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Wijsheden 
 
Mijn oma had altijd hele wijze spreuken.  
Dat kan ook niet anders, want zij was een wijze vrouw.  

Ik moet daar regelmatig aan denken.  
Al die wijsheden en waarheden verpakt in korte zinnen zoals: april doet wat hij wil, als 

katjes muizen miauwen ze niet.  
 

Wat zij ook altijd zei, was het volgende: “drink niet zoveel koffie, want dan wordt je lelijk 
na je dood.”.  

Deze heeft zij mij nooit uit willen leggen.  
Is het werkelijk zo?  

Is het humor van mijn oma of is er meer?  
Ik weet het niet.  

Wat ik wel weet is dat zij tot op hoge leeftijd gezegend was met humor.  
 

Zij kon heerlijk lachen om dommigheden uit haar lokale 
omgeving.  
Soms tot op het gênante af.  

Maar zij kon daar smakelijk over vertellen en dat hield haar 
sterk en alert.   

Humor als helend medicijn?  
Ja, daar geloof ik wel in.  

Doordat je humor hebt en je soms hard kunt lachen, maak je 
stoffen aan die je weerstand geven en die goed zijn om je 

immuunsysteem een prikkel te geven.  
 

Los daarvan: het is toch heerlijk om enorm te genieten?!  
Dat laatste gun ik iedereen, want dat maakt je blij en blij zijn geeft nu eenmaal een fijn 

gevoel.  
En of je dat doet door immens hard te lachen, te glimlachen of alleen inwendig te lachen, 

het gaat erom dat je blij bent of wordt van iemand of van een situatie. 
  

Die blijheid voel ik nu ook met de in aantocht zijnde versoepelingen van de beperkingen die 
er zijn om het coronavirus in te dammen.  

Ik ga langzaam weer denken aan een lekker glas bier op een terrasje in de zon…….. 
 
Gegroet, ik geniet nog even verder ………. 

 

Met vriendelijke groet, 

Michel Hodes  

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Activiteiten mei 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. 
 
   

Zaterdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 17   

   

   

Zondag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 17 14.30 uur Ontmoeten: “Gaat u mee?” 

   

   

Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 18 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & Ontmoeten:  

1ste maandag van de maand: Bingo 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

Dinsdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 18   

   

   

Woensdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 18 10.30 - 11.15 uur Gymnastiek 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & Ontmoeten 

   

   

Donderdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 18 10.00 - 11.30 uur Creatief Atelier 

   

   

Vrijdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 18 16.00 uur Vrijdagmiddagborrel 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

Zaterdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 18   
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Zondag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 18 14.30 uur Ontmoeten: “Gaat u mee?” 

   

   

Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

10 mei  10.00 - 17.00 uur Koffie- of theedrinken in het restaurant 

week 19 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & Ontmoeten 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

Dinsdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 19 10.00 - 12.00 uur Activiteiten & Ontmoeten: Praatclub 

   

   

Woensdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 19 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & Ontmoeten 

   

   

Donderdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 19 10.00 - 11.30 uur Creatief Atelier 

   

   

Vrijdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 19 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

 16.00 uur Vrijdagmiddagborrel 

   

   

Zaterdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 19   

   

   

Zondag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 19 14.30 uur Ontmoeten: “Gaat u mee?” 

   

   

Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 20 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & Ontmoeten 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

Dinsdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 20   
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Woensdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 20 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & Ontmoeten 

   

   

Donderdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 20 10.00 - 11.30 uur Creatief Atelier 

   

   

Vrijdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 20 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

 16.00 uur Vrijdagmiddagborrel 

   

   

Zaterdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 20   

   

   

Zondag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 20 14.30 uur Ontmoeten: “Gaat u mee?” 

   

   

Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 21 14.30 - 16.00 uur Zaalactiviteiten 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

Dinsdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 21 10.00 - 12.00 uur Activiteiten & Ontmoeten: Praatclub 

   

   

Woensdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 21 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & Ontmoeten: 
Bakactiviteit “Bak je mee?!” 

