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Winter in Holland 
  
Er is een liedje “Winter in America” van Dough Ashdown.  
Dat liedje zit in mijn hoofd, terwijl ik mijn column aan het schrijven ben.  

Ik zou het u graag willen laten horen, maar dat gaat niet zo goed met de papieren versie 
van deze Op de Hoogte die u nu in uw hand heeft.  

Het is een beetje zoetsappig nummer, dat dan weer wel, maar als u het hoort zult u het 
wel herkennen.  

Het nummer gaat er over dat iemand uitkijkt naar de winters in Amerika en bedenkt dat de 
jaren voorbijtrekken. 

  
Onder het schrijven is het steeds witter aan het worden en het sneeuwen lijkt niet te 

stoppen.  
De straten zijn niet schoon te maken en dan is voor velen van u binnenblijven de 

mogelijkheid om ongevallen te verkleinen.  
 

Eindelijk is er weer iets anders waar wij ons druk om kunnen maken (meestal positief), 
zodat wij niet alleen over de gevolgen van het virus hoeven te praten.  

Bovendien geeft het fantastische plaatjes, zeker in combinatie met de hoge waterstanden 
in onze rivieren.  

Mensen trekken massaal naar buiten om dat mee te maken.  
Er komt weer wat ontspanning in de samenleving na de treurige rellen van de weken 

daarvoor! 
  
Ik hoop dat die ontspanning de komende maanden doorzet als steeds meer mensen 

gevaccineerd zijn en zij minder kans lopen om ziek te worden.  
Ik zou zeggen: òp naar het voorjaar met meer bewegingsvrijheden en weer eens een 

heerlijke knuffel van al die dierbaren! 
  

Met vriendelijke groet,  

 
Michel Hodes 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Activiteiten maart 2021 - Sancta Maria, Huissen 
 

LET OP: Vanwege de huidige Corona-maatregelen is het 

momenteel niet mogelijk om activiteiten aan te bieden 

voor bezoekers en bewoners buiten Sancta Maria. 
 
   

Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

1 maart  10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 9 14.30 - 16.00 uur Zaal-activiteiten 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Dinsdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

2 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 9   

   

   

   

Woensdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

3 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 9 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Donderdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

4 maart  10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 9   

   

   

   

Vrijdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

5 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 9 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Zaterdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

6 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 9   

   

   

   

Zondag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

7 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 9   
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Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

8 maart  10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 10 14.30 - 16.00 uur Zaal-activiteiten 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Dinsdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

9 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 10   

   

   

   

Woensdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

10 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 10 18.30 - 20.00 Koffiemoment 

   

   

   

Donderdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

11 maart  10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 10   

   

   

   

Vrijdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

12 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 10 18.30 - 20.00 Koffiemoment 

   

   

   

Zaterdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

13 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 10   

   

   

   

Zondag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

14 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 10   

   

   

   

Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

15 maart  10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 11 14.30 - 16.00 uur Zaal-activiteiten 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 
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Dinsdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

16 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 11   

   

   

   

Woensdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

17 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 11 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Donderdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

18 maart  10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 11   

   

   

   

Vrijdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

19 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 11 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Zaterdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

20 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 11   

   

   

   

Zondag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

21 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 11   

   

   

   

Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

22 maart  10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 12 14.30 - 16.00 uur Zaal-activiteiten 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Dinsdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

23 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 12   
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Woensdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

24 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 12 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Donderdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

25 maart  10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 12   

   

   

   

Vrijdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

26 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 12 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Zaterdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

27 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 12   

   

   

   

Zondag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

28 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 12   

   

   

   

Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

29 maart  10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 13 14.30 - 16.00 uur Zaal-activiteiten 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

   

Dinsdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

30 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 13   

   

   

   

Woensdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

31 maart 10.00 - 18.30 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 13 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 
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Seniorenpastoraat: 
Geloof / levensbeschouwing en politiek 
 
Op 17 maart worden we weer uitgenodigd om te gaan stemmen voor een nieuwe 2e Kamer 
als onze volksvertegenwoordiging.  

