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Roert maart zijn staart? 

 

U kent de uitdrukking wel: maart roert zijn staart. 

Daarmee willen wij zeggen dat het weer nog niet 

richting de lente kan gaan, maar dat er ook gewoon nog 

sneeuw kan vallen en dat het koud kan worden, iets 

wat overigens ook voor april geldt.  

Vanwaar deze wijsheden?  

En de vraag doemt op of het wijsheden zijn (of 

gezegden)?  

 

Natuurlijk zijn het wijsheden, maar wel wijsheden uit 

een andere tijd.  

Met het veranderen van het klimaat zal het nog best 

wel eens voorkomen dat er sneeuw valt in maart, maar 

die kans wordt met het jaar kleiner.  

 

Veranderen daarmee ook alle zogenaamde “weerswijsheden”?  

Tja dat valt nog te bezien, maar als er beter passende uitspraken komen voor het nieuwe 

werkelijkheid, dan zullen deze snel omarmd worden.  

 

Ik probeer er een paar:  

• Geen Elfstedentocht in januari, dan weer een jaar in de penarie. 

• In maart drie dagen boven de 20 graden, dan kun je in de zomer vast veel baden. 

• In mei leggen de vogels voor de tweede keer een ei… 

 

Nu, dat zijn er maar een paar die de komende jaren misschien wel in omloop komen en 

dan kunnen wij de oude gezegden inruilen voor nieuwe exemplaren.  

Hopelijk komt het allemaal niet te snel doordat wij de klimaatveranderingen enigszins in 

toom kunnen houden.  

Dat vraagt wel het een en ander van ons allemaal.  

Laten wij daar ons best voor gaan doen… 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Michel Hodes 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

0481 – 470600 

www.rijnwaal.nl 
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Activiteitenrooster maart St. Jozef, Gendt  

Datum  Tijd Activiteit Ruimte Wie Kosten 

 

Woensdag  1 maart 11.00 uur  Gym  Oefenzaal  Leden 

dagbesteding 

/ intern  

€11,- p. kw.  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

   14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden 
somatiek /PG 

Idem  

  14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

 

Donderdag  2 maart 14.00 uur  Soos Restaurant Allen   

  19.00 uur  Samenzang Centrum  Somatiek   

 

Vrijdag  3 maart 10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

 

Zaterdag  4 maart  14.30 uur Harmonie  Hal/Centrum Allen Gratis 

 

Zondag  5 maart 10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

 

Maandag  6 maart  10.00 uur Koffie ochtend Restaurant  Bewoners  
St. Jozef 

Gratis  

  10.00 uur Koffie ochtend  Restaurant  Bezoekers  €3,50  

  10.30 uur Mannenclub  Oefenzaal   Somatiek  Gratis  

  14.00 uur Sjoelen  Restaurant  Bewoners  
St. Jozef 

Gratis  

 

Dinsdag   7 maart 14.00 uur Wandelclub  Hal  Aanmelden  €1,50koffie 

   19.00 uur 55+ bingo Restaurant  Allen  € 7,50 

 

Woensdag  8 maart  11.00 uur  Gym  Oefenzaal  Leden 

dagbesteding 

/ intern 

€11,- p. kw.  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

   14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden 
somatiek /PG 

Idem  

  14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

 

Donderdag  9 maart  14.00 uur  Soos Restaurant Allen   

 

Vrijdag  10 maart  10.00 uur Berichten   Restaurant  Allen  Gratis  

  14.30 uur Feest NL-doet Restaurant  Bewoners  
St. Jozef 

Gratis  

 

Zondag   12 maart 10.00 uur Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

 

Maandag  13 maart  10.30 uur Mannenclub  Oefenzaal   Somatiek  Gratis  

  14.00 uur Sjoelen  Restaurant  Bewoners  
St. Jozef 

Gratis  

 

Dinsdag  14 maart 14.00 uur Wandelclub  Hal  Aanmelden  €1,50 koffie 

 

Woensdag  15 maart  11.00 uur  Gym  Oefenzaal  Leden 

dagbesteding 

/ intern 

€11,- p. kw.  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

   14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden 
somatiek /PG 

Idem  

   14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

 

Donderdag  16 maart  14.00 uur  Soos  Restaurant  Allen    

  19.00 uur Samenzang Afdeling PG   
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Vrijdag  17 maart  10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

  14.00 uur  Bingo Restaurant Bewoners  
St. Jozef 

€5,- 

  14.00 uur Bingo  Restaurant  Extramurale 
en bezoek 

€7,50 

 

Zaterdag  18 maart 16.00 uur Kerkviering  Centrum  Allen  Gratis  

 

Zondag  19 maart  10.00 uur Berichten Restaurant  Allen   

 

Maandag  20 maart 10.30 uur Mannenclub  Oefenzaal   Somatiek  Gratis  

  14.00 uur Sjoelen  Restaurant  Bewoners  
St. Jozef 

Gratis  

 