   

   

Donderdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 21 10.00 - 11.30 uur Creatief Atelier 
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Vrijdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 21 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

 16.00 uur Vrijdagmiddagborrel 

   

   

Zaterdag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 21   

   

   

Zondag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 21 14.30 uur Ontmoeten: “Gaat u mee?” 

   

   

Maandag 08.30 - 19.00 uur Winkeltje is open 

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

week 22 14.30 - 16.00 uur Activiteiten & Ontmoeten 

 18.30 - 20.00 uur Koffiemoment 

   

   

 
 

 

 
Dag van de Empathie (3 mei) 
 
Sinds 2012 organiseert Stichting Nederland Wordt Beter jaarlijks op 3 mei de Dag van 
de Empathie, met als doel: meer respect, begrip en empathie in de Nederlandse 

samenleving. Dit jaar kun je vanuit huis meedoen. 
 

Om constructieve verandering naar een gelijkwaardige samenleving met betrekking tot 
gender, etniciteit, klasse en xenofobie teweeg te brengen, is empathie een eerste stap 
in de goede richting.  

 
Empathie kan immers leiden tot begrip en acceptatie van het feit dat je de wereld nooit 

kunt zien en ervaren zoals mensen die systematisch onderdrukt of uitgesloten worden. 
Pas wanneer je jezelf, jouw positie binnen de samenleving en (wereldwijde) 

machtsstructuren begrijpt, kun je anderen en hun ervaringen beter begrijpen. 
 

Juist daarom organiseert Stichting Nederland Wordt 
Beter elk jaar de Dag van de Empathie. Omdat we elkaar 

niet fysiek mogen ontmoeten, organiseren zij deze Dag 
dit jaar online. Te volgen via hun Facebook en via AT5. 

 
In deze tijd zien we hoe belangrijk het is dat mensen zich 

in elkaar verplaatsen en voor elkaar opkomen. Het 
coronavirus laat ons zien hoe empathie een drijvende 

kracht kan zijn voor verbinding en wederzijds begrip. 
Laten we dit vasthouden! 

 

  

https://www.facebook.com/events/159059868867287/
https://www.at5.nl/
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Seniorenpastoraat:  
Pater Maximiliaan Kolbe(*8-1-1894 – 14-8-1941) 
 
De maand mei geeft mij steeds een beetje dubbel gevoel.  
Aan de ene kant zien we hoe de lente in volle heftigheid doorbreekt: de natuur kleurt weer 

groen, bloemen en planten gaan bloeien, vogels bouwen ijverig hun nesten en de tuintjes 
krijgen uitgebreid aandacht. Voorbeelden hoe mooi het leven kan zijn.  

En al vele jaren kennen we in het begin de meivakantie.  
 

Tegelijkertijd markeren 4 en 5 mei op een bijzonder manier de betekenis van de maand 
mei met herdenkingen van de oorlogsslachoffers en de bevrijdingsfeesten in een 

festivalvorm. 
 
Tenminste als de coronamaatregelen niet alles tot een minimum terugbrengen, zoals in 

2020 en hoogstwaarschijnlijk ook nog dit jaar! 
 

Deze dagen in begin mei zijn we ons bewust dat leven in een vrij land een geweldige 
rijkdom is.  

 
Dat we dit jaar al weer 76 jaar geen oorlog hebben meegemaakt.  

Een rijkdom die fel afsteekt tegen de situatie in zo veel landen, ook al halen die nauwelijks 
ons TV-journaal of onze dagbladen.  

 
Wat de gevolgen kunnen zijn van oorlog en onderdrukking heb ik pijnlijk ervaren tijdens 

een bezoek aan het vernietigingskamp in het Poolse Auschwitz.  
De plek waar zoveel Joden (bijna 60.000 uit Nederland), Sinti, Roma, krijgsgevangenen en 

politieke gevangen en andere critici van het Naziregime zijn omgekomen in de gaskamers 
of door uitputting.  

Ik had al wel de nodige informatie door documentaires en verslagen in boeken en 
tijdschriften.  

Maar daar ter plekke zijn, is een heel andere ervaring.  
Het raakte mij diep, lopend door de straten met paviljoenen met foto’s en vitrines gevuld 
met een enorme hoeveelheid spullen uit de koffers van de laatste reis.  