Met onze stem geven we aan hoe wij de komende vier jaar onze regering zien.  
Over de vraag wat dan belangrijk is, is er verschil van mening, zoals we dat terugzien in de 

verschillende politieke partijen.  
De een legt de nadruk op een sterke overheid, de ander een overheid op afstand met grote 

nadruk voor persoonlijke verantwoordelijkheid.  
Weer anderen hebben vooral aandacht voor de zwakken in de samenleving, de 
middengroepen in de maatschappij of aandacht voor de persoonlijke vrijheid, de ouderen, 

de dieren en het milieu om enkele voorbeelden te noemen.  
 

Vooral in de weken vóór de verkiezingen laten de politieke partijen van zich horen en 
dragen uit waarom hun partij alle aandacht verdient om op te stemmen.  

In de strijd laten vooral de lijsttrekkers in de debatten zien hoe zij met hun partij het beste 
werken aan een nieuwe toekomst na de coronatijd.  

Want corona houdt ons niet allen nù in de greep maar ook als leven in het nieuwe normaal 
weer mogelijk is.  

Dan zal helder worden wat er nodig is om de gevolgen van corona voor gezondheid, 
economie, onderwijs, voor jong en oud gedegen te kunnen aanpakken.  

En dat mensen niet meer slachtoffer worden van overheidsinstanties zoals bij het 
schandaal rond de kinderopvangtoeslagen.  

 
Wanneer wij onze stem gaan uitbrengen, kiezen we uiteraard die partij of die persoon op 

de lijst waarvan wij verwachten dat zij/hij waar gaat maken wat wij belangrijk vinden bij 
de inrichting van onze maatschappij.    

 
Als je gelovig in het leven staat kun je de vraag stellen:  
“Wat heeft geloof met politiek te maken, mag / kan dat ook een rol spelen bij het 

uitbrengen van je stem?”.  
De tijd dat vanaf de preekstoel een stemadvies werd gegeven, ligt ver achter ons.  

Maar dat wil nog niet zeggen dat geloof en politiek los van elkaar staan.  
Een veel gehoorde opmerking “geloven dat doe je maar achter de voordeur“ doet geen 

recht aan het feit wat je als mens bent.  
Ook buiten de voordeur neem je mee hoe je zin geeft aan je leven, je werk en je plaats in 

de maatschappij.  
 

Je persoonlijke opvatting over datgene wat je dierbaar is bij het invullen van het leven, 
heeft ook betekenis buiten het persoonlijk domein.  

Je geloof is een manier van leven zowel in de privésfeer als daarbuiten, zoals dat opgaat 
voor elke levensovertuiging, al dan niet met een gelovige traditie verbonden.  

Wanneer je gaat stemmen speelt je geloof/levensovertuiging wellicht niet bewust mee.  

 
We laten ons vaak aanspreken door de 

partij die ons vertrouwd is, die blijven we 
trouw.  

Of we kiezen heel bewust voor een partij 
waarvan het programma/de lijstaanvoerder 

ons nu bijzonder aanspreekt.  
Je zou ook kunnen denken: welke partij 

komt het best overeen met mijn ideeën hoe 
mensen met elkaar omgaan?  

Mag iedereen zichzelf zijn, zonder enige 
vorm van discriminatie?  

Wat wordt er ècht gedaan voor de kansarme, wanneer zelfredzaamheid niet opgaat. 
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Is er oog voor de menselijke maat bij de wetten/regelingen van de overheid?  

Wat is echte solidariteit?  

Mag de vluchteling aankloppen in ons rijke Nederland en wat betekent echte zorg voor 
onze planeet aarde?  

Ben ik er alleen voor mezelf of ben ik mens èn medemens?  
 

Enkele voorbeelden van vragen die de bron van hun inspiratie vinden in een visie van het 
christendom, die ook met andere levensvisies kan worden gedeeld.  

Op deze wijze komen verkiezingen dichter bij ons eigen leven.  
Daarmee dragen wij allen op onze manier bij aan een maatschappij, waarnaar we met  

vertrouwen uitzien naar de tijd die voor ons ligt. 
 

