opleiding als officier en wordt uitgezonden naar Algerije en vervolgens naar
Tunis.
Na zijn ontslag uit het leger is hij geruime tijd in Marokko en doet hij als ontdekkingsreiziger wetenschappelijk onderzoek.
Terug in Frankrijk heeft hij in Parijs een bijzondere religieuze ervaring in de kerk van de
Heilige Augustinus.
Hij was zoekende. Zo bad hij met woorden als: “Mijn God, indien U bestaat, maak dat ik U
leer kennen!”. Tijdens een biecht en communie ontstond er een ommekeer in zijn leven .
Charles verdiept zich verder in het religieuze leven en vertrekt naar het Heilige Land,
bezoekt Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth.
Steeds sterker wordt het besef dat Jezus volgen betekent bewust kiezen voor leven met de
armen, leven in alle eenvoud zoals Jezus deed.
Hij sluit zich aan bij de strenge kloosterorde van de Trappisten maar vindt daar niet zijn
weg.
Daarvan zegt hij: “Wij zijn arm voor de rijken, maar niet zo arm als onze Heer was, niet zo
arm als ik in Marokko was, niet zo arm als Sint Franciscus.”.
Hij gaat terug naar Nazareth waar hij als huisknecht leeft bij de zusters Clarissen.
In alle eenvoud en armoede in het voetspoor van Jezus in Nazareth is zijn ideaal .
Hij gaat terug naar Frankrijk, wordt tot priester gewijd en ziet het nu als zijn opdracht in
zijn woorden: “naar de verloren schapen te gaan, naar de meest verlatenen, de meest in
de steek gelaten mensen, om bij hen deze plicht van liefde te volbrengen:
“Heb elkander lief, zoals Ik jullie heb liefgehad. Daaraan zal men herkennen dat jullie mijn
leerlingen zijn”.
“Omdat ik bij ondervinding wist dat er geen enkel volk meer verlaten was dan de moslims
van Marokko en de Algerijnse Sahara, heb ik de toelating gevraagd en gekregen om naar
Béni Abbès te gaan, een kleine oase in de Algerijnse Sahara, op de grens met Marokko.
Daar leeft hij: “van 4h30 ’s morgens tot 8h30 ’s avonds, hou ik niet op met spreken en
mensen te zien: slaven, armen, zieken, soldaten, reizigers”.
Hij staat open voor hun vragen en deelt daadwerkelijk het leven met hen onder het motto
“Wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge voor MIJ gedaan.”.
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Zijn inspiratie vindt hij met name in de stille aanbidding bij de aanwezigheid van Jezus in
de Eucharistie.
Vervolgens zet hij zich in voor de verkondiging van het Evangelie bij de Toearegs in hun
eigen taal.
Hij deelt hun leven als nomade: “trek van kamp naar kamp, probeer hen te laten wennen
aan mijn aanwezigheid, vertrouwen te wekken, vriendschap… “.
Graag zou hij zien dat er een groepje volgelingen zou komen.
Tijdens zijn leven is dat niet meer in vervulling gegaan.
Vandaag de dag zijn kloostergemeenschappen van broeders en zusters en
lekengemeenschappen die vanuit zijn levensvisie van aanbidding en daadwerkelijke
aandacht voor de armen en meest kwetsbaren in onze maatschappij leven en werken.
Zijn heiligverklaring mag gezien worden als een bevestiging van zijn levensopdracht.
Seniorenpastor John Rademakers
(telefonisch bereikbaar op
0481- 48 15 97 of
06 - 49 40 89 65)