De executieplaats, de “woon”barakken, de gaskamers en de crematieovens. 
Onvoorstelbaar wat mensen mensen kunnen aandoen. 

 
In fel contrast staat dan de dodencel die herinnert 

aan Pater Maximiliaan Kolbe, een franciscaner pater 
die hier op 14 augustus 1941 werd omgebracht. 

Hij was, net als Titus Brandsma, in Nederland 
opgepakt vanwege zijn felle kritiek op de Nazi’s in 

toespraken en publicaties.   
Toen de SS tien willekeurige personen tot de 

hongerdood veroordeelden als represaille voor een 
ontsnapte gevangene was Franz Gajowiczek een van 

hen. 
Deze vader van vier kinderen riep wanhopig uit dat 

hij dan zijn vrouw en kinderen nooit meer zou 
terugzien. 

Pater Kolbe stapte toen naar voren en sprak: “Ik ben 
een katholieke priester, ik wil sterven voor die man. 

Ik ben oud, hij heeft een vrouw en kinderen… ik heb 
niemand.” 
De SS-commandant ging akkoord met het voorstel 

van de priester.  
 

Dodencel Pater Kolbe 
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Samen met de negen andere veroordeelden werd Kolbe hierna naar de ‘ziekenbarak’ Block 

11 gebracht .  

Daar stond hij met zijn gebed en bemoediging de anderen bij tot een dodelijke injectie zijn 

leven beëindigde.  
Pater Kolbe liet zien hoe je eigen leven geven voor een ander een uiterste consequentie 

van een leven in het voetspoor van Jezus Christus zelf is. 
In 1982 was in Rome de heiligverklaring door Paus Johannes Paulus II. Franz Gajowiczek 

en zijn gezin overleefden de oorlog en waren hierbij aanwezig. 
 

Zo herinnert Auschwitz niet alleen aan het afschuwelijke leed dat mensen elkaar kunnen 
aandoen, maar ook dat mensen er radicaal voor elkaar kunnen zijn.  
Denkend aan de Joodse gedachte: Wie een mens redt, redt heel de wereld. 

Ook dat blijft me bij in de maand mei. 
 

Seniorenpastor John Rademakers 

 

 

Meimaand: Maria-maand 

 
Gebed tot Maria 
 
Maria, Jezus heeft iedereen die in Hem gelooft,  
bij Zijn kruisdood op de Calvarieberg beloofd,  

dat u gedurende onze aardse tijd 
onze moeder van altijddurende bijstand zijt. 

 
Deze belofte geeft ons -als uw kinderen- de zekerheid, 

dat u, Maria, onze dierbare moeder zijt. 
Zo kunnen wij dus, zoals uw zoon Jezus heeft gezegd,  

bij u -als voorspreekster bij God- altijd terecht. 
 

Wij zijn vanmiddag rondom dit altaar, 
als kinderen van God en van u, Maria, hier bij elkaar.  

Moge wij in deze Mariamaand uw aanwezigheid ervaren,  
nu wij ons in zang en gebed rondom uw beeltenis scharen. 

 
Moeder, geef dat wij hier eensgezind, 

de sterke band ervaren tussen u –moeder- en ieder kind.  
Moge wij in goede, maar vooral in slechte tijden, 
voelen dat u ons bijstaat en blijft begeleiden. 

 
Moeder, er zijn nog steeds kinderen van u in deze welvarende tijden,  

die aan onderdrukking, honger, ziekte en eenzaamheid lijden. 
Wilt u Jezus vragen of hij deze stakkers, die ongelukkig leven,  

een rechtvaardig en menswaardig bestaan wil geven. 
 

Maria, Jezus de Verlosser is uit u geboren, 
Daartoe bent u onder alle vrouwen uitverkoren. 

Wij zijn dankbaar dat u ons als uw kinderen hebt aangenomen,  
begeleid ons naar God de Vader, als het uur van sterven is aangekomen. 

 

Henk Uffing  
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Nationale Herdenking (4 mei) en  
Nationale Bevrijdingsdag (5 mei) 
 

Nationale Herdenking 
 

Ieder jaar staan we tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei stil bij de slachtoffers  
van de Tweede ereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.  