Seniorenpastor John Rademakers 

 

 

Beloften 
 
In de verkiezingstijd trekken ministers en kamerleden door de straten,  

om met zoveel -mogelijk mensen te praten. 
Ze belloven de mensen gouden bergen in hun leven,  

als bij deze verkiezingen hun stem aan hen wordt gegeven. 
 

Als ze na de verkiezingen op het pluche zitten daar,  
zijn ze voor de gewone mensen moeilijk bereikbaar.  
Van alles wat ze hebben beloofd en gezegd,  

komt na de verkiezingen niet zoveel terecht. 
 

Ook Jezus trok in Zijn tijd door de wijken en straten,  
niet om met zoveel mogelijk mensen te praten. 

maar om arme, verdrukte en weerloze mensen bij te staan,  
aan hen heeft Hij zijn verkiezingsbelofte gedaan. 

 
Jezus heeft de mens die hem trouw blijft en in Hem gelooft, 

na dit aardse leven eeuwig geluk in de hemel beloofd. 
Jezus doet geen concessies, Hij houdt zich aan Zijn woord, 

Hij werd - door Zijn tegenstanders zonder eerlijk proces vermoord. 
 

Bij het laatste avondmaal deelt Jezus brood en wijn,  
Hij belooft hierbij, ook na Zijn dood, onder ons te zijn. 

Hij zegt: de mens leeft echter niet van brood alleen,  
maar van Gods liefde, in de mensen om Hem heen. 

 
Als wij nu beseffen dat God de aarde in bruikleen heeft gegeven,  
aan alle mensen die hierop samen mogen leven. 

En tot ’n eerlijke verdeling van de aardse vruchten overgaan,  
zal- er hier een rechtvaardige, vredige samenleving ontstaan. 

 
Henk Uffing 
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Nationale Complimentendag (1 maart) 
 
Neem maandag 1 maart ook een momentje voor een complimentje. 
 

Toon die dag eens extra jouw waardering aan familieleden, buren, collega’s, werknemers, 
zorgverleners, schoonmakers, pakketbezorgers, leraren, vrijwilligers etc.  

 
Waardeer en je krijgt Meer! 

 
Een dag waarop je jouw waardering nóg 

nadrukkelijker laat blijken aan al die 
mensen om jou heen, die zo belangrijk 

voor je blijken te zijn! 
 

Laat juist op deze Complimentendag aan 
hen allemaal op een persoonlijke manier 

weten hoeveel je ze waardeert en aan 
hen denkt. 
Een oprecht en persoonlijk compliment ontvangen is natuurlijk altijd welkom, maar in deze 

uitdagende tijden helemaal. 
En daar worden niet alleen zij, maar ook jij erg blij van. 

 
Een compliment kan er echt voor zorgen dat iemand even opbloeit, hoe mooi is dat! 

Met een compliment geef je erkenning aan de ander. 
Het zorgt voor meer vertrouwen en bevordert de samenwerking. 

 
Een oprecht persoonlijk compliment kost immers niets! 

 
 

Dankjewel 
 

Dankjewel voor je support 

Dat je nooit zegt hoe het hoort 

 

Voor gezelligheid en gelach 

Voor je klaarstaan elke dag 

 

Voor je armen om me heen 

Voor je bent echt niet alleen 

 

Voor geduld en voor je tijd 

Voor het einde eenzaamheid 

 

Voor ik weet ook niet waarom 

Voor ik kijk graag naar je om 

 

Voor je liefde en je trouw 

Voor ik hou zoveel van jou 

 

Voor de smile op je gezicht 

Door jou wordt mijn donker licht
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Week van de Lentekriebels (15 – 19 maart) 
 
Elk jaar aan het einde van de winter en het begin van het voorjaar slaan de lentekriebels 
toe.  

Waar komen ze precies vandaan en wat doen ze met je? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Iedereen krijgt ze en er is bijna niemand die er niet blij van wordt. 
Lentekriebels zijn voor veel mensen niet alleen de bevestiging dat het voorjaar is 
begonnen, maar ook het signaal om het roer om te gooien en weer naar buiten te gaan. 

