
 

 

 



 

 2 

Inhoudsopgave – Sancta Maria, Huissen – januari 2023  

U kunt in dit nummer o.a. lezen over:     op pagina: 

 
Column Michel Hodes: Een nieuw begin? 3 

Activiteiten januari 2023 – Sancta Maria, Huissen  4-5 

Van de redactie 5 

Seniorenpastoraat: Januari met “open deuren” 6-7 

Rijnwaal in beweging! 7 

Gezondheidshoekje: Omgaan met stress 8 

Nieuwjaarsdag 9 

Wereld Brailledag (4 januari) 10 

Fré Kelle, tuindersknecht in hart en nieren 11 

Schat, wat eten we vandaag? 12 

Sinterklaas op Sancta Maria 13 

Poëzieweek (26 januari t/m 1 februari) 14 

Vrijwilliger Redactielid Maandblad Op de Hoogte 15 

Chocoladepinda’s 16 

Dag van het werkplezier in de zorg (31 januari) 17 

 

Colofon  
  

Coördinatie: 

Liduina, Bemmel:  Rieky Otten, Helma Verhoef  

St. Jozef, Lent:   Ria Besselink 

Sancta Maria, Huissen:  Anita van Wijk 

St. Jozef, Gendt:   Kevin Schuffelers 

Communicatie algemeen: Kevin Schuffelers 

Eindredactie:   Helma Verhoef 

Omslagfoto:   Helma Verhoef 

 

Inleveren kopij:  

Wanneer:    t/m 12e van de maand  

Waar:    Liduina, Bemmel: ideeënbus recreatiezaal 

     St. Jozef, Lent: bus Op de Hoogte bij restaurant 

     Sancta Maria, Huissen: bus Op de Hoogte 

     St. Jozef, Gendt: receptie 

                                               of per e-mail naar:                                                

                                               redactieopdehoogte@rijnwaal.nl 

            



 

 3 

Een nieuw begin? 
 

2023 en het jaar is weer begonnen.  
Ik weet nog dat ik deze column van 2022 aan het voorbereiden was en bedacht wat 

een mooi jaar 2022 toch wel niet zou gaan worden.  
Wij weten nu beter…… helaas was het niet zo’n denderend jaar, op een paar hoogtepunten 

na was het een bizar jaar.  
Oorlog, recessie, armoede en ga zo maar door, hebben het tot een vervelend jaar met veel 

zorgen gemaakt. 
 
Hoe zal 2023 dan gaan verlopen?  

Wie het weet, mag het zeggen!  
Je zou toch denken dat het niet erger kan worden dan wat het nu is, maar het afgelopen 

jaar leert ons dat voorspellen onmogelijk is.  
De afgelopen decennia ging het eigenlijk alleen maar steeds beter met ons landje, waarbij 

het economisch voor de wind ging en de meeste mensen ook gelukkig waren, afgezien van 
de corona-pandemie.  

Daar is nu wel degelijk iets in veranderd. 
  

Moeten wij dan bij de pakken neer gaan zitten?  
Nee, zeker niet.  

Om met de woorden van Rutte te spreken: ondanks alles wonen wij in een “gaaf land”.  
Niet dat ik het altijd met onze minister-president eens ben, maar hier raakt hij wel een 

punt voor mij.   
Alles overwegende is ons land op veel vlakken zo slecht nog niet.  

Als het gaat om vrijheid van meningsuiting, veiligheid, gelijkheid (uitzonderingen 
daargelaten) en gezondheidszorg, scoren wij -in vergelijking met andere landen- toch 

behoorlijk hoog.  
Individueel kan dat anders liggen.  
Er kan nog veel verbeteren, maar soms moeten wij ook stilstaan bij wat wij wèl hebben en 

dan zijn de genoemde aspecten goede voorbeelden.  
Dat geeft ook een wat minder angstige blik op de toekomst, hoop ik, hoewel wij geen 

glazen bol hebben natuurlijk. 
  

Een van de menselijke trekjes is dat wij ons vaak vergelijken met anderen die het beter 
hebben dan wij.  

Als wij naar veel zaken kijken, dan doen wij niet onder voor anderen.  
Laten wij daar gelukkig over zijn!  