∞*∞*∞*∞*∞
Agenda Evenementen november (Lingewaard)
5 november
Open dag Gemeente Lingewaard
Locatie: Kinkelenburglaan, Bemmel
11 november
Opening van het Carnaval Seizoen 2022/2023
Locatie: De Markt, Huissen
12 november
Carnavalsoptredens
Locatie: Odeon, Markt Huissen
13 november
Intocht Sinterklaas Huissen
Locatie: in het centrum en diverse wijken in Huissen
13 november
Intocht Sinterklaas Gendt
Locatie: vanaf Dorpstraat door Gendt uitkomende bij Providentia
19 november
Intocht Sinterklaas Bemmel
Locatie: in het centrum van Bemmel
Om ongeveer 14.00 uur loopt de route van Sinterklaas en zijn gevolg
langs Lingehof en RijnWaal.
27 november
Vlooienmarkt Bemmel (i.p.v. 9 oktober 2022)
Locatie: Sporthal de Bongerd, Sportlaan 1, Bemmel
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Gezondheidshoekje
Dag tegen Rugpijn (3 november)
Rugpijn is volksziekte nummer 1 geworden.
Veel van de klachten kun je voorkomen en laten verminderen door in
beweging te komen.
Alle chiropractoren van Nederland roepen op om in beweging te
komen.
Kom in beweging en zeg DAG tegen RUGPIJN.
Rugklachten zijn vaak heftig en erg vervelend: het kost moeite om te blijven functioneren,
want bijna elke beweging die je maakt doet pijn.
Meestal gaat de pijn uiteindelijk weer vanzelf over.
Ongeveer de helft van alle mensen krijgt ooit last van rugklachten.
Terwijl onze rug tegen heel wat bestand is.
De oorzaak is vaak dat de samenwerking van de verschillende onderdelen in de rug, zoals
de banden en de spieren die de rug in balans houden, is verstoord.
Hoewel pijn in de rug heel heftig kan zijn en soms wekenlang kan duren, is er meestal niets
ernstigs (zoals een hernia) aan de hand.
Tips bij rugpijn
* Zorg voor een goed matras.
Een derde van ons leven brengen we slapend door.
Een goede matras is dus geen overbodige luxe!
* Niet verkeerd of te zwaar tillen.
Til nooit iets met gestrekte knieën. Hou je rug zo recht mogelijk.
* Voorkom te lang stilzitten.
Probeer niet te lang in dezelfde houding te zitten, bijvoorbeeld
achter je computer of in een auto, dat is slecht voor je rug.
Strek om de drie kwartier even de benen.
* Train je rugspieren èn buikspieren.
Je stabiliteit trainen is ontzettend belangrijk om klachten te
voorkomen.
Het liefst onder begeleiding van een ervaren fitnessbegeleider
of fysiotherapeut.
* Voorkom (sport)blessures.
Blessures veroorzaken veel rugklachten.
Bijvoorbeeld omdat je verkeerd gaat bewegen en een verkeerde
houding aanneemt door de blessure.
Probeer blessures te voorkomen, wees goed voorbereid en neem tijd voor
een degelijke warming-up als je lichaam daar goed op reageert.
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Dag van de Stralende Beroepen (8 november)
De Dag van de Stralende Beroepen is de Nederlandse vertaling van de World Radiography
Day, een dag die bedoeld is voor mensen die werken met röntgenapparatuur.
Denk bijvoorbeeld aan de mensen die uw tas
perse moeten scannen voor u het vliegtuig in
wilt, tandartsen die uw mond willen fotograferen
of, simpeler, de radioloog in uw ziekenhuis.
Welnu, die mensen zijn allemaal vertegenwoordigd in de International Society of
Radiographers and Radiological Technologists
(of, korter, ISRRT).
8 november is de dag waarop de Duitse Wilhelm
Conrad Röntgen (die overigens een Nederlandse
moeder had en een deel van zijn schooltijd in
Nederland doorbracht) in 1895 de röntgenstraling ontdekte.
Een bijzondere prestatie waarvoor hij in 1901 de
allereerste Nobelprijs in de natuurkunde kreeg.
Stralende mensen in het zonnetje