Vergeten is de lange winter, verdrongen zijn de donkere, natte dagen met kille 
temperaturen. 

Het leven is mooi, het is weer lente. 
 

De eerste zonnestralen van het voorjaar zijn vaak al genoeg om de lentekriebels te 
activeren. 

De zon schijnt krachtiger dan in de winter.  
Dankzij dit zonlicht wordt vitamine D aangemaakt in het lichaam. 

Vitamine D is belangrijk voor de productie van hormonen als serotonine en dopamine, die 
invloed hebben op het bioritme en het geluksgevoel van mensen. 

Serotonine beïnvloedt onder meer stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele 
activiteit en eetlust. 

Wie er te weinig van heeft, kan zich depressief voelen. 
 

Er zijn ook mensen met voorjaarsmoeheid. Deze wordt niet, zoals de naam suggereert, 
veroorzaakt door het voorjaar, maar nog door de winter. 

Te weinig zonlicht en vitamine D maken mensen die veel binnen zitten moe en lusteloos. 
Maar voor de meeste mensen geldt dat de lentekriebels ze een goed gevoel geven. 
Ze krijgen nieuwe energie en willen naar buiten om dingen te ondernemen. 

Na maanden in huis te hebben gezeten, is de frisse lucht een verademing. 
 

In de lente, zo is onderzocht, ontstaan ook veel nieuwe relaties. 
De hormonen doen hun werk en versterken de emoties, waardoor mensen soms vlinders  

in hun buik voelen en een sterke behoefte krijgen aan menselijk contact. Men is meer 
ontspannen en staat open voor de gevoelens van anderen. 

Er is een groter verlangen om samen te zijn.  
Dit kan met een geliefde zijn, maar ook met een goede vriend of vriendin.  

Het voorjaar is dé tijd van het jaar om oude vriendschappen aan te halen. 
En waar kan dat beter dan op een gezellig terras in de voorjaarszon? 

 
De natuur heeft dus ook te maken met lentekriebels.  

En hoe! 
Dieren ontwaken uit hun winterslaap en verlaten hun schuilplaats, op zoek naar voedsel en 

een partner om zich mee voort te planten. 
Trekvogels, zoals wilde ganzen, merken dat het warmer wordt en keren terug van hun 

overwintering in het zuiden.  
En schapen krijgen lammetjes, wat voor veel mensen hèt symbool van de lente is. 
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Omdat er meer en sterker zonlicht is, verschijnen er ook weer bladeren aan de bomen en 
komen bloemen en planten binnen de kortste keren tot bloei. 

Zeker bolgewassen ontwikkelen zich razendsnel. 
Een narcis kan in een paar weken tijd opengaan, bloeien en weer afsterven. 

Tot de volgende lente, als de cyclus zich weer herhaalt. 
 

Evenals de natuur willen ook mensen in de lente een nieuwe start maken. 
Dit leidt tot de grote voorjaarsschoonmaak. 

De tuin en het balkon moeten zo snel mogelijk klaar worden gemaakt om buiten te kunnen 
zitten en te genieten van de voorjaarszon. 

 
 

 
 

Een nieuw gezicht bij "Op de Hoogte" 

 
Vanaf nu zal ik het maandblad "Op de Hoogte" in Huissen rondbrengen in Sancta Maria en 

bij de Altena.  
En als er een winnaar of winnares van de puzzel in Huissen is, kom ik de prijs persoonlijk 

brengen. 
 

Een aantal bewoners van Sancta Maria kennen mij al van het koffie schenken op de 
zondagavond, al heb ik ze al lang niet meer gezien sinds de corona ons land z’n de greep 
heeft. 

 
Mijn naam is Irene Mulder en ik ben woonachtig in Huissen. 

 
Ik heb voor de duidelijkheid een foto van mezelf toegevoegd. 

Alleen het kapsel is in de loop van de tijd wel wat veranderd. 
 

Ik hoop dat de corona-perikelen snel de wereld uit zijn en dat we 
weer terug kunnen naar het “gewone normaal”. 