En laten wij die tevredenheid ook uitstralen en verspreiden.  
Misschien kan dat helpen om een stapje voorwaarts te doen.  

Als ons dat lukt, kunnen wij misschien wel spreken van een mooi nieuw begin! 
  

Ik wens iedere lezer een goed begin van en een gelukkig 2023! 
 

Michel Hodes 
Voorzitter Raad van Bestuur 

 
0481 - 470600 
0481 - 751777 

www.rijnwaal.nl 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.rijnwaal.nl/
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Activiteiten januari 2023 – Sancta Maria, Huissen 
 

Datum Tijd Activiteit Ruimte Voor wie Kosten 

Zondag   1 januari      

       

Maandag 2 januari      

       

Dinsdag 3 januari 10.30 uur Pianomuziek 

Jos Lamers 

Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

  14.30 - 16.00 uur Soosmiddag Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

Woensdag 4 januari      

       

Donderdag 5 januari 10.00 - 11.30 uur Creatief Atelier Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Vrijdag 6 januari 10.30 - 11.30 uur Biljarten Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners  

       

Zaterdag 7 januari      

       

Zondag 8 januari      

       

Maandag 9 januari 10.45 - 11.45 uur Yoga Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners Abonnement 

  14.30 - 16.00 uur Activiteiten & 

Ontmoeten 

Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

Dinsdag 10 januari 14.30 - 16.00 uur Soosmiddag Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Woensdag 11 januari 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & 

Ontmoeten 

Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Donderdag 12 januari 10.00 - 11.30 uur Creatief Atelier Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Vrijdag 13 januari 10.30 - 11.30 uur Biljarten Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners  

  14.30 uur Kerkviering Klein Rosendael Bewoners en 

Bezoekers 

 

Zaterdag 14 januari      

       

Zondag 15 januari      

       

Maandag 16 januari 10.45 - 11.45 uur Yoga Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners Abonnement 

  14.30 - 16.00 uur Activiteiten & 

Ontmoeten 

Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

Dinsdag 17 januari 14.30 - 16.00 uur Soosmiddag Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Woensdag 18 januari 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & 

Ontmoeten 

Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Donderdag 19 januari 10.00 - 11.30 uur Creatief Atelier Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Vrijdag 20 januari 10.30 - 11.30 uur Biljarten Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners  

       

Zaterdag 21 januari      

       

 

  



 

 5 

 
Datum Tijd Activiteit Ruimte Voor wie Kosten 

       

Zondag 22 januari      

       

Maandag 23 januari 10.45 - 11.45 uur Yoga Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners Abonnement 

  14.30 - 16.00 uur Activiteiten & 

Ontmoeten 

Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

Dinsdag 24 januari 14.30 - 16.00 uur Soosmiddag Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Woensdag 25 januari 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & 

Ontmoeten 

Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Donderdag 26 januari 10.00 - 11.30 uur Creatief Atelier Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

       

Vrijdag 27 januari 10.30 - 11.30 uur Biljarten Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners  

  14.30 uur Kerkviering Klein Rosendael Bewoners en 

Bezoekers 

 

Zaterdag 28 januari      

       

Zondag 29 januari      

       

Maandag 30 januari 10.45 - 11.45 uur Yoga Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners Abonnement 

  14.30 - 16.00 uur Activiteiten & 

Ontmoeten 

Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

Dinsdag 31 januari 14.30 - 16.00 uur Soosmiddag Restaurant 

Het Rosendael 

Bewoners en 

Bezoekers 

 

 

 

* * * * * 

 

Van de redactie 
 
Afgelopen december hebben Jan Huijbers en Dorrie van Meurs afscheid genomen als 

redactieleden van Op de Hoogte. 
Zij hebben zich jarenlang ingezet als vrijwilliger en zo een belangrijk aandeel gehad in ons 

maandblad. 
Wij bedanken Jan en Dorrie voor de prettige samenwerking en wensen hun het allerbeste! 

We zullen jullie missen! 
 

Redactie Op de Hoogte 
Rieky, Helma, Ria, Anita, 

Kevin 
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Seniorenpastoraat: Januari met “open deuren“ 
 

De naam januari is afgeleid van de Latijnse woorden “mensis Ianuaris”, 
de maand van Janus. 