Om 20.00 uur is het in heel Nederland twee minuten stil.  
 

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe 
Kerk houdt schrijver Roxane van Iperen de 4 mei-

voordracht Stemmen uit het diepe. Sopraan Laetitia Gerards 
verzorgt een muzikaal optreden, onder 

begeleiding van enkele leden van het Metropole Orkest.  
Aan het begin van de herdenkingsplechtigheid op de Dam leggen 
Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima een krans.  

Daarna volgen de Taptoe, de twee minuten stilte en het Wilhelmus.  
Op de Dam wordt een voordracht gehouden door een jongere, ook houdt André van Duin 

een toespraak.  
Tijdens de herdenking worden verschillende kransen en bloemen gelegd voor de 

oorlogsslachtoffers.  
 

Nationale Bevrijdingsdag 
 

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd 
zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien 

in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een 
dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid 

kwetsbaar is.   

5 mei is ook de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld. Het einde 

van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat er een einde kwam aan oorlog in de 
wereld; er is daarna wereldwijd nog geen dag geweest zonder oorlog. Op veel plaatsen in 

de wereld lijden mensen nog dagelijks onder gewapende conflicten en de schending van 
mensenrechten. Ook hier staan we op Bevrijdingsdag bij stil. 

Ter overdenking 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. 

Er was sprake van willekeur, vervolging, terreur en moord. 
Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen zoveel 

mogelijk door met hun dagelijks leven. 
Een kleine groep kwam in verzet. 

Kwam op voor de rechten van anderen. 
Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid. 

 
Waarom ging men in verzet? 

Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? 
Voor welke keuzes kwam men te staan? 

Wat kunnen wij daarvan leren? 
Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van 

anderen? 
Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? 
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Zou ik het kunnen? 

 

Zou ik het kunnen, wat zij toen wel konden? 

Vaak niet gezocht en ook niet heel doordacht, 

zo pal te staan als zij, zó vastberaden, 

al wisten ze niet wat de toekomst bracht. 

 

Zou ik het kunnen, leven met de dreiging? 

Dat één verkeerde stap, één enkel woord 

betekent dat er slachtoffers gaan vallen, 

een goede vriend, familie wordt vermoord. 

 

Zou ik het kunnen, zwijgen bij de vragen? 

Naar wie en wat, houd ik dan ook mijn mond? 

Zou ik mijn beulen ook kunnen trotseren, 

als marteling mijn lichaam zwaar verwondt?   

 

Zou ik het kunnen, trouw zijn tot het einde? 

Om zwijgend ook de laatste gang te gaan 

en het hoogste goed, mijn leven, op te geven 

voor anderen, had ik dat óók gedaan? 

 

Ik weet het niet, maar dankzij deze helden, 

heb ik nooit voor die keuze hoeven staan. 

Zij gaven ’t hoogste wat ze konden geven, 

hun leven, zodat ik in vrijheid kan bestaan.  

 

Cobi Maurits  
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Jan Martens (Deel 2) 

10 mei 1940 in Uden 
We gingen ’s morgens vroeg al naar de kapel, die naast het internaat stond. Er was een 

heel merkwaardige sfeer. Er klonk geronk van vliegtuigen in de lucht.  
We wisten niet wat er aan de hand was.  

We kwamen terug naar de refter en daar zaten al een paar honderd jongens.  
De rector kwam ons vertellen dat de Duitsers Nederland waren binnengevallen en dat er 

oorlog was.  
De lessen werden direct afgelast. Wij moesten op de speelplaats blijven.  
We gingen aan de poort kijken en zagen dat Nederlandse militaire motorrijders met een 

zijspan waarop een mitrailleur was bevestigd voorbij reden richting het front.  
’s Middags al kwamen Duitsers het terrein van het internaat op met wagens en paarden.  

Ze namen direct de benedenverdieping van het internaat in beslag.  
Wij werden naar boven gedirigeerd, want beneden werd alles ingericht voor de Duitsers, 

o.a. om radioverbindingen te installeren.  
Er waren toen allerlei geruchten zoals: de Amerikanen gaan de Duitsers verjagen en dat 

vonden wij natuurlijk schitterend.  
Er was veel spanning en er deden ook valse geruchten de ronde.  