Dinsdag  21 maart  14.00 uur Wandelclub  Hal  Aanmelden  €1,50 koffie 

 

Woensdag  22 maart 11.00 uur  Gym  Oefenzaal  Leden 

dagbesteding 

/ intern 

€11,- p. kw.  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

   14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden 
somatiek /PG 

Idem  

   14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

 

Donderdag  23 maart  14.00 uur Soos  Restaurant  Allen   

 

Vrijdag  24 maart 10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

 

Zondag  26  maart  10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

 

Maandag  27 maart  10.30 uur Mannenclub  Oefenzaal   Somatiek  Gratis  

    14.00 uur Sjoelen  Restaurant  Bewoners  
St. Jozef 

Gratis  

 

Dinsdag  28 maart  14.00 uur Wandelclub  Hal  Aanmelden  €1,50 koffie 

 

Woensdag  29 maart  11.00 uur  Gym  Oefenzaal  Leden 

dagbesteding 

/ intern 

€11,- p. kw.  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

  14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden 

somatiek /PG 

Idem  

  14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

 

Donderdag  30 maart  14.00 uur  Soos  Restaurant  Allen   

 

Vrijdag  31 maart  10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

   14.00 uur  Borrelmiddag  Restaurant  Bewoners  

St. Jozef  

€4,- 

  14.00 uur Borrelmiddag  Restaurant  Bezoekers  €6,25 
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Extra activiteiten maart | St. Jozef, Gendt 
 

Zaterdag 4 maart Harmonie Huissen 
Tijd: 14.30u 
Locatie: Hal 

Wie: Bewoners en bezoekers 

  

Maandag 6 maart Koffieochtend en ontmoeten 
Tijd: 10.00 – 11.45u 
Locatie: Restaurant 
Wie: Bewoners en bezoekers 
Kosten bezoekers: €3,50 (2x koffie/thee, koek) 

  

Dinsdag 7 maart Avond Bingo 55+ 
Tijd: 19.00u 
Wie: Bewoners en bezoekers 
Kosten: €7,50 (2x koffie/thee) 

  

Vrijdag 10 maart NL Doet! Pannenkoeken festijn 
Tijd: 14.30 – 16.30u 
Locatie: Restaurant 

Wie: Bewoners  

  

Vrijdag 17 maart Bingo! 
Tijd: 14.00 – 16.00u 
Locatie: Restaurant 

Wie: Bewoners en bezoekers 
Kosten bewoners: €5,- 
Kosten bezoekers: €7,50 (incl. 2x koffie/thee) 

  

Zondag 19 maart St. Jozef Dag 
Meer info volgt 

  

Vrijdag 31 maart Borrelmiddag 
Tijd: 14.00 – 16.00u 

Locatie: Restaurant 
Wie: Bewoners, bezoekers 
Kosten bewoners: €4,- 
Kosten bezoekers: €6,25 (incl. 1x koffie/thee, drankje en hapje) 

 

Iedere dinsdag is er wandelclub. 2 bewoners per afdeling, 13.45u verzamelen in de gang.  

Kosten €1,50 p.p. voor koffie/thee. 
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* Wekelijkse activiteiten * 
Mannenclub  

 
Elke maandagochtend vanaf 10.30 uur is vrijwilliger Piet aanwezig om met de mannen van 

de woningen Flieren en Hulhuizen een activiteit te doen.  
In de oefenzaal wordt hard gewerkt op sportief gebied, maar ook de lachspieren worden 
deze ochtend geactiveerd.  

 
Koffie in de buurt 

 
Elke week is er voor de bewoners van de zorgappartementen een buurtactiviteit met een 
kopje koffie. 

Op maandag  in de buurt van appartement 117 
Op woensdag  in de buurt van appartement 132 

Op donderdag  in de buurt van appartement 111 
 
Bent u in de buurt? 

Kom gezellig een praatje maken en een bakkie doen. 
 

Als er een grote activiteit in het restaurant of Centrum georganiseerd wordt, vervalt de 
buurtkoffie -activiteit. 
 

Sjoelen  
Elke maandagmiddag is er voor de sportieve bewoner van St. Jozef 

een sjoelcompetitie in ons restaurant.  
Onder leiding van een vrijwilliger kunt u vanaf 14.00 uur aan de slag. 
Omdat we speciale tafelsjoelbakken hebben, kunt u tijdens het spel 

gewoon blijven zitten.  
Voor informatie over deze activiteit kunt u terecht bij de 

activiteitenbegeleidsters.  
 
Wandelmiddag 

 
Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur kunt u samen met vrijwilligers een 

korte wandeling door het dorp maken. U kunt met uw rollator of 
rolstoel meedoen.  
Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden.  

Wel is de koffie/thee in de pauze voor eigen rekening.  
Wilt u meewandelen? Vraag naar de mogelijkheden via de 

activiteitenbegeleiding.  
 

Op dit moment is er helaas een wachtlijst.  