Janus wordt in de Romeinse mythologie gezien als de god van de deuren, 
maar ook als de god van het begin en het einde.  

Janus wordt afgebeeld met twee gezichten, hij kijkt terug naar het 
verleden, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst.  

 
Misschien is dat ook de reden dat begin januari tijdens 
Nieuwjaarsrecepties in een veelheid van toespraken bij bedrijven en verenigingen wordt 

teruggeblikt op het voorbije jaar.  
Je zou mogen zeggen dat in de lijn van de Janus-figuur de deur naar het verleden ruim 

wordt opengezet.  
In een persoonlijke noot wordt stilgestaan bij het persoonlijke verlies. 

Uitvoerig wordt ingegaan op behaalde resultaten en ook wat net niet gehaald is  
 

Vervolgens wordt de deur naar de toekomst opengezet met de plannen en beelden voor de 
toekomst, vaak minder concreet, omdat veel nog onduidelijk is.  

En er wordt vertrouwen uitgesproken dat die toekomst toch positief mag worden ingevuld.  
 

Bij het begin van 2023 blijkt er veel onzeker te zijn, denkend aan de gevolgen van de 
oorlog in de Oekraïne.  

Onzekerheid over voedselprijzen en energie en de personeelstekorten op veel plaatsen. 
Ook bedrijven die het financieel niet meer gaan redden en afscheid moeten nemen van hun 

mensen. 
 

Het raakt ons allen, maar het is vooral soms letterlijk pijnlijk voor hen die vanwege ziekte 
of ouderdom op hulp aangewezen zijn.  
Velen hadden toch een ander beeld bij hun laatste levensjaren.  

Twee jaar geleden sloeg corona toe met al zijn beperkingen waardoor veel van het 
vanzelfsprekende voorbij leek  

En nu corona redelijk onder controle is, zijn ook hier de gevolgen merkbaar bij o.a. de 
gezondheidszorg door overbelast personeel en uitval door ziekte.  

We merken ook steeds meer hoe de energiecrisis op velerlei wijzen het leven bepaalt.  
 

Kijkend naar het Janus-beeld zien we aan de ene kant het gezicht van een bebaarde 
oudere figuur die achteromkijkt naar het voorbije.  

Aan de andere kant het gezicht van een jonger figuur, beeld van de toekomst die nog mag 
uitgroeien. Dat is hoopgevend!  

 
Bij alle gevoel van onmacht en onzekerheid helpt het niet om enkel te treuren en 

teleurgesteld voor je uit te staren.  
Een andere weg is om heel bewust te kijken te zoeken naar hoopvolle momenten in ons 

leven die ons goed doen.  
Dan is de bekende spreuk “het zijn de kleine dingen die het doen” een opsteker.  

Kunnen genieten van een onbezorgd spelend (klein)kind. 
“Ik kan zo genieten van de vogeltjes in de tuin als ik vanuit het appartement naar buiten 
kijk” sprak een bewoner van een zorgcentrum. 

Een ander weet de liefdevolle aandacht te waarderen van de verzorgster die zonder haast 
helpt bij het uit bed komen.  

 
Bewuste aandacht voor wat dagelijks om je heen gebeurt.  

Je contacten met buren of medebewoners, een vriendelijk woord, een lief gebaar.  
Kijkend naar de kleine dingen kan er een gevoel van verwondering ontstaan.  
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Verwondering over wat wij vaak zo vanzelfsprekend vinden, dat ons dat in feite 

geschonken wordt.  
Dat maakt je dankbaar en sterkt je vertrouwen in wat komen gaat. 

En dat is iets wat ons goed doet.  
Mag dat in 2023 voor ons allen werkelijk worden! 

 
Seniorenpastor John Rademakers 
 

(telefonisch bereikbaar op 

 0481- 48 15 97 of 
 06 - 49 40 89 65) 

 

 

* * * * * 

 

 

RijnWaal in beweging!  
 
Wij zijn Anne & Isa en wij studeren aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).  

Onze opdracht is om de bewoners binnen de RijnWaal Zorggroep meer te laten bewegen.  
Bewegen is heel belangrijk, zo voorkomt het verlies van spierkracht, loopsnelheid, 

botbreuken, geheugen en het is het ook goed voor de mobiliteit.  
Wij willen dit doen door middel van een eenvoudige variant van Nederland in Beweging! 