Enkele dagen daarna zijn we allemaal naar huis gegaan.  
We gingen per trein.  

Toen ik in Huissen aankwam, hoorde ik natuurlijk wat er hier gebeurd was.  
 

17 september 1944 
Bij het eerste bombardement vielen de bommen naast de pont. Het waren scherfbommen.  

De scherven kwamen boven de waterlijn door de wand van de pont heen.  
De bommen kwamen toen ook op de voorkant van ons café terecht en het werd verwoest. 

Mijn moeder was op dat moment in de keuken aan het koken.  
Ik stond buiten en ging vlug naar binnen met mijn andere broers.  

Wij schuilden in de gang en gelukkig voor ons vielen de bommen aan de voorkant van het 
café.  
Het puin rolde de trap af naar beneden.  

Toen het bombardement voorbij was, gingen we naar buiten en konden geen hand voor 
ogen zien vanwege de kruitdampen.  

Ik hoorde dat bij de familie Leenders, die tegenover ons woonde en ook een winkeltje had, 
mensen gewond waren door de scherven.  

Er lag een luxe jacht aangemeerd aan de kant.  
Daar woonde de familie Rijfkogel.  

Op die boot was een bom terecht gekomen en er waren drie doden te betreuren.  
De dochter en de vader waren omgekomen en ook mevrouw Marie Peters uit ’t Loo die 

daar op bezoek was.  
Ik ben toen via de Looveerweg naar de brandweerkazerne op de Markt gehold.  

Ik vertelde daar dat het Looveer gebombardeerd was en dat er doden en gewonden waren. 
Vervolgens ben ik naar dr. Van de Laan in de Langestraat gegaan en heb hem gevraagd 

direct naar het Looveer te gaan om de doden te bergen en gewonden te verzorgen. 
Tesamen met de brandweermensen is dr. Van de Laan naar het Looveer gegaan.  

Terwijl ik weer richting Looveer liep, kwamen daar jachtvliegtuigen overgevlogen.  
Samen met mijn vader zochten we snel een provisorische schuilplaats tussen de 

grindhopen.  
Vanuit onze schuilplaats, waarop geen dak zat, zag ik dat er een raketbom werd afgevuurd 
op de schuilkelder van de familie Eerden.  

Later bleek dat in die schuilkelder de familie Eerden en nog 3 volwassenen en Antoon Tonk, 
de brandweerman, waren omgekomen.  

Er waren 23 doden, 20 kinderen en 3 volwassenen.  
Enkele Looveerbewoners waren ontsnapt, waaronder Hendriks.  

Er zijn 3 bombardementen geweest op het Looveer.  
Van het eerste bombardement dachten wij dat dat een vergissing was geweest. 
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Het afweergeschut van de Duitsers aan de overkant was niet getroffen.  
Wij hadden achteraf het vermoeden dat foutieve inlichtingen van de ondergrondse de 

oorzaak was een foute keuze van het bombardement.   
Wij zijn daar de dupe van geworden.   

Tijdens het eerste bombardement was dus de pont boven de waterlijn getroffen.  
Mijn broer Wim, die toen pontbaas was, heeft samen met enkele passagiers op hun buik op 

de pont gelegen tijdens de aanval.  
De pont kwam van de Loose kant naar Huissen toe.  

Mijn broer Wim had de schrik te pakken en ging naar de familie Rijsemus in Huissen.  
Wim was getrouwd met Bep Rijsemus.  

De pont lag daar en toen heeft mijn broer Jos voor veerman gespeeld.  
Jos heeft de pont nog enkele keren laten varen en heeft de pont toen laten zinken door de 
bouten en moeren eruit te halen.  

De pont lag toen onder water en ik heb gezien dat de Duitsers met onze roeiboot soldaten 
hebben overgezet naar de overkant.  

Ook probeerden de Duitsers met enkele tanks de pont uit het water te halen, want ze 
wilden hun manschappen en materieel overzetten.  