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Röntgen gebruikte al lood om zichzelf te beschermen en de tandartsassistente
verlaat niet voor niets de ruimte waar de foto gemaakt wordt.
Door jaarlijks stil te staan bij deze beroepsgroep erkennen wij het belang van hun werk, is
er aandacht voor innovatie en worden deze mannen en vrouwen wereldwijd in het zonnetje
gezet.
Laat ze stralen!
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Dag van de Mantelzorg (10 november)
De Dag van de Mantelzorg is hèt moment dat de mantelzorgers zelf eens goed in het
zonnetje worden gezet.
Want mantelzorgers hebben het niet altijd even makkelijk.
Op de Dag van de Mantelzorg krijgen zij daarom de waardering die zij verdienen.
Hoe zit het met de Mantelzorgdag van 2022? Wij vertellen het u!
Wat is de Dag van de Mantelzorg?
De Dag van de Mantelzorg is een initiatief
van MantelzorgNL.
Het is een dag waarop er extra aandacht is voor de
5 miljoen mantelzorgers in Nederland.
Op de Dag van de Mantelzorg worden er door heel
het land verschillende activiteiten georganiseerd om
mantelzorgers in het zonnetje te zetten!
Waarom Dag van de Mantelzorg?
Kenmerkend aan mantelzorg is het feit dat de mantelzorger een persoonlijke band heeft
met de zorgvrager.
Een mantelzorger zorgt dus voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste.
Denk hierbij aan een familielid, vriend, kennis of goede buur.
De mantelzorger neemt de zorg vaak onbetaald en langdurig op zich.
Naast dat mantelzorg lastig te combineren is met werk en een eigen privéleven, is het
verlenen van mantelzorg ook vaak mentaal erg zwaar.
Zeker als de mantelzorger te maken krijgt met veranderend gedrag, zoals bij dementie,
kan dit erg emotioneel zijn.
Hoewel het voor een mantelzorger vaak vanzelfsprekend is om te zorgen voor een
geliefde, is mantelzorger zijn niet altijd even makkelijk.
Het is daarom belangrijk om extra waardering te tonen naar diegenen die vrijwillig, en
vrijwel dagelijks, zorgen voor een ander.
En daarvoor is de Dag van de Mantelzorg in het leven geroepen.
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Weetjes over de maand november
De maand november is de elfde maand in onze
kalender.
Oorspronkelijk was november de negende maand,
omdat het jaar bij de Romeinen pas in maart begon.
November heeft zijn naam behouden van het
Latijnse novem, wat 'negen' betekent.
Geboortemaand
Wist je dat, als je geboren bent in november, er veel over je persoonlijkheid bekend is? Uit
onderzoek blijkt dat mensen die geboren zijn in november veel met elkaar gemeen hebben.
Privacy
Mensen die in november geboren zijn, vinden privacy erg belangrijk.
Het kan daarom ook erg lastig zijn om een afspraak met ze te maken, aangezien het
moeilijk is om contact met ze te krijgen.
Hierdoor is het ook moeilijk om ze goed te leren kennen.
Ambitie
Iemand die geboren is in november is erg ambitieus, vasthoudend en vastbesloten.
Ze hebben de neiging om controle over alles te willen uitoefenen.
Dat kan zowel voor- als nadelen hebben.
Op professioneel gebied zorgt dit ervoor dat ze succesvol zijn, soms ten koste van anderen.
Loyaal
Vrienden worden met mensen die geboren zijn in november is niet het
gemakkelijk.
Maar heb je eenmaal vriendschap gesloten, dan is dat voor het leven.
Ze nemen je volledig in vertrouwen.
11 november
Op 11 november wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 herdacht.
In Engeland is het symbool voor het einde van de oorlog een klaproos.
Deze bloem kwam als eerste boven, nadat de grond was omgewoeld door het
oorlogsgeweld.
In sommige delen van Nederland en België viert men op 11 november Sint-Maarten.
Patroonheilige Martinus van Tours (Sint-Maarten) werd bekend doordat hij als soldaat de
helft van zijn mantel gaf aan een arme bedelaar en na een droom koos om verder te leven
als een christen.
Ook in Duitsland viert men feest op 11 november ter ere van Sankt Marin.
Traditioneel gaan de kinderen de straat op met een zelf gemaakte lampion.
Bloem
De bloem voor de maand november is de chrysant.
Het woord chrysanthemum komt van de Griekse woorden chrysant en
anthemum, wat gouden bloem betekent.
In de taal van bloemen wordt chrysant beschouwd als symbool voor
eerlijkheid, vreugde en optimisme.
Sterrenbeelden
Schorpioen en Boogschutter zijn de astrologische tekens voor november.
Verjaardagen van 1 t/m 21 november vallen onder het teken Schorpioen.
Verjaardagen van 22 november t/m 21 december vallen onder het teken Boogschutter.
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Wereld Vriendelijkheidsdag (13 november)
Wat is de betekenis van deze dag en 'World Kindness Movement'?
Zoals vermeld in de officiële verklaring van de vereniging van vrijwilligers,
"zullen we ernaar streven ... een vriendelijkere en meer medelevende
wereld te creëren."
Goed doen is helemaal niet moeilijk en het resultaat zal je honderdvoudig
belonen, volgens leden van de World Kindness Movement.
Over het algemeen zal het goede de wereld redden en volkeren
verenigen, omdat het inherent is aan de menselijke natuur en daarom voor iedereen
beschikbaar is.
Hoe word je vriendelijker: vijf effectieve tips
•

Leer je woede te beheersen.
Onthoud: alleen jij bepaalt welke emotie je op dat moment "aanzet".
Analyse helpt om met woede om te gaan.
Stel jezelf de vraag: wat voel ik nu precies en waarom voel ik me zo. Wanneer je je
toestand op een gestructureerde manier probeert te beschrijven, kalmeer je
onwillekeurig en neemt de woede af.