Daarom gebruiken wij filmpjes die gemakkelijk te volgen zijn en voor iedereen 
toegankelijk.  

Deze filmpjes worden regelmatig ingezet als 
activiteit bij alle locaties binnen de RijnWaal 
Zorggroep.  

Lijkt het u leuk om meer te bewegen, kom 
dan zeker een keer langs bij deze activiteit! 
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Gezondheidshoekje 

Omgaan met stress  
 
In 3 stappen stress verminderen 

 
Heb je last van teveel stress? 

Ben je misschien zelfs bang voor een burn-out? 
Dan is de basis om beter te luisteren naar je lichaam. 
Dat klinkt heel simpel. 

Iedereen die last heeft van te veel stress kent dit advies vast wel. 
Maar hoe doe je dat dan? 

Het enige dat je lichaam roept, is dat het heel moe is of erger nog dat je nog even moet 
doorzetten. Waardoor je jouw moeheid misschien al volledig negeert. 

 
Stap 1: Meer ontspannen 

Troost je, je hoeft niet uren als een boeddha op de bank te gaan zitten. 
Maar gas terug is wel waar je lichaam nu om vraagt. 

Dus luister en voel wat er nodig is. Dat is ontspanning.  
• Veeg je agenda zoveel mogelijk leeg. Skip onbelangrijke afspraken. 

• Ga vaker naar buiten. Een boswandeling of niet te hard fietsen in de 
natuur is prima. 

• Start met mini meditaties, als dat iets voor je is. 
 

Stap 2: Neem signalen serieus  
Het belangrijkste is dat je ECHT naar je lijf gaat luisteren. 

Een mooie uitspraak is ‘je gedachten schreeuwen en je lichaam fluistert’! 
Je lichaam is je ambassadeur en grootste vriend. 
Het waarschuwt je of het wel of niet goed met je gaat. 

Helaas is het probleem met dreigende burn-out dat je meestal niet eens meer voelt hoe het 
met je gaat. 

Je lichaam maakt dan grote hoeveelheden cortisol-hormoon aan om je in de overlevings-
stand te houden, zodat je waarschijnlijk maar door blijft gaan. 

Je zit dan al in de gevarenzone.  
Met slecht slapen, weinig pauzes, hoofdpijn, lage concentratie, kort lontje, om maar wat 

signalen te noemen. 
In dit stadium is herstel enorm belangrijk. 

Begin met afspraken afzeggen, nee durven zeggen en leuke ontspannen dingen doen waar 
je energie van krijgt. 

Zet jezelf op nummer 1! 
 

Stap 3: De oorzaak aanpakken 
Je zult de oorzaak moeten aanpakken en anders moeten leren omgaan 

met situaties die je stress bezorgen. 
Stel jezelf de vraag: Hoe is het zo ver gekomen? Werk je al lang onder 

hoge werkdruk?Heb je moeite met grenzen aangeven? Of ben je een 
perfectionist? Moet je veel van jezelf? 

Allemaal bronnen van stress. 
Een beetje stress is niet erg, het lange tijd negeren wel. 
Sta jezelf toe dat je het verdient om ontspannen en voluit te leven. 

Iedereen heeft dit in zich, maar misschien mocht het er lange tijd niet 
(van jezelf) zijn. 

Als je afgestemd bent op jezelf, kan je leven niet slagen of falen. 
Dan maak je keuzes waarin je ook voor jezelf zorgt en niet alleen voor anderen. 

Je leeft minder vanuit controle en moeten. 

Durf te vertrouwen op je eigen oordeel!  
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Nieuwjaarsdag 

 

Op 1 januari wensen wij elkaar het beste of ook wel 'een gelukkig 
nieuwjaar'.  

Vroeger werd vooral geld gegeven.  
In de 19e eeuw liep dat uit de hand, toen men wildvreemde 

voorbijgangers geld probeerde af te bedelen met rijmende nieuwjaarswensen en -prenten. 
Schoorsteenvegers, straatvegers, nachtwakers en lantaarnaanstekers verkochten hun 

beste wensen.  
 