 
Veel leesplezier! 

 
 

Tot ziens,  
Irene 
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Geert Leijser van het Steenbergerveld vertelt (deel 2)  
 
Na de lagere school ben ik naar de Mulo in Bemmel 
gegaan.  

Aangezien het leren mij goed afging, nam ik ook tijd 
voor andere dingen.  

In deze tijd heeft mijn vader het ouderlijk huis, 
Steenbergerveld 11, van zijn broer Wim gekocht. 

Met het hele gezin zijn wij, begin 1972, hier naar toe 
verhuisd.  

Oma Antje woonde hier nog en zij kwam bij ons 
inwonen.  

Zij was een oma uit duizenden.  
Zij had begrip voor de opgroeiende jeugd. 

 
Een paar jaar heb ik in de garderobe van discotheek “El 

Toro” gestaan, jassen hangen zoals wij dat noemden.  
Mijn broer Willy was hier toen diskjockey.   
El Toro werd toen gerund door Henk Gertsen en Frans 

van de Pas. 
 

Rond deze tijd zijn wij thuis begonnen met drive-in discotheek Stonemountainfield.  
Samen met een stel vrienden hadden wij voor die tijd een professionele drive-in discotheek 

opgezet.  
In het begin was ik, samen met broer Willy, diskjockey bij onze drive-in discotheek.  

In de oude paardenstal werd elke week geoefend en dan kwamen ook een hoop vrienden 
de avond doorbrengen.   

Ook oma Antje kwam dan weleens buurten.  
Het was hier altijd gezellig.  

 
Ik ben toen ook als diskjockey gaan werken bij Wampie.  

Eerst nog een tijdje bij Wim Geene en later nog een paar jaar bij Harry Jeurissen. 
Omdat het leren op de Mulo niet naar wens ging, bleef ik in de derde klas zitten.  

Omdat ik, zoals ik het zelf noem, een “mammoet-kind” was, begon ik het nieuwe jaar op 
de Mavo.  

De Mulo hield op te bestaan en het werd toen dus Mavo.  
 
Na het diploma gehaald te hebben, ben ik bij mijn neef Geert Zaat in zijn slagerij gaan 

werken.  
Hier heb ik een jaar of vier gewerkt en toen moest ik in dienst.  

Als enige van de vijf zonen van Jan Leijser ben ik 16 maanden in dienst geweest.  
Ik was gelegerd in de Generaal Winkelman Kazerne in Nunspeet.  

Na mijn diensttijd heb ik nog een aantal jaar bij verschillende supermarktslagerijen 
gewerkt. 

In 1980 heb ik een opleiding gevolgd voor keurmeester van Vee en Vlees.   
Ik ben gaan werken bij de gemeentelijk vleeskeuringsdienst van de gemeente Cuijk en 

later bij de gemeente Nijmegen.  
Halverwege de jaren 80 is de gemeentelijke vleeskeuringsdienst overgegaan tot een 

Rijksdienst.  
In de Cuijkse tijd heb ik een oud boerderijtje gekocht in Velp bij Grave.  

Hier heb ik samen met mijn vriendin en later mijn vrouw, Jacqueline Mattijssen (dochter 
van Bernard Mattijssen uit Doornenburg en Cato Evers van de Piet Eversstraat) 4 jaar 

gewoond.  
In 1984 hebben wij dit weer verkocht en hebben wij een woning in de Wijngaarden in 

Huissen gekocht, waar wij nu nog steeds wonen. 
In 1986 zijn wij getrouwd en wij hebben inmiddels drie kinderen, 2 zonen en 1 dochter. 
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Nu ben ik werkzaam als inspecteur Natuur bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 

(NVWA) 

Steenbergerveld is Steenbergerveld niet meer!!! 

De straat waar ik 60 jaar geleden geboren ben is door de jaren heen ingrijpend veranderd. 
In mijn jeugd waren er nauwelijks kassen in en rond het Steenbergerveld.  

Je kon ver van je af kijken naar de Veldhoen, de Geer en naar Angeren.  
Later werden er volop kassen / warenhuizen gebouwd. 