Echter, die klus mislukte en de pont bleef onder water op zijn plek liggen.  
De Duitsers waren zo kwaad dat ze de pont hebben volgestopt met dynamiet en deze 

alsnog opbliezen.  
Na dat bombardement zei mijn vader tegen ons dat we maar beter weg konden gaan van 

het Looveer.  
Ik ben toen samen met die jongen van Hendriks weggehold de Veerweg op richting 

Huissen.  
Onderweg moesten we langs de Veerweg schuilen in de sloot voor weer een 

bombardement.  
Veel bommen kwamen in het weiland terecht met als resultaat vele dode koeien.  

Die jongen van Hendriks heeft mij wel verteld dat hij ook getroffen was en wel door de 
resten van de kinderen die in de kelder waren overleden. 

 
Naar Huissen april-mei 1945 
Mijn vader wilde naar huis toe, dat was nog verboden maar hij ging toch naar Huissen en 

nam Jos en Harrie mee. 
Ik moest bij mijn moeder in Coevorden blijven.  

Uiteindelijk ben ik ook naar Huissen gegaan, alleen.  
Ik had dat met mijn moeder afgesproken en ik had mijn koffertje gepakt.  

Al liftende en stukken lopend ben ik vertrokken.  
Soms kon je met een legervoertuig meerijden.  

Ik kwam in Zutphen in een of andere school terecht.  
Je kon alleen maar in bepaalde gebieden komen als je de benodigde papieren bij je had.  

Ik heb enkele weken in Zutphen tussen de mensen gezeten die in Duitsland gewerkt 
hadden.  

Later had ik de benodigde papieren en kon ik met iemand meerijden richting Huissen.  
Mijn vader en Jos en Harrie zaten dus al aan het Looveer en hadden een onderkomen in 

een kippenhok (ook wel overschotje genoemd).  
Het hele café van ons was door de Duitsers opgeblazen.  

Achter het kippenhok lag een boomgaard en die lag vol met mijnen.  
Langs de Looveerweg hadden de Engelsen linten gespannen en die plaatsen waren dan z.g. 

mijnenvrij.  
Soldaten van de binnenlandse strijdkrachten hebben ook nog met van die grote prikkers de 
z.g. voetmijnen, die in houten kistjes zaten die her en der verspreid lagen, opgeruimd. Een 

paar maanden daarna kwamen Duitse krijgsgevangenen de mijnen opruimen.  
Zij spanden koorden met knopen langs de weg. Waar de knopen zaten, zouden dus de 

mijnen moeten liggen.  
Zowaar hebben die Duitsers nog mijnen gevonden en zelfs ook in de berm van de 

Looveerweg.   
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Uiteindelijk kregen wij een noodwoning aan de overkant van het oude veerhuis.  
Jos kreeg daar behoorlijke ruzie over met de gemeentearchitect, mijnheer Berendsen.  

Ook wel Jan van Kees genaamd.  
Jan van Kees wilde namelijk een weg leggen dwars over het terrein dat eigendom was van 

mijn vader.  
Jos dreigde met een geweer en zei tegen de gemeentearchitect: ik kom nog wel even met 

je afrekenen.  
We hebben nog een tijd lang in het houten café gewoond. 

 
Jan Martens’ verdere loopbaan 

Na de oorlog ben ik naar het gymnasium in Arnhem gegaan.  
Dat heb ik afgemaakt.  
Daarna heb ik geprobeerd MO Nederlands te studeren.  

Ook ben ik nog een jaar op de kunstacademie geweest in Arnhem.  
Daar ben ik mee gestopt.  

Ik vond het maar niets.  
Daar kon ik geen droog brood mee verdienen.  

Ik ben weer gaan studeren in Nijmegen en werd werkstudent.  
Er waren vele studenten die geheel niet werkten en lid waren van disputen.  

Die mensen studeerden vaak zo’n jaar of 10.  
Als werkstudent was ik o.a. slagersknecht.  

Een beurs zat er voor mij niet in, want er werd gekeken naar het vermogen van de ouders. 
Voor mij was er niets te halen.  

Ik moest alles zelf betalen, zowel kost als inwoning.  
Op de universiteit waren natuurlijk ook Polen en Tsjechen enz. die van de Nederlandse 

regering wel een extra beurs kregen.  
Dat was voor mij wel moeilijk te verteren als werkstudent. 