Tegenwoordig zijn het de tijdschriften- en krantenbezorgers die de mensen in hun 

bezorggebied 'de beste wensen' overbrengen.  
Dit gebruik is nog terug te zien in het sturen van Kerst- en Nieuwjaarskaarten, het geven 

en bezoeken van Nieuwjaarsrecepties, en de gewoonte iedereen die men ontmoet het 
beste te wensen voor het nieuwe jaar.  

 
Ook ontvangen kinderen die 'het nieuwe jaar komen winnen' bij buren en familieleden, in 

sommige delen van Nederland (onder andere in de Achterhoek) zakjes met snoepgoed, 
fruit en noten. 

 
In de laatste jaren is het gebruikelijk geworden zich massaal in het open en dus koude 

water te storten, meestal in, soms zonder zwemkleding, maar ook in allerlei fantasie-
uitmonsteringen. 

Dit gebruik staat sinds 1960 bekend als de Nieuwjaarsduik.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Op 1 januari vindt het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker plaats, 

een jaarlijks concert op Nieuwjaarsdag in de Wiener Musikverein, het concertgebouw 
van Wenen.  

Dit concert wordt internationaal rechtstreeks uitgezonden op televisie.  
 

Ook het Nederlands Blazers Ensemble geeft op 1 januari een Nieuwjaarsconcert dat alleen 
in Nederland op televisie wordt uitgezonden. Dit concert vindt plaats in het Concertgebouw 

in Amsterdam.  
 
In Garmisch-Partenkirchen vindt een wedstrijd schansspringen plaats.  

Deze wedstrijd, ook wel het "Nieuwjaarsspringen" genoemd, is onderdeel van 
het Vierschansentoernooi, dat plaatsvindt in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, 

Innsbruck en Bischofshofen.  
 

In Nederland vindt sinds een aantal jaren het NK marathonschaatsen op kunstijs plaats op 
Nieuwjaarsdag.  

 
Het schansspringen en het marathonschaatsen worden allebei uitgezonden op televisie.  
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Wereld Brailledag (4 januari) 

 

Vandaag is het Wereld Braille Dag.  

Maar is zo’n dag wel nodig? Braille is toch oubollig?  

En het is ontzettend moeilijk om te leren!  

Waarom zouden we daar vandaag dan extra aandacht aan besteden?  

Omdat braille nog steeds springlevend is!  

De Fransman Louis Braille (1809-1852), die zelf op driejarige leeftijd blind was geworden, 

ontwikkelde en perfectioneerde dit schrift, tot het in 1829 als methode gebruikt kon 

worden op het Parijse blindeninstituut waar hij verbleef.  

Pas in 1854 werd het echter officieel als alfabet geaccepteerd. 

Het is heel bijzonder dat dit schrift nu nog steeds actueel is. 

Braille wordt niet alleen ingezet om boeken te lezen, maar ook om spullen in en rond het 

huis, zoals pasjes, keukenvoorraad en gereedschap, van voelbare labels te voorzien.  

 

Met inzet van een brailleleesregel is het mogelijk de spelling van een mailbericht te 

controleren, informatie op internet op te zoeken of op een ontspannen manier een e-book 

te lezen. Dit wordt vaak gecombineerd met spraak. 

Braille is dus ook in deze tijd van snelle communicatie en informatieverwerking niet meer 

weg te denken. 
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Fré Kelle, tuindersknecht in hart en nieren 

 

Door: Hans Hoen 
 

Ik was ongeveer 16 jaar toen Wim Kersten uit de Langekerkstraat mij 
kwam vragen of ik bij hem op het land bonen wilde komen plukken.  

Het zal rond 1951 geweest zijn.  
Het land was op de Rietkamp, want daar had Thé, de vader van Wim, 

land gepacht.  
Thé Kersten woonde op het Selleland en hij had ongeveer 4 bunder 
land gepacht en de zoons Jan, Gerrit, Wim en Teun hadden ieder van 

dat land 1 bunder om te bewerken. 
Ik heb daar ongeveer 40 jaar gewerkt, maar moest soms ook op het 

Selleland bij Thé Kersten werken.  
Ook heb ik bij Thé nog gespit in de druivenkas die zij hadden op het 

Selleland. 
 