Het warenhuis van mijn broer Jos is afgebroken en hier ligt nu een verlengde weg.  
Deze weg heeft aansluiting op de Geer en is via Kamervoort ontsloten.  

De boerderij op Steenbergerveld 11 is na het overlijden van mijn vader gesloopt.  
De grond en omliggende gronden maken deel uit van de reconstructie-plannen “Leutense 
Leigraaf”  

 
Geert Leijser 
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Verkiezingsdag (17 maart) 
 
Op 17 maart 2021 mogen alle Nederlandse staatsburgers 
van 18 jaar en ouder stemmen voor een nieuwe Tweede 

Kamer. 
Er zijn allerlei regels ontworpen die bijvoorbeeld het 

stemmen met volmacht of het stemmen in een andere 
gemeente mogelijk maken. 

Door de coronacrisis moeten de verkiezingen bovendien 
op een veilige manier georganiseerd worden. 

 
Op de website over de Tweede Kamerverkiezingen wordt 

alles omtrent de organisatie van de verkiezingen op een 
rijtje gezet. 

 
 

Politiek 
 

Politiek is handjes drukken, 
dreigen, sjoemelen en bukken 

 
katten uit de bomen kijken, 

overreden, over – lijken 
 

schipperen of schaakmat zetten, 
lange speeches korte metten 

 
witte voetjes pan uit vegen, 

passen, meten, wikken, wegen 
 

lachjes, dansjes, judas – kusjes 
loeren, draaien, dooie musjes 

 
veel beloven, vleien, paaien, 

de kunst om er iets omheen te draaien 
 
d’r is geen liefde, regelrecht, 

en daar is alles mee gezegd 
 

Toon Hermans 
 

Het is nog steeds van toepassing, het zal nooit wennen. 
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Gezondheidshoekje 

Internationale Dag van de Slaap (19 maart) 
 
Het jaarlijkse bewustwordingsevenement werd gestart door een groep 

toegewijde zorgverleners en leden van de medische gemeenschap die 
werken en studeren op het gebied van slaapgeneeskunde en 

onderzoek. 
Het doel van de eerste Wereldslaapdag was om slaapzorgverleners 
samen te brengen om slaapinformatie over de hele wereld te bespreken en te verspreiden. 

Keer op keer stuitten professionals en onderzoekers op slaapmedicijnen en dat slaap niet 
belangrijk genoeg was in persoonlijke gezondheid en welzijn om prioriteit te zijn. 

 
Tijdens deze dag staan zaken centraal die met slapen te maken hebben. 

Deze speciale dag is jaarlijks op de vrijdag voordat de lente begint. 
  

Per land wordt deze dag anders ingevuld.  
In België is het een feestdag en uitslaapdag. 

In Nederland vragen wij voornamelijk aandacht voor 
de gevolgen van een slechte nachtrust en 

aandoeningen die een slechte nachtrust veroorzaken. 
 

Volgens onderzoek hebben we zo’n 8 uur slaap nodig 
per etmaal, maar komen daar vaak niet aan. 

Vaak is piekeren een reden van te weinig nachtrust. 
Een slechte nachtrust geeft o.a. meer stress, een 

hogere kans op ouderdomsziekten en ook 
overgewicht wordt vaker genoemd in diverse 
onderzoeken. 

 
Goed slapen willen wij natuurlijk allemaal! 

 
.  Zorg daarom in eerste instantie voor een goed bed. 

 
.  Een matras welke het lichaam correct ondersteunt, een bijpassend kussen en  

   fijn beddengoed voor een goede circulatie. 
 

.  Zorg tevens voor een donkere kamer en genoeg ventilatie. 
 

.  Zorg voor vaste tijden dat je gaat slapen en opstaat en slaap niet te lang uit. 
 

.  Prima als je overdag een dutje doet maar dan niet langer dan 45 minuten.  
 

.  Regelmatige lichaamsbeweging bevordert slaap, maar niet direct voor het  
   slapen gaan. 

 
.  Een goed slaapritme bevordert de gezonde levensstijl. 