 
Gymnastiek 

Vindt u bewegen ook zo belangrijk en wilt u dit onder 
deskundige leiding en met regelmaat doen:  

Meld u dan aan als lid van het SWOG.  
 
Informatie en inschrijfformulieren zijn via de 

activiteitenbegeleiding te verkrijgen.  
De gymlessen zijn aangepast aan uw mogelijkheden en 

worden zittend gegeven.  
De leskosten bedragen € 11,00 per kwartaal.  

 
Op dit moment gymmen we elke woensdag in vier groepen tussen 10.15 uur en 15.00 uur.  
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Koersbal 

 
Wekelijks organiseert het SWOG (Stichting Welzijn Ouderen Gendt) op 
woensdagmiddag een koersbalcompetitie in de hal/ Centrum van het Hof 

van Breunissen.  
Aanvangstijd 14.00 uur. U betaalt een contributie aan het SWOG.  

Een kopje koffie of thee hoort er natuurlijk bij en is voor uw rekening.  
De heer Verhoeven kan u meer vertellen over deze activiteit.  
Kom eens kijken op woensdagmiddag.  

 
Welzijn  

 
U bent natuurlijk dagelijks in ons restaurant welkom voor een kopje koffie, thee, een 

consumptie of iets lekkers. 
Van maandagochtend tot en met vrijdagochtend is er daarnaast gelegenheid om samen 
met een welzijnsmedewerker en vrijwilligers een spel te spelen.  

Vanaf 10.00 uur zijn zij daar aanwezig. 
Ook zijn er regelmatig op de middagen activiteiten in het restaurant van 14.00 tot 16.00 

uur. Kijk hiervoor in de activiteitenkalender en op de flyers in de hal.  
Zou u graag naar het restaurant komen, maar heeft u vervoersproblemen? Laat het de 
medewerkers van het restaurant weten, de vrijwilligers komen u zo nodig op uw 

appartement ophalen.  
 

Houdt u niet van spelletjes?  
Ook voor een kopje koffie en/of een goed gesprek zien we u graag in het restaurant. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

* Maandelijkse activiteiten * 
 
55+ avondbingo  

 
Elke eerste dinsdag van de maand is er een 55+ bingo in ons 

restaurant om 19.00 uur.  
Deze bingo is bedoeld voor iedereen die zelfstandig dit spel 
kan spelen.  

De kosten zijn € 7,50 per persoon, dit is inclusief koffie/thee  
 

Bingo  
 
Naast de maandelijkse 55+ avondbingo en de wekelijkse 

soosmiddagbingo organiseren wij elke maand een speciale bingo voor bewoners van St. 
Jozef.  

Ook bewoners van Hof van Breunissen kunnen deelnemen.  
De toegangsprijs voor bewoners van St. Jozef is € 5,- p.p.  
Bewoners van Hof van Breunissen betalen € 7,50 p.p.  

Dit is inclusief koffie of thee. 
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Crea-ochtend 

 
Elke eerste woensdag van de maand kunt u onder leiding van deskundige vrijwilligers uw 
creativiteit kwijt.  

Bent u jong of oud, heeft u een beperking of niet, bent u creatief of 
heeft u twee linkerhanden?  

Kom gezellig tussen 09.30 en 11.30 uur naar het Centrum en doe 
mee.  
 

U kunt lid worden van deze club na inschrijving.  
Kosten € 2,50 per ochtend.  

 
Weet u niet zeker of dit iets voor u is? Kom eens vrijblijvend kijken.  

Opgeven kan bij de receptie van St. Jozef of per mail via Els Verhaak (everhaak@live.nl).  
 
Repair Café 

 
De repair-cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.  

Op de locatie waar het repair-café wordt gehouden zijn gereedschap en materialen 
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op het gebied van kleding, meubels, 
elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.  

Ook reparatie-deskundigen zijn aanwezig zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en 
fietsenmakers.  

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het repair-café gaan ze samen met 
deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren.  
 

Iedere laatste woensdag van de maand is het Repair Café in het Hof van 
Breunissen van 10.00 tot 12.30 uur. 

 
 
 

 
Borrelmiddag 

 
Op de laatste vrijdagmiddag van de maand nodigen wij de bewoners 
van St. Jozef graag uit om samen in ons restaurant een kopje koffie 

of thee en een borreltje te komen drinken en een praatje te maken. 
Een lekkere snack hoort hier natuurlijk ook bij.  

Speciaal voor deze middag is er een “borrel arrangementprijs” € 4.  
 
Extramurale bezoekers zijn ook welkom en betalen € 5,50 voor deze 

activiteit. 
 

U bent welkom op deze middag tussen 14.30 uur en 16.00 uur.  
Vrijwilligers zijn aanwezig om daar waar nodig te ondersteunen. 
 

Lokale cliëntenraad Gendt  

De lokale cliëntenraad van Gendt is elke laatste vrijdag van de 

maand aanwezig in de hal/het restaurant. 