Ik weet nog goed dat ik op een maandagmorgen rond vijf uur, toen ik al 
aan het aardbeienplukken was op de Rietkamp, een enorme knal hoorde.  

Het waren de Gilden die koning Jan Bouwmeister kwamen wekken.  
Jan had zich ‘s zondags tot koning van het St. Laurentiusgilde geschoten. 

Dat was in 1951. 
 

Jan Bouwmeister was de zoon van Jan Bouwmeister die op de Rietkamp 
woonde in het huis waar later de familie Gerrit Kamps is komen wonen. 

 
 

 
Spruiten plukken en aardappelen rooien 
 

Omdat Wim Kersten, getrouwd met Annie van Bon, ook land pachtte bij boeren in Elst en 
Oosterhout, moesten we daar ook spruiten plukken.  

Tussen de spruitenplanten stonden toen ook nog de aardappels.  
Als de spruiten geplukt waren, werden die bij ons thuis in de Walstraat afgeleverd en 

moesten wij met de hele familie de spruiten schoonmaken.  
De spruiten werden via Wim Kersten uit de Langekerkstraat, die naast Hent van Bon de 

kolenboer woonde, met een handwagen door mij naar de veiling gebracht.  
Ik weet nog de naam van dat handwagentje op twee wielen: Leentje.  

Die naam had dat wagentje, eigendom van Hent van Bon, gekregen omdat die wagen door 
iedereen in de buurt geleend werd om spullen te vervoeren.  
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Schat, wat eten we vandaag? 
 

Een oudere heer van 85 had het idee dat zijn vrouw slechthorend aan het worden was.  
Dus op een dag belde hij haar dokter om een afspraak te maken om haar gehoor te laten 

controleren.  
 

De dokter maakte een afspraak voor een gehoortest over twee weken en intussen was er 
een eenvoudige test die de man kon doen om de dokter een idee te geven van de toestand 

van haar probleem.  
 
“Dit is wat je doet,” zei de dokter.  

“Begin ongeveer 10 meter bij haar vandaan te praten op een normale gesprekstoon en kijk 
of ze u hoort. Als dat niet het geval is, ga dan naar 8 meter, dan naar 6 meter, enzovoort 

totdat u een reactie krijgt.” 
 

Die avond stond de vrouw in de keuken het avondeten te koken en de man zat in de 
woonkamer.  

 
Hij zei tegen zichzelf: “Ik ben ongeveer 10 meter verwijderd, laten we eens kijken wat er 

gebeurt.”  
Hij vroeg op normale toon: ”Schat, wat eten we vandaag?” Geen antwoord.  

Dus de man verhuisde naar de andere kant van de kamer, ongeveer 8 meter van zijn 
vrouw en herhaalde: “Schat, wat is er voor het avondeten?” Nog steeds geen reactie.  

 
Vervolgens ging hij naar de eetkamer waar hij ongeveer 6 meter van zijn vrouw verwijderd 

was en vroeg: ”Schat, wat eten we vandaag?” Weer kreeg hij geen reactie.  
Dus liep hij naar de keukendeur, slechts drie meter verderop. ”Schat, wat eten we 

vandaag?” Weer kwam er geen reactie.  
 
Dus hij liep tot vlak achter haar: ”Schat, wat eten we vandaag?”  

“Verdomme, Jan, voor de vijfde keer, KIP!” 
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Sinterklaas op Sancta Maria  
 

Ook dit jaar heeft de Sint weer aan onze bewoners gedacht. 
Zondag 27 november kwam de Sint met zijn pieten even aan en zetten zij de boel op 

stelten. 
Maandag 5 december hadden we voor onze bewoners en bezoekers een leuke Sinterklaas- 

bingo georganiseerd.  
Na een mooi gedicht voor alle bingo-vrienden lieten Piet GOED en Piet FOUT de ballen weer 

vallen. 
De Sint kreeg dit jaar hulp vanuit onverwachte hoek: drogisterij Etos Huissen verzorgde 
voor onze trouwe bingo-bezoekers mooie beautypakketten.  