 
 
Ik wens je alvast welterusten, slaap lekker! 

 



 

 17 

Welzijnscoaches in samenwerking met  

HAN ixperium Health 

Sinds enkele jaren zijn er binnen RijnWaal drie welzijnscoaches actief.  

Judith Teunisse, Rozemarijn Post en Liv den Duijn.  
De welzijnscoaches werken aan verschillende projecten ter bevordering van het welzijn van 

onze cliënten.  
 

Een van deze projecten is in samenwerking met de HAN.  
De studenten van de HAN ixperium Health hebben in de afgelopen tijd onderzoek gedaan 

naar de verschillende zorgtechnologieën binnen RijnWaal.  
Vervolgens hebben de studenten gekeken hoe de organisatie hier meer bekendheid aan 

kan geven zodat er meer gebruik van gemaakt gaat worden.  
De zorgtechnologieën worden nu vooral gebruikt door de medewerkers, maar mogen ook 

gebruikt worden door vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden.  
 
De HAN ixperium Health studenten hebben hiervoor workshops bedacht, maar er wordt ook 

gewerkt aan filmpjes en gebruiksaanwijzingen met een duidelijke uitleg, zodat ze meer 
toegankelijk worden voor iedereen. 

 
In de komende edities van Op de Hoogte zullen enkele technologieën, zoals de Braintrainer 

en Beleef TV, aan bod komen en leggen wij uit hoe deze gereserveerd kunnen worden.  
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De smartphone schept een band, maar soms ook afstand 
 

De smartphone is een modern en nuttig apparaat, 

tenminste als men er verstandig mee omgaat. 

voor mensen - ver van elkaar - overbrugt het afstand en tijd,  

maar in de directe omgeving veroorzaakt het vaak eenzaamheid 

 

Met de smartphone is men voor elkaar, 

bijna altijd in beeld en geluid bereikbaar. 

Zo zijn b.v. familieleden die zijn geëmigreerd, 

niet meer - zoals vroeger - van hun dierbaren geïsoleerd. 

 

Ook de kinderen genieten er ontzettend van, 

omdat men er spelletjes mee spelen kan. 

Maar ook als encyclopedie is het ideaal, 

Wil je ergens informatie over, je vindt het er allemaal. 

 

Maar helaas is het voor sommige mensen ook heel gewoon,  

in bijeenkomsten, continu bezig te zijn met de smartphone.  

voor 'n gezellig gesprek in de directe omgeving heeft men dan geen tijd,  

zo ontstaat er - zelfs in gezelschappen - een gevoel van eenzaamheid. 

 

Het gebruik van de smartphone in het verkeer is onverantwoord,  

omdat men medeweggebruikers dan minder snel ziet en hoort.  

Toch zijn er mensen die andermans en eigen leven vergallen,  

omdat door het gebruik in 't verkeer, veel gewonden en doden vallen. 

 

Laten we hopen dat de moderne communicatiemiddelen ons bijstaan,  

en dat daarbij goede contacten in eigen omgeving niet verloren gaan.  

Moge de smartphone ons veel gemak en plezier geven, 

en bevorderen dat we elkaar beter verstaan en in vrede samenleven. 

 

Henk Uffing 
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Wereldverteldag (20 maart) 
 
Jaarlijks op 20 maart tijdens Wereldverteldag worden wereldwijd door verhalenvertellers in 
alle mogelijke talen en op iedere denkbare plaats verhalen verteld. 

Het vertellen van verhalen verbindt mensen met elkaar! 
 

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. 
 

Het thema voor 2021 is: Een nieuw begin! 
Een mooi thema voor een jaar waarin zoveel stil gestaan heeft, zoveel activiteiten niet zijn 

doorgegaan. 
 

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. 

 
Wat is vertellen? 

 
Vertellen is van alle tijden. 

Verhalen vertellen is zo oud als de mens zelf. 
Het verhaal leeft zolang het telkens opnieuw verteld wordt. 
De verteller brengt het tot leven. 