Bewoners en familieleden kunnen dan bij de lokale raad terecht 

voor vragen, informatie, enz.  

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Heeregrave 
Voorzitter lokale cliëntenraad 
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Seniorenpastoraat: Dakloze Jezus 

De maand maart staat dit jaar in het teken van de 
Veertigdagentijd als voorbereiding op het Paasfeest. 

In de christelijke traditie het feest van het Leven 
dankzij Jezus’ Verrijzenis.  
Feest van het leven, omdat wij dankzij Jezus’ 

Verrijzenis mogen vertrouwen dat leven sterker is 
dan alle dood.  

En dat we die overtuiging als goed nieuws mogen 
uitdragen voor alle mensen van goede wil.  
 

De voorbereidingstijd op Pasen nodigt ons uit tot 
een bezinning op ons eigen leven, wat we belangrijk vinden en wat niet en op welke manier 

we het beter kunnen doen.  
We noemen het een tijd van ommekeer of met een oud woord “bekering”.  
We worden ons bewust van onze afhankelijkheid van elkaar, hoe we elkaar nodig hebben, 

op elkaar aangewezen zijn.  
We hoeven maar te denken aan alles wat we dagelijks praktisch nodig hebben aan voedsel, 

en kleding.  
Leven in ons huis met water, licht, verwarming en een dak boven ons hoofd.  
We realiseren ons lang niet altijd dat deze afhankelijkheid velen diep in hun leven raakt als 

we denken aan allen die dakloos zijn.  
Alleen in Nederland leven meer dan 32.000 daklozen waaronder veel jongeren.  

Zij ervaren aan den lijve wat afhankelijkheid zeggen wil, met name bij geen dak boven je 
hoofd.  

 
Het beeld dat wij hebben wordt vaak bepaald door foto’s van een dakloze liggend op een 
bank met een blikje bier.  

Maar daarmee doen we velen tekort zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond 
en vrouwen, mensen die vaak ongewild in financiële problemen zijn geraakt door verlies 

van baan of echtscheiding. 
  
Toch staat boven deze bijdrage een foto van een slapende dakloze op een bankje.  

Het is een kunstwerk van de Canadese Timothy Schmalz, met als titel 'Homeless Jesus’, de 
Dakloze Jezus.  

Een beeld dat al op veel plaatsen wereldwijd is te vinden.  
Op 13 november afgelopen jaar is dit beeld ook onthuld door wethouder Rutger Groot 
Wassink bij de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam.  

Dit op initiatief van de Sant ‘Egidio’ beweging die zich vanuit de inspiratie van het evangelie 
al in meer dan 70 landen inzet voor hen die aan de randen van de maatschappij leven met 

vriendschap voor wie arm en kwetsbaar is.  
Als we goed kijken naar dit beeld van de Homeless Jesus dan zien we een dakloze persoon 
zien, liggend op een bankje.  

Pas als je dichterbij komt, zie je aan de wonden in zijn voeten dat het Jezus is.  
 

Het beeld Homeless Jesus benadrukt het belang van vriendschap met de armen.  
Het moedigt mensen aan om niemand in de steek te laten.  
Een teken van solidariteit met de kwetsbaren van de samenleving.  

Met dit beeld wil de kunstenaar voorbijgangers bewust maken van de schrijnende situaties 
waarin mensen zich kunnen bevinden.  

Het is misschien even wennen aan een Jezus die als slapende dakloze is uitgebeeld.  
Het zet aan tot nadenken hoe wij met daklozen omgaan als we ons realiseren dat wij voor 
hen de gelukkigen zijn met een dak boven ons hoofd.  

Met het kunstwerk van de Dakloze Jezus wordt de aandacht uitdrukkelijk op daklozen in 
onze steden (dorpen)gericht.  
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Met aan ons de vraag: durven wij ons te laten raken door hun levensomstandigheden? 

Willen we hen echt zien als onze medemensen, die ons aankijken met de vraag: “wat kun 
jij voor ons betekenen”?  
Dit wordt nog indringender als we hen vanuit onze gelovige overtuiging mogen zien als 

onze broeders en zusters.  
Of naar Jezus woorden: “alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijkste 

van mijn broedere of zusters dat hebben jullie voor mij gedaan” (Mat.25,40).  
De Gemeenschap van Sant ‘Egidio’ zet zich vanuit deze inspiratie in voor armen en 
daklozen en zoekt bewust contact met hen zoals het organiseren van maaltijden voor dak- 

en thuislozen en armen. 
 

Ook paus Franciscus gaat de zorg voor de armen en de daklozen echt aan het hart.  
Door zijn inzet is op het Sint-Pietersplein een mobiele kliniek gestationeerd.  

Mensen die nauwelijks of geen toegang hebben tot reguliere gezondheidszorg – zoals 
daklozen en migranten zonder verblijfsvergunning – kunnen daar gratis gezondheidschecks 
en medische hulp krijgen.  