Ik heb mijn kandidaatsdiploma sociologie gehaald.  
 

Vader Willem Martens en zoon Wim 
Mijn vader Willem had heel ouderwetse opvattingen in de dertiger jaren.  
Hij had er veel bezwaar tegen dat er particuliere auto’s gingen rijden.  

Op een gegeven moment was er een slager in Huissen die een auto kocht.  
Mijn vader zei toen: Let op, die man gaat binnen de kortste keren failliet!  

Ook heeft mijn vader weleens verteld dat er auto’s over de Huissense dijk reden zonder 
luchtbanden, alleen maar met ijzeren wielen.   

Dat was zo rond 1914-1920.  
Mijn vader vertelde dan dat de dijk zo glad was als een spiegeltje.   

Mijn vader een auto? Geen denken aan hoor! 
Mijn vader was weer begonnen om zijn onderneming aan het Looveer op te bouwen na de 

oorlog. 
Hij bouwde een nieuwe woning en een nieuw Veerhuis, waar later Wim Schraven in 

woonde.  
Ook werd er een speeltuin bij het Veerhuis gebouwd en dat was een initiatief van mijn 

broer Wim.  
De toestellen had Wim allemaal zelf bedacht en laten maken.  

Achteraf bleek dat die toestellen niet allemaal voldeden aan bepaalde eisen, want er waren 
kinderen die nog wel eens verwondingen opliepen.  

Het was in ieder geval een poging om wat leven in de brouwerij te brengen aan het 
Looveer.  
Ook heeft Wim weleens een poging gedaan om in de houtloods een feestavond te 

organiseren.  
De politie had daar lucht van gekregen en het feest werd afgelast.  

Het zou te brandgevaarlijk zijn.  
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Afsluiting 
Tot slot wil ik de groeten doen aan alle Huissenaren en ik zou wensen dat het weer een 

zelfstandige gemeente zou worden en dat de gemeenteraadsleden weer lekker onder 
elkaar kunnen krakelen en zelf kunnen besturen.  

Want zoals het nu is, is het niks. 
 

Jan Martens 
interview d.d. 20 februari 2014 te Maasbracht  

overleden Roermond 12 maart 2020 
 

Met dank aan: Leo Tonk en Miny Martens ( ) 
Adelbert Verhagen-Huissen 

Opgemaakt door: H. Hoen te Huissen 
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Voorjaar 
 
De pracht van de bloesem, het geluid van de vogels, die heerlijk frisse lucht die je inademt, 
die je bijna nieuw maakt ondanks je doortellende jaren. 

 
Hoeveel lentes heb je al meegemaakt en toch is het steeds weer nieuw. 

Je staat meer stil bij het wonder der natuur. 
 

Zelfs als je ouder wordt en minder kunt, mag je nog genieten van al dat moois om je heen. 
 

In het boekje “Bloemen van geluk” staan de volgende regels: 
 

De zon steekt iedere morgen over de hele wereld het licht aan. 

Ze maakt lente! 

Ze roept het groen uit de bomen en zet bloemen in de wei. 

Ze vecht tegen de wolken om ons te zien en ons een mooie dag te geven. 

Ze brengt licht en warmte. 

Zo maar voor niets en niemendal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Een Wonder 
 

Is het geen wonder zoals alles groeit 

En zelfs na een winter zo prachtig opbloeit 

 

Het blijft toch bijzonder dat warmte en licht 

Bij plant, dier en mens dit wonder verricht 

 

Irma Storm 
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Even voorstellen: Margret van Kaauwen  

Locatiemanager Liduina Bemmel en St. Jozef Gendt per 1 april 

Met een verpleegkundige als moeder en een vader die in een 

verpleeghuis werkte, kwam ik al jong in aanraking met de zorg.  

Mijn eerste bijbaan was om te ondersteunen bij het schoonmaken 

en opmaken van de bedden in het verpleeghuis waar mijn vader 

werkte.  

Op mijn zeventiende ben ik gestart met de “in service opleiding” 

tot verpleegkundige.  

Ik heb 25 jaar met veel plezier in de ziekenhuiszorg gewerkt en 

heb me hier kunnen ontwikkelen tot een ervaren manager en 

beleidsfunctionaris.  