•

Ontwikkel empathie in jezelf: probeer te begrijpen hoe de ander zich voelt in een
bepaalde situatie, welke emoties hij/zij op dat moment ervaart, probeer jezelf in
zijn/haar plaats te verplaatsen.

•

Vat elke avond de dag positief samen: denk aan drie mensen die je op de een of
andere manier hebben geholpen, evenals drie gebeurtenissen die aangenaam voor je
waren en vreugde brachten.
Geloof het maar, er is zoiets in elke dag, na verloop van tijd zul je leren om het goede
meteen op te merken en niet stil te staan bij het slechte.

•

Geef complimenten!
Een buurvrouw in een mooie jurk – vertel het haar, het is helemaal niet moeilijk.
Vrijwilligers vandaag: goed gedaan – lof!
Het belangrijkste is dat je complimenten oprecht zijn - je moet mensen niet vertellen
over de verdiensten waar je niet in gelooft, je moet prijzen wat je echt leuk vindt.
En vergeet de vriendelijke woorden die aan jou zijn gericht niet, dit is niet minder
belangrijk. Herinner jezelf elke dag aan je eigen sterke punten.

•

Probeer je te omringen met aardige mensen.
Natuurlijk ervaren we allemaal wel eens negativiteit van anderen. Het zal nuttig zijn om
bepaalde psychotechnieken te leren die je zullen helpen om niet te worden belast met
negatieve emoties van slechte mensen.
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Niet-Winkeldag (26 november)
Een nieuw product is volop verkrijgbaar op de laatste zaterdag van november,
de Internationale Niet-Winkeldag.
Koop het zo vaak u kunt!
Een nieuw product verovert de markt: het product NIETS!
Er is veel vraag naar NIETS.
Het nieuwe product is nu verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs: je krijgt NIETS voor
niets!
NIETS geeft ruimte in huis, vraagt geen onderhoud, hoeft niet verzekerd te worden en
verbruikt geen energie.
Het geeft zelfs energie, want voor NIETS gaat de zon op!
NIETS is beter! Koop NIETS!
Het uitgelezen moment om NIETS aan te schaffen is op de laatste zaterdag van november,
Internationale Niet-Winkeldag (Buy Nothing Day).
Milieu en eerlijk delen
NIETS kopen komt bovendien het milieu ten goede.
Elk product kost grondstoffen en energie tijdens de productie en het gebruik.
En na gebruik doet het de afvalhopen groeien.
Elk jaar is het op de laatste zaterdag van november Niet-Winkeldag.
Het was de Canadees Ted Dave die de Buy Nothing Day in 1992 uitriep.
Sindsdien heeft de Koop-Niets-Beweging zich flink uitgebreid naar steeds meer landen.
Met ludieke straatacties verbeelden actievoerders de koopgekte, die vooral aan het eind
van het jaar toeslaat.
Gewoon genoeg
Langzaam maar zeker begint het verhaal nu door te dringen.
Een groeiende groep Nederlanders is het zat om steeds maar achter meer materiële
welvaart aan te jagen.
De prijs die ze ervoor betalen, leven in een voortdurende stress, is langzamerhand te hoog
geworden.
Het product NIETS geeft ruimte en vrijheid, en het spaart enorm veel tijd. Minder geld
hoeven verdienen, minder hoeven winkelen, minder naar reclamespots op de tv hoeven
kijken, minder hoeven opletten wat de buren hebben aangeschaft...
Opeens is er ruimte voor de dingen die echt tellen: een boek lezen, een filosofisch gesprek
voeren, luisteren naar de vogels, een potje schaken, een paar dagen niks doen en
onthaasten.
De mooiste dingen zijn niet te koop, dus daarvoor hoef je in elk geval niet naar de winkel!
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Sint Pannekoek (29 november)
Traditie
Sint Pannekoek is een van oorsprong Rotterdamse traditie en
wordt ieder jaar, door heel het land, gevierd op 29 november.
Je legt een pannenkoek op je hoofd en zegt: ‘Wij wensen u een
vrolijke en gezegende Sint Pannekoek!’
De traditie wordt als eerste vermeld in 1986 in de bekende strip
‘Jan, Jans en de kinderen’ (getekend door Jan Kruis).
Op Sint Pannekoek bakt de vrouw des huizes een grote stapel
pannenkoeken.
Wanneer de heer des huizes ’s avonds thuiskomt, heeft
iedereen een pannenkoek op zijn hoofd.
Zij roepen hem tegelijkertijd toe: “Een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek!”