Zo krijgt zijn verkondiging over de aandacht voor de armen concreet vorm in 
daadwerkelijke hulpverlening. 

 
De vraag is dan ook wat betekent de “Dakloze Jezus” voor ons.  
Worden we aan het denken gezet?  

En wat kunnen we op onze manier praktisch doen met onze houding over armen en 
daklozen.  

Een uitnodiging of uitdaging in deze veertigdagentijd?  
 
Seniorenpastor John Rademakers 

 
Telefonisch bereikbaar op: 

0481 48 15 97 of 
06 – 49 40 89 65 
 

*** 

Van de redactie 
 

Bedankt Helma! 

 

Vanaf maart 2023 moeten wij helaas afscheid 

nemen van Helma als vrijwilliger bij RijnWaal en 

redactielid van Op de Hoogte.  

Helma heeft zich jaren ingezet voor Op de 

Hoogte in diverse rollen, zoals het coördineren 

van editie Liduina, het aanleveren van 

omslagfoto’s en het verzorgen van de 

eindredactie.  

 

Bedankt voor al je inspanningen, het harde 

werk én de prettige samenwerking.  

Wij wensen je het allerbeste toe! 

 

Redactie op de Hoogte 

Rieky, Anita, Ria, Kevin 
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Gezondheidshoekje 

Mondzorg bij ouderen bevorderen 
 

Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw was het slecht gesteld 
met de mondgezondheid van de Nederlandse bevolking. Mensen waren 

zich weinig bewust van het belang van goede mondverzorging. De 
hoge consumptie van suiker droeg bij aan tandbederf. 
 

Volgens de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde (KNMT) zijn 

ouderen een vergeten groep als het gaat om goede mond- en tandheelkundige zorg. 

Wanneer mensen ouder en zorgafhankelijker worden, hebben ze over het algemeen meer 

moeite om de mondgezondheid op peil te houden. Een goede mondzorg in verpleeg- en 

verzorgingshuizen betekent een beter leven voor de cliënt. Een gebit hoeft niet perfect te 

zijn, maar wel werkzaam en pijnvrij. 

 

De slechte mondgezondheid  bij ouderen is een verborgen gezondheidsrisico. 

Denk aan gevolgen als: pijn, tandvleesontsteking, gaatjes, schimmels in de mond en 

slechte adem. 

 
Tips voor mondzorg bij het eigen gebit: 

Steeds meer ouderen behouden het eigen gebit. 
Dit vraagt om dagelijkse verzorging: 

• Poets de tanden en kiezen twee keer per dag met fluoride-houdende tandpasta. 
• Reinig eenmaal daags de ruimtes tussen de tanden en kiezen en het tandvlees met 

behulp van tandenstokers en/of flossdraad. 

 
Tips voor mondzorg bij een volledige prothese: 

In Nederland draagt ongeveer driekwart van de ouderen boven de 65 jaar een volledige 
gebitsprothese. 

• Reinig de gebitsprothese tweemaal daags met een handtandenborstel. 

• Bewaar de gebitsprothese ’s nachts droog in een schoon, open gebitsprothesebakje. 
• Spoel de gebitsprothese ’s ochtends af met water en plaats vochtig in de mond.  

• Het advies is om minimaal één keer per jaar naar de tandarts te gaan voor een 
uitgebreid mondonderzoek en controle van de gebitsprothese. 

 

Middelen tegen een droge mond: 
Door gebruik van meerdere medicijnen, wordt het risico op een droge mond vergroot. 

Gevolgen van een droge mond zijn tandvleesontstekingen, gaatjes en schimmels. 
Daarbij kan het eten, slikken en praten minder comfortabel worden.  

Er zijn verschillende soorten producten om een droge mond te verminderen of te 
voorkomen, zoals tandpasta’s, en mondspoelingen van het merk Dentaid  Xeros. 
Verkrijgbaar bij de drogist, dus zonder recept. 
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Nationale Complimentendag (1 maart) 
 

Waarom deze dag? 

Het klinkt zo vanzelfsprekend ......een complimentje geven als iets goed gaat!  

Tóch doen we het in de praktijk nog steeds maar bitter weinig.  

Dat komt omdat het geven van complimenten niet echt in de volksaard van de 

Nederlanders zit. 

 

We kijken, zeker de laatste tijd, veel meer naar wat er fout gaat dan naar wat er goed 

gaat.  

Jammer, want juist in deze uitdagende tijden kunnen we allemaal wel wat extra waardering 

en support gebruiken.  

De wereld wordt niet sacherijniger van te veel, maar van weinig complimenten! 

 

En alhoewel we dit gemis natuurlijk niet met één dag en wat ‘extra aandacht’ kunnen 

oplossen, kan één dag per jaar hier wat bewuster bij stilstaan natuurlijk geen kwaad.  

 

Waarom? 

Omdat niets mensen sneller blijer, enthousiaster, energieker, opgewekter, meer betrokken, 

productiever, maakt dan een oprecht compliment!  