De winnende deelnemers waren er heel blij mee. 
Wij bedanken de eigenaar en medewerkers van de Etos (winkelcentrum de Zilverkamp)  
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Poëzieweek (26 januari t/m 1 februari) 

 

De laatste donderdag van januari is het Gedichtendag.  
Sinds 2013 betekent Gedichtendag ook de start van de Poëzieweek.  

 
In 2023 loopt de Poëzieweek van donderdag 26 januari tot en met woensdag 1 

februari. Tijdens Poëzieweek bundelen veel poëziepartners in Vlaanderen en 
Nederland de krachten om poëzie onder de aandacht te brengen. 

 
In 2023 schrijven Hester Knibbe en Miriam Van hee het Poëziegeschenk.  
Er is gekozen voor twee auteurs, vanwege het thema van de elfde Poëzieweek: 

Vriendschap. 
 

Vriendschap: vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven, inspireren.  
Vrienden zijn een essentieel deel van wie we zijn en worden.  

 
Ook poëzie kan je vriend zijn.  

Gedichten helpen ons om vreugde en verdriet te delen, om die gevoelens een plaats te 
geven waarvoor je zelf geen woorden hebt. 

  
Poëzieweek 2023 viert de vriendschap in al zijn facetten: de vriendschap met de buren in 

de straat of met penvrienden ver weg, de vriendschap van lang geleden of van vorige week 
op een zonnig terras.  

De vriendschap tussen oud en jong en met alle kleuren van de regenboog. 
Poëzie maakt belangrijke momenten tastbaar en alledaagse momenten kostbaar. 

  
De auteurs die dit jaar het Poëziegeschenk schrijven, belichamen het thema vriendschap 

op verschillende manieren.  
Niet alleen koesteren ze een literaire vriendschap over de grenzen heen, de Nederlandse 
Hester Knibbe en de Vlaamse Miriam Van hee zijn ook in het dagelijks leven al 

decennialang ‘besties’. 
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Vrijwilliger Redactielid Maandblad Op de Hoogte 
 

Ondersteun onze vrijwilligers-redactieleden bij het samenstellen en distribueren van Op de 
Hoogte.  

 
Momenteel zoeken wij iemand die wil ondersteunen bij het maken van artikelen.  

Kun je met Word werken, schrijf en/of bedenk je graag leuke artikelen voor onze 
bewoners? Meld je dan aan! 

 
Werk vanuit thuis op eigen tijden/dagen aan het uitwerken van artikelen.  
Iedere 3de donderdag van de maand is er van 10.00 tot 11.00 uur redactie-vergadering bij 

Liduina, Bemmel.  
Dan zit je samen met mede-redactieleden bij elkaar om de stand van zaken door te 

nemen. 
 

Neem contact op! 
 

Neem contact op met onze vrijwilligercoördinator Vanessa Budding voor meer 
informatie: v.budding@rijnwaal.nl 
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Chocoladepinda's 
 

Een buschauffeur rijdt met een bus vol senioren over een snelweg wanneer hij op zijn 
schouder wordt getikt door een oudere vrouw.  

Ze biedt hem een handvol pinda’s aan, die hij dankbaar aanneemt.  
Na ongeveer 15 minuten tikt ze hem weer op zijn schouder en geeft ze hem nog een 

handvol pinda’s.  
Ze herhaalt dit gebaar nog ongeveer vijf keer. 

Als ze hem weer een portie wil geven, vraagt hij aan de vrouw: ‘Waarom eet je de pinda’s 
niet zelf op?’  
‘We kunnen er niet op kauwen, omdat we geen tanden hebben’, antwoordt ze.  

De verbaasde chauffeur vraagt: ‘Waarom koop je ze dan?’  
De oude dame: ‘We houden wel van de chocolade die er omheen zit.’ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

* * * * * 

 

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

 
in Sancta Maria, Huissen: 

mevrouw Kuster 
kamer 22U  

 
in Liduina, Bemmel:  

mevrouw C. Arts- Brands  
appartement 26 

 
in St. Jozef, Lent:  

mevr. Van Gemert-Ariens 
appartement 55  

 
in St. Jozef, Gendt:  

de heer Wim Balk 
Flieren 

 
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs! 

  

Oplossing 

ZEBRA 
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Dag van het werkplezier in de zorg (31 januari) 

 

Elke laatste dinsdag van januari is het de Dag van het 
werkplezier in de zorg.  