Tegenwoordig zijn er allerlei varianten in gebruik om dit feest te vieren. De gewoonte om
een pannenkoek op het hoofd te leggen is echter gelijk gebleven.
1899
Inmiddels is bekend dat de oorsprong van dit feest nog veel ouder is.
Sint Pannekoek is ontstaan in 1899. Dit feest verwijst naar een
bijzondere gebeurtenis in de twaalfde eeuw in een klooster langs de
Rotte.
Opa vertelt Catootje de legende van Sint Pannekoek
Heel lang geleden, het zal ergens in de twaalfde eeuw geweest zijn,
stond er een klooster langs de Rotte. Daar waar nu Kralingen is. In
die buurt.
In dat klooster woonde ook een jonge monnik. Hij heette Gerrit.
Ja, net als ik. Het was negenentwintig november en hij vierde zijn
vijftiende verjaardag. Omdat hij de jongste kloosterling was, werd hij
soms een beetje verwend.
Het was zijn verjaardag, dus hij mocht kiezen wat ze die avond zouden eten.
“Pannenkoeken”, valt Catootje hem in de rede.
“Natuurlijk, pannenkoeken”, zegt opa.
’s Avonds schaarden alle kloosterlingen zich rond de ruwhouten tafel.
De kaarsen in de kandelaars flakkerden, want het oude klooster was niet zo goed
geïsoleerd. Daar hadden ze nog niet zoveel verstand van in die tijd. Je kon de koude
novemberwind goed voelen.
“Loof den Heer”, riepen de monniken in koor, toen broeder kok een grote schaal dampende
pannenkoeken op tafel zette.
Omdat het niet zo’n rijke orde was, was er voor iedereen maar één pannenkoek.
De oude abt zat aan het hoofd van de tafel en broeder Gerrit, de jonge monnik, tegenover
hem. Het was tenslotte zijn partijtje.
Iedereen was vrolijk, behalve de oude abt.
“Wat is er toch, eerwaarde vader, waarom kijkt ge zo treurig? Zijt ge niet welgestemd,
zoals wij allen?”
“Jawel”, mompelde de oude, “maar ik heb het zo koud op mijn hoofd. Je kunt die nare wind
overal voelen.”
Het was namelijk verboden om tijdens de maaltijd je kap op te zetten en de abt moest
natuurlijk het goede voorbeeld geven.
Toen nam de jonge monnik zijn lekkere warme pannenkoek en hij legde die liefdevol op het
koude hoofd van de oude abt.
Nu was hij de enige zonder pannenkoek.
De andere monniken vouwden net hun handen om een gezamenlijk “Here, zegen deze
spijze” uit te spreken of er verscheen een stralend licht boven de ruwhouten tafel en zie,
een engel des Heren daalde neder met een gouden koekenpan in zijne handen.
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Een hemelse geur van vers gebakken pannenkoek verspreidde zich door het oude klooster
aan de Rotte.
Handig gooide de engel de pannenkoek omhoog en liet hem sierlijk neerkomen op het
hoofd van de jonge monnik.
“Halleluja..!” riepen de monniken, toen ze van de schrik bekomen waren.
“De Heer heeft ons een wonder gedaan! We hebben een heilige in ons midden!”
En om hun verbondenheid te tonen legden ze allemaal hun pannenkoek op het hoofd, ze
namen elkander bij de hand en wensten elkaar een vrolijke en gezegende…
“Sint Pannekoek” vult Catootje aan.
“Nee”, zegt opa peinzend, “want zij wisten toen nog niet dat broeder Gerrit ooit Sint zou
worden. Hij werd pas later, veel later, heilig verklaard. Om precies te zijn in 1899…”.
“Jeetje opa, hoe weet je dat allemaal?”
“Ik heb wat mogen rondsnuffelen in de kelders van het Rotterdams Gemeente-Archief.
Ze kennen me daar. En toen vond ik dat oude perkament waarop de hele geschiedenis is
beschreven.”
De mare van het wonder deed snel de ronde en de bewoners van het dorpje Rotterdam
stroomden allemaal naar het klooster om de jonge monnik eer te bewijzen.
Maar hij bleef er heel gewoon onder, hoor.
“We maken er gewoon een feestdag van”, zei hij. “Voortaan nodigen we alle arme mensen
uit om op negenentwintig november bij ons een pannenkoek te komen eten”.
En zo ontstond het feest van Sint Pannekoek…
Het is even stil.
Catootje nestelt zich gezellig op Opa’s schoot.
“Weet je, opa, ik heb altijd gedacht dat jij het hele verhaal van Sint Pannekoek zelf
verzonnen had. Erg hè…”
“Ben je mal”, zegt opa verontwaardigd, “zoiets zou ik nooit doen. Het is allemaal historisch
verantwoord!”