Waarom?  

Een oprecht compliment betekent dat iemand als mens gezien en gewaardeerd wordt.  

Het vergroot daarmee niet alleen het zelf- maar tegelijkertijd ook het onderling 

vertrouwen. 

 

Een compliment kent, mits oprecht, alleen maar positieve bijwerkingen.  

Zo remt het als geen ‘ander’ frustratie, demotivatie en polarisatie.  

Simpelweg omdat de ontvanger zich gezien, serieus genomen en als mens gewaardeerd 

voelt. 

 

Dus... 

Laten we op 1 maart eens één dag nadrukkelijk kijken naar wat er allemaal goed  gaat. 

Een dag waarop je jouw waardering (extra nadrukkelijk) uitspreekt aan al die mensen en 

instanties die jouw leven direct of indirect een stukje beter, aangenamer en/of leuker 

maken.  

 

Tenslotte is een compliment niet alleen leuk om te krijgen, maar zeker zo leuk om te 

geven!  
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Nationale week zonder vlees (6-12 maart) 
 

Wanneer je als volwassene deze week geen vlees en 

zuivel eet bespaar je wel 193 liter water en 80 
kilometer autorijden.  

Dat is 18% minder water en 41% minder kilometer 
autorijden aan CO2 uitstoot dan iemand die wél 
vlees en zuivel eet!  

Om een zo realistisch mogelijke inschatting te 
maken gaan deze berekeningen uit van het 

vervangen van vlees en zuivel door plantaardige 
vlees- en zuivelvervangers zoals veganistische 
burgers, peulvruchten, noten, zaden, sojadrink, 

amandeldrank, sojayoghurt, kokosmelk en andere 
vlees- en zuivelvervangende producten. 

 
Met de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel roepen we deelnemers op om een week 
vlees en zuivel te laten staan.  

Zo willen we een flexitarisch eetpatroon promoten, waarbij vlees en zuivel afgewisseld 
worden met vegetarische en plantaardige alternatieven.  

Vaker een dagje geen vlees, vis en zuivel eten is een kleine moeite maar heeft een enorm 
positieve impact op mens, dier en milieu.  
Door geen vlees en zuivel te consumeren tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel 

verlaag je de milieudruk van je voeding.  
Je bespaart bijvoorbeeld op watergebruik en de uitstoot van broeikasgassen die bijdragen 

aan klimaatverandering.  
Iedereen die het volhoudt om gedurende één week geen vlees en zuivel te eten, bespaart 
maar liefst… 

 
 193 liter water 

Wanneer je één week geen vlees en zuivel eet, bespaar je ongeveer 193 liter water. Deze 
hoeveelheid water was anders gebruikt voor de productie van je dagelijkse portie vlees en 

zuivel, bijvoorbeeld voor de productie van veevoer en door de (melk)veehouderij zelf.  
 
 80 kilometer autorijden 

Wanneer je één week geen vlees en zuivel eet, bespaar je 15,4 kg aan CO2–equivalenten, 
ofwel broeikasgassen. Deze uitstoot had anders vooral plaatsgevonden door de productie 

van veevoer en door de (melk)veehouderij zelf. 15,4 kg CO2–equivalenten staat gelijk aan 
zo’n 80 kilometer rijden met een gemiddelde auto. Door één week geen vlees en zuivel te 
consumeren bespaar je dus zo’n 80 km autorijden!  

 
 834 gram dierenvlees 

De gemiddelde volwassen Nederlander eet 119 gram vlees per dag. Dit bestaat uit zo’n 36 
gram rood vlees (zoals varken en rund), 18 gram gevogelte (zoals kip en kalkoen), 47 
gram bewerkt vlees (denk bijvoorbeeld aan vleeswaren of knakworst) en 18 gram vis. Door 

het niet eten van vlees wordt er per persoon tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & 
Zuivel dus 84 gram dierenvlees bespaard. 

 
 2,4 kilo zuivel 
De gemiddelde volwassen Nederlander consumeert wel 339 gram zuivel per dag. Hiervan is 

zo’n 35 gram kaas, 186 gram drinkzuivel en 118 gram eetzuivel. Door het niet eten en 
drinken van zuivel wordt er per persoon tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel 

dus wel 2,4 kilo zuivel bespaard. 
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Boekenweek (11-19 maart) 
 

Dit jaar is de Boekenweek van 11 tot en met 
19 maart.        

Het is een jaarlijks terugkerende tiendaagse ter 
promotie van het (Nederlandstalige) boek en 
bestaat al sinds 1932. 

De boekenweek is hét leesfeest van ons 
allemaal en er is een boek voor iedereen die 

ook maar een beetje van lezen houdt. 
Elk jaar is er een ander thema gekoppeld aan de boekenweek en dit jaar is dat thema “Ik 
ben alles”. 