 
Een dag waarop zorgorganisaties in Nederland het 

werkplezier van zorgprofessionals in de spotlights zetten.  
 

Elke zorgorganisatie in Nederland zet deze dag werkplezier 
centraal.  
 

Het is dè dag om, samen met collega’s, stil te staan bij het waardevolle zorgvak.  
En het is een dag om in gesprek te gaan over manieren om het werkplezier te vergroten. 

 
Werkplezier is het vermogen om uit jezelf met plezier het werk te doen wat gedaan moet 

worden met als kenmerk dat het meer energie voor je oplevert dan het kost.  
Het geheim van plezier hebben in je werk schuilt niet alleen in doen wat je leuk vindt, maar 

ook in leuk vinden wat je doet. 
 

Waarom is werkplezier belangrijk? 
 

Werkplezier zorgt ervoor dat mensen vol met energie zitten en hierdoor een groter 
doorzettingsvermogen krijgen.  

 
Wanneer werknemers meer plezier in hun werk hebben, geven zij vaak meer aandacht aan 

hun huidige en toekomstige opdrachten. 
 

Wat draagt bij aan werkplezier? 
 
Het geven van oprechte complimenten is het eerste punt wat bijdraagt aan werkplezier. 

Want ieder mens heeft behoefte aan waardering.  
 

Neem af en toe de tijd om iemand aan te kijken en een compliment te geven.  
Dit kan gaan over werk of juist over iets heel anders: een leuke tas, broek of goede 

sportprestatie. 
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Telefoonnummers Sancta Maria, Huissen – 1 
 

Zorgcentrum Sancta Maria 
 

(026) 326 33 00 

Huisartsenpraktijk Polseweg:  

Polseweg 17, Huissen 
 

(026) 325 09 08 

Huisartsenpraktijk Oostveen en Kamp:  

van Voorststraat 1, Huissen 
 

(026) 325 11 66 

Huisartsenpraktijk:  
Plaza 7, Huissen 

 

(026) 325 06 91 

Huisartsenpraktijk:  

Plaza 3, Huissen 
 

(026) 325 12 31 

Huisartsenpraktijk:  
Raadhuisplein 2, Huissen 

  

(026) 325 06 09 

Huisartsenpraktijk Jupiter:  

van Gelrestraat 4a, Huissen 
 

(026) 325 16 28 

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 feestdagen van 08.00 tot 23.00 uur 

 

0900  15 98 

(026) 389 96 96 

Vertrouwensarts: H.J. Schers  
 

(024) 309 45 00 

Zuider Apotheek Huissen, Zilverkamp, Brink 4, Huissen 

 

(026) 325 21 20 

Medsen Apotheek Loovelden, Plaza 1, Huissen 
  

(026) 325 32 55 

Zuider Apotheek Huissen - Angeren, 

Polseweg 17, Huissen 
 

(026) 325 55 03 

Zuider Apotheek Huissen Centrum, 
van Voorststraat 1, Huissen 

 
 

(026) 205 12 77 
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Telefoonnummers Sancta Maria, Huissen – 2 

 
Fysiotherapie Huissen, van Gelrestraat 4, Huissen 

 
(026) 325 20 65 

Fysiopunt, Mecklenburg 3, Huissen (026) 389 10 66 

Fysiotherapiepraktijk van Oeyen, 
Lemoen 14a en Van Voorststraat 1, Huissen 

(026) 325 38 53 

Fysiotherapie M. van der Ploeg,  
Jan Joostenstraat 40a, Angeren 

 

 
(026) 325 52 72 

Politieteam Gelderland-Midden 

 

0900  88 44 

Participatiepunt Huissen: Sancta Maria 

  

(088) 255 25 30 

Protestantse Gemeente, Huissen 
 

(026) 325 34 21 

R.K. Parochie H. Maria Magdalena, Bemmel  

Secretariaat  

(0481) 45 13 71 

Pastorale Wacht 
voor Ziekenzalving en Uitvaarten 
 

06 83 65 82 20  

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 

Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep (0481) 47 06 60 

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep (0481) 47 06 60 

 

 

Puzzel januari 2023 

 

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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