∞*∞*∞*∞*∞
Schoolziek
Een moeder stond onderaan de trap en riep voor de vierde keer naar boven naar haar zoon
dat hij moest opstaan en zich moest aankleden om op tijd op school te komen.
Dat deed ze overigens elke dag, vooral in de examentijd.
‘Ik voel me niet lekker,’ klonk een stem uit de slaapkamer.
‘Je bent niet ziek. Kom op, je bed uit,’ riep zijn moeder, terwijl ze de trap op liep.
‘Ik haat school en ik ga niet,’ klonk de stem uit de slaapkamer. ‘Ik doe alles fout en krijg
voortdurend op mijn kop. Niemand vindt me aardig en ik heb helemaal geen vrienden. En
er zijn voortdurend toetsen en dat brengt me totaal in de war.
Het heeft gewoon geen zin, ik ga nooit meer naar school.’
‘Lieverd, ga nou gewoon,’ zei de moeder in de deuropening en vol
medeleven, ‘fouten maken we allemaal, daar leer je van. En je moet je de
dingen niet zo persoonlijk aantrekken. Ik geloof er niets van dat niemand
je aardig vindt, je hebt vrienden zat.
En die toetsen zijn vast verwarrend, maar die horen nou eenmaal bij het
leven, we worden vaak op de proef gesteld in het leven.
Dus wat je op school doormaakt, is niet alleen voor de school bedoeld,
maar zinvol voor het leven op zich.
Bovendien, je moet wel naar school, want je bent de rector.’
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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 (Karstraat 22)
Spoedhulp

(0481) 46 12
(0481) 46 12
optie 1
(0481) 45 00
(0481) 45 00
optie 1
(0481) 45 21
(0481) 45 21
optie 1
0900 15 98
(026) 389 96

Huisartsenpraktijk A.D. Hiddink (Karstraat 22)
Spoedhulp
Huisartsenpraktijk M.B.M. Peters (Karstraat 22)
Spoedhulp
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

89
89,
20
20
15
15
96

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
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

Zuiderapotheek Bemmel (Karstraat 22)
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30
uur en 13.15 - 17.30 uur

(0481) 45 44 60

Geestelijk Verzorger Erik van Doesburg

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

Pastorale Wacht
voor Ziekenzalving en Uitvaarten

06 83 65 82 20

Protestantse Gemeente Bemmel: Ds. G. Boer

06 42 84 02 96
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Telefoonnummers Liduina, Bemmel - 2
Regiotaxi: (1 uur van tevoren bellen!!)

0900 – 734 46 82

Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep

(0481) 47 06 60

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep

(0481) 47 06 60

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 oktober 2022
De puzzel van oktober 2022 is gewonnen door:
in Sancta Maria, Huissen:
mevrouw M. Borgers-Hendricksen
kamer H24
in Liduina, Bemmel:
mevrouw R.H. Pas
appartement 115
in St. Jozef, Lent:
mevrouw E. Hock
appartement 11-2

Oplossing

GORDIJN

in St. Jozef, Gendt:
mevrouw Boekhorst-Niels
appartement 121
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!
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Puzzel november 2022

Naam:………………………………………………………………………………
Kamer/appartement:…………………………………………………………
De oplossing kunt u t/m de 12de 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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