Ga in maart eens een dagje uit in de boekwinkel. Koop je voor € 15 aan boeken, dan krijg 
je het Boekenweekgeschenk van Lize Spit cadeau.  

Voor een klein prijsje neem je ook het Boekenweekessay van Raoul de Jong mee, een 
actuele kijk op het jaarlijks wisselende thema van de Boekenweek. 
De Boekenweek Top 25 helpt je kiezen uit de mooiste boeken voor een breed publiek. Ook 

in de bibliotheek, die je helpt verdiepen en ontdekken. Zo haal je tijdens de Boekenweek 
meer uit je abonnement. 

De Boekenweek start met het Boekenbal, het exclusieve feest voor schrijvers, uitgevers en 
media, dat wordt gehouden in de Stadsschouwburg in Amsterdam. 
 

Veel leesplezier!!  
  

### 
 

Wereldverteldag (20 maart) 

 

Ieder jaar rondom 20 maart, Wereldverteldag, worden er wereldwijd verhalen verteld 
met eenzelfde thema.  

Het vertellen van verhalen verbindt mensen met elkaar! 
 

Als het westelijk halfrond nog slaapt, zijn ieder jaar op 20 maart in Azië en Australië de 
eerste vertellingen te horen.  
Als verhalenvertellers op het oostelijk halfrond alweer nagenieten van hun optredens, 

worden in Amerika en Canada pas de eerste verhalen verteld. 
 

De datum 20 maart is niet toevallig gekozen.  
Het is het begin van de lente en de herfst in respectievelijk het noordelijke en zuidelijke 
deel van de wereld. 

 
De hele wereld is op dezelfde dag met verhalen bezig, vertellend en luisterend.  

Daardoor wordt de verbondenheid van mensen in alle delen van de wereld op een 
bijzondere manier benadrukt.  
Bovendien schenkt 'Wereldverteldag' wereldwijd aandacht aan de kunst en het ambacht 

van de verhalenverteller. 
 

Het thema voor 2023 
Meer dan ooit, is het in deze tijd van oorlog en zorgen om het klimaat van belang om 
samen te komen, samen te werken, en verbonden met elkaar de toekomst in te gaan.  

Het thema van Wereldverteldag 2023 is daarom: “Together we can”. 
Op onze oproep op sociale media voor vertaling van dit thema, zijn veel reacties gekomen. 

Uit al deze suggesties hebben wij gekozen voor de Nederlandse vertaling: “Samen sterk”. 
Dit is weliswaar geen letterlijke vertaling van het Engelse begrip, maar wel een 
vertaling die de geest van het thema het beste vangt.  

Want samen kunnen we de hele wereld aan! 
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Pannenkoekdag (17 maart) 
 

Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag in maart.  
Het is dé dag waarop kinderen pannenkoeken bakken voor ouderen.  

Gewoon, omdat ouderen best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.  
En waarmee kan dat nou beter dan met een zelfgebakken pannenkoek? 
 

Pannenkoekendag vindt plaats op de dag aan het einde van de Vastentijd.  
In die tijd mocht je namelijk geen eieren, melk en vetten eten, en dat zit nu net in 

pannenkoeken.  
Daarom aten mensen vroeger traditioneel pannenkoeken nadat de 40 dagen vasten waren 
afgelopen. 

 
De pannenkoek klinkt als typisch Hollands, maar dat is 

het niet! 
Historici denken dat er in de steentijd al pannenkoeken 
waren.  

De basis ingrediënten - meel, eieren en water - waren 
toen namelijk al voor handen.  

De eerste verhalen over de pannenkoeken komen uit de 
12e eeuw 
 

Het oudste geschreven recept voor pannenkoeken is 
terug te vinden in een kookboek uit 1439.  

Maar pannenkoeken zijn dus veel ouder.  
 
Waarom mislukt de eerste pannenkoek altijd? 

 
Bij aanvang van het bakken, weet je een ding al zeker: de eerste pannenkoek mislukt. 

Waarom gaat dat altijd fout?  
Volgens kenners moet je een pan exclusief voor pannenkoeken gebruiken en hem nooit met 
zeep afwassen.  

Heet water is voldoende.  
Verder moet de pan niet te warm zijn als je begint met bakken, en doe je er goed aan je 

baksel pas om te draaien als de bovenkant gestold is. 
 
Pannenkoekweetjes – Wist je dat…? 

 
• De grootste pannenkoek ooit maar liefst een diameter van 15 meter had en zo'n 

3.000 kilo woog? 
• Het wereldrecord zo snel mogelijk pannenkoeken opwerpen staat op 416 keer in 2 

minuten? 
• Het wereldrecord zo lang mogelijk pannenkoeken opwerpen staat op 3 uur, 2 

minuten en 27 seconden? 

• Het wereldrecord zo snel mogelijk pannenkoeken bakken staat op 80 pannenkoeken 
in 17 minuten? 