Verhalen over de oorsprong en het ontstaan van de wereld, verhalen over goden, reuzen, 
dwergen en mensen, verhalen over dieren die net mensen lijken, verhalen over prinsen en 

prinsessen en verhalen over duizend en één andere dingen. 
 

Verteller en luisteraar 
 

Een verteller heeft luisteraars nodig. 
De verteller maakt de oren van zijn publiek tot ogen. 

Met woorden roept hij beelden op. 
Kleuren, geuren, geluiden, smaken, gevoelens en warmte. 

Verteltaal is beeldende taal. 
 

Meer tips? Kijk op www.stichtingvertellen.nl 
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Zomertijd (28 maart)  
 
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 één uur vooruit) 
 

De Europese Commissie had in september 2019 voorgesteld dat 2021 het laatste jaar zou 
zijn waarin de klok in de EU-lidstaten wordt verzet en al dit jaar te stoppen met de 

verplichte zomer- en wintertijdregeling.  
 

Lidstaten moeten zelf bepalen wat de nieuwe standaardtijd wordt. 
Maar de lidstaten hebben de kwestie vooruitgeschoven. 

 
De meeste EU-landen, ook Nederland, hebben meer tijd nodig om de bevolking, het 

bedrijfsleven en belanghebbenden te raadplegen. 
 
Nederland kiest: altijd wintertijd 

Als het aan veel Nederlanders ligt, stoppen we met het halfjaarlijkse verzetten van de klok. 
Het grootste deel wil dat het hele jaar door de wintertijd geldt. 

Dat blijkt uit een flitspeiling in opdracht van het kabinet onder bijna tweeduizend 
Nederlanders. 

 
• Volgens het onderzoek is 41% van de Nederlanders groot voorstander van het 

aanhouden van de wintertijd, ook standaardtijd genoemd; 
 

• 27% van de mensen wil permanente zomertijd; 
 

• 24% van de mensen laat alles liever zoals het nu is. 
 

Wanneer het hele jaar de zomertijd geldt, zou het in de winter pas om kwart voor tien 
s’ ochtends licht zijn. 
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Telefoonnummers Sancta Maria, Huissen – 1 
 
Zorgcentrum Sancta Maria 

 

(026) 326 33 00 

Huisartsenpraktijk Polseweg:  
Polseweg 17, Huissen 

T.H.J. Bakker, S.A. Hermans, T. Tomesen, N. Aaftink 
 

(026) 325 09 08 

Huisartsenpraktijk Oostveen en Kamp:  
van Voorststraat 1, Huissen 

M.C. Oostveen en J. Kamp 
 

(026) 325 11 66 

Huisartsenpraktijk: Plaza 7, Huissen 
S. Broens    

(026) 325 06 91 

Huisartsenpraktijk: Plaza 3, Huissen 
C.B.M. Bles en P.J.P. Poels 

(026) 325 12 31 

Huisartsenpraktijk: Raadhuisplein 2, Huissen 

E.J. Rodermond en D.P.T. Both-Siemers  

(026) 325 06 09 

Huisartsenpraktijk Jupiter: van Gelrestraat 4a, Huissen 
S. Roeleveld en A. Pons 

 

(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 Theo de Zwart (0481) 75 17 74 

06 58 08 43 17 

Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep 

 

(0481) 47 06 60 

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep  
Ambtelijk secretaris CCR: Elisabeth Sohl 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag 
 

 
(0481) 75 07 46 

 

 

Oplossing puzzel februari 2021 
 
De puzzel van februari 2021 is gewonnen door: 

 
in Sancta Maria, Huissen: 

Geen oplossingen ingeleverd. 
   
in Liduina, Bemmel:  

mevrouw A. Huisert-Smit 
appartement 114 
 
in St. Jozef, Lent:  

mevrouw A. Cuperus-Woudstra 
appartement 49 

 
in St. Jozef, Gendt:  
Romy Brans, Hulhuizen 1 

 
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!  
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Puzzel maart 2021 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

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

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

Liduina, Bemmel: in de ideeënbus in de recreatiezaal 
St. Jozef, Lent: afgeven bij de receptie 

St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie 
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