• Het record van pannenkoeken eten in één uur ligt op 73 stuks? 
• Zo'n 11.000 Nederlanders Pannekoek als achternaam hebben? 
• 1 op de 3 Nederlanders minstens 1 keer per maand pannenkoeken eet? 

• 89% van de Nederlanders de voorkeur geeft aan een zelfgebakken pannenkoek? 
• Nederlanders gemiddeld 3 of 4 pannenkoeken per keer eten? 

• 81% van de Nederlanders hun pannenkoek het liefst met stroop eet. 68% met 
poedersuiker en 56% met spek. 

• Vrouwen gezien worden als de beste pannenkoekbakkers? 
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Zomertijd (25-26 maart) 
 

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 gaat de 

Zomertijd weer in. Dat betekent dat ‘s nachts om 2.00 de 
klok een uurtje vooruit gaat. 

 
De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en 
eindigt op de laatste zondag van oktober (het begin van 

de wintertijd).  
 

In de nacht van zaterdag op zondag worden de klokken 
om 2 uur een uur vooruit gezet, dus van 2 naar 3 uur 
(ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok een uur 

vooruit). 
 

In totaal duurt de zomertijd 31 weken, oftewel 217 dagen.  
Dit jaar begint de zomertijd op zondag 26 maart en eindigt op zondag 29 oktober. 
De bedoeling van de zomertijd is om op het noordelijk halfrond maximaal gebruik te 

kunnen maken van het daglicht, omdat de dagen in het voorjaar lengen en in het najaar 
weer korter worden. 

 
In september 2018 besloot de Europese Commissie dat lidstaten van de EU zelf mogen 
bepalen of ze in de zomer- of de wintertijd willen leven. In eerste instantie zou de 

omschakeling tussen winter- en zomertijd vanaf 2019 worden afgeschaft, maar de 
transportministers van de EU hebben besloten de definitieve beslissing over het 

halfjaarlijks veranderen van de klok uit te stellen. Tot nu toe is het onderwerp niet opnieuw 
op de agenda gezet door de Europese Commissie. Voorlopig blijft dus alles bij het oude. 
 

Geschiedenis 
Eerst werd het dagritme nog aangepast aan de tijd. De dag van de Romeinen begon 

bijvoorbeeld als de zon opkwam en eindigde als deze weer onder ging.  
 

Er kwamen in 1895 en 1907 al verschillende voorstellen, maar het lukte niet om iedereen 
te overtuigen en dus kwam er geen zomertijd. Pas in de Eerste Wereldoorlog gingen veel 
landen de zomertijd gebruiken. De oliecrisis zorgde ervoor dat bijna elk Europees land de 

zomertijd ging gebruiken. Dit kwam vooral omdat we tijdens de zomertijd geld bespaarden.  
Als de zon schijnt hoeft simpelweg het licht nog niet aan, straatlantaarns en lampen in huis 

gaan dus later aan. 
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Oplossing puzzel februari 2023 
 

De puzzel van februari 2023 is gewonnen door: 

 

in Sancta Maria, Huissen: 

Mevrouw R. van de Pas 

Kamer 22M   

   

in Liduina, Bemmel:  

Mevrouw W. Mathijssen 

Appartement 25 

      

in St. Jozef, Lent:  

Deelnemers Huiskamer 

       

in St. Jozef, Gendt:  

Mevrouw T. Scholten - Teunissen 

Houtakker 6 

 

Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs! 

 

*** 
 

NL-Doet: vrijwilligers gezocht! 
 

In het kader van NL-Doet zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons op 10 maart kunnen 

ondersteunen tijdens het pannenkoekenfeest bij St. Jozef, Gendt. 

 

Het beloofd een gezellig feest te worden met muziek en uiteraard heerlijke pannenkoeken. 

Het feest is alleen voor bewoners toegankelijk. We zijn op zoek naar enthousiaste 

pannenkoekenbakkers, die uiteraard ook een pannenkoek mee kunnen eten.  

 

Aanmelden 

Heb je interesse om als vrijwilliger op 10 maart pannenkoeken te bakken? Meld je dan aan 

via deze link: https://www.nldoet.nl/activiteit/pannenkoekenfeest-voor-st-jozef-gendt. 

 

Oplossing 

OORWARMERS 
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 Puzzel maart 2023 

 

Woordzoeker 

ABRI    BOUWPLAN   IMPLEMENTEREN 

AIRCO   BRINK   KRULSLA 

ALTAAR   DAMES   OPSTART 

ASEM    DART    POTLOOD 

ASFALT   DEVIES   TAMPONS 

ASPERGE   DISTEL   ZEEHONDENBABY 

BEGINSNELHEID  ENTREE   ZEEKLEI 

BLAD    GYMLES 

BLOS    HAAKJE 

 

STREEP ALLE WOORDEN WEG. DE OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN NOG EEN WOORD. 

 

     

        

     

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Naam:……………………………………………………………………………… 

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

 

De oplossing kunt u t/m de 10de 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”  ingang van het restaurant 

St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie 
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