Totdat ik moeder werd, heb ik naast mijn baan als leidinggevende 

in de weekenden in de thuiszorg gewerkt als verpleegkundige.  

Daar heb ik ervaren hoe bijzonder het is om zorg te mogen verlenen in de thuissituatie van 

een cliënt in plaats van in het ziekenhuis.  

De ouderenzorg staat met de vergrijzing die in aantocht is en een krappe arbeidsmarkt 

voor de uitdaging om samen met vele andere partijen zorg te dragen voor een 

toekomstbestendige ouderenzorg.  

Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage te leveren aan de langdurige zorg en deze samen met 

collega’s zo te kunnen organiseren dat deze zoveel mogelijk naar uw wens is.  

Ik stel me graag open voor wat er speelt binnen RijnWaal en zal me met aandacht en 

energie inzetten voor de opgave waar we als RijnWaal voor staan.  

Voor mij is het belangrijk om hierbij in verbinding te blijven met u als cliënt en ik ontmoet 

u dan ook graag om te horen waar u tevreden over bent en waar het beter kan.  

Het is fijn om tijdens mijn eerste dagen bij RijnWaal te mogen ervaren dat er een stevige 

basis is gelegd met betrokken en enthousiaste collega’s en dat voelt als een warm welkom.  

Ik ben 43 jaar en woon met veel plezier samen met mijn man Edwin en mijn kinderen Siem 

en Koos in Lent.  

Mijn hobby’s zijn koken, creatief zijn en wanneer het lekker weer wordt, sta ik graag op 

mijn sup-board in de Lentse plas.  

Wij kamperen graag, buiten zijn en het lezen van een boek is dan voor mij een fijn 

tijdverdrijf.  

Dat ik nu een paar keer per week over de dijk van Lent naar Bemmel kan fietsen onderweg 

naar Liduina of St. Jozef, daar kan ik echt van genieten.  

Met plezier kijk ik er naar uit om u te ontmoeten en nader kennis te mogen maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Margret van Kaauwen 
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Moederdag (zondag 9 mei) 
 
Vandaag de dag is Moederdag nog steeds omhuld met een commerciële inslag. 
Rond deze periode staan alle aanbiedingsfolders vol met ideeën voor Moederdag. 

 
Natuurlijk wil je op Moederdag je moeder in het 

zonnetje zetten en haar een fijne Moederdag wensen. 
Het is een mooi moment om haar te laten weten dat 

zij bijzonder is en dat je aan haar denkt. 
Misschien wil je haar bedanken voor haar steun, haar 

wijze raad of omdat zij altijd voor je klaar staat. 
 

Tegenwoordig is er misschien een commercieel sausje 
over Moederdag gegooid, maar je bent niet verplicht 

om hieraan mee te doen. 
 

Zelfs zonder cadeautjes, maar met wat persoonlijke 
aandacht  kun je er een fijne en leuke dag voor 
moeders van maken.  

 
Wat ons betreft leveren moeders een van de meest bijzondere prestaties van de wereld! 

 
 

Moederhart met open deuren 
 

Een moederhart telt vele deuren, 

deuren voor groot en klein verdriet. 

De herinnering van jou, 

in geuren en kleuren. 

Zij vergeet deze momenten niet. 

 

Een deur voor al je tranen, 

of je nu groot bent of klein. 

Achter deze deur zal zij het bewaren, 

al jouw zielepijn. 

 

Een deur voor al die zorgen, 

bij ziekte, koortsen en 

het verzachten van de pijn. 

Ze zal er altijd voor je zijn. 

 

Ben je volwassen, tot moeders schrik, 

dan gooit ze weer een deurtje open, 

die zal voor jouw kinderen zijn. 

Al haar deuren zullen open blijven 

tot aan haar laatste snik. 
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Dag van de Verpleging (12 mei) 
 
Elk jaar op 12 mei vieren verpleegkundigen en verzorgenden 
internationaal de Dag van de Verpleging. 

Op deze dag wordt Florence Nightingale, de grondlegster van het 
verpleegkundige beroep, herdacht. 

De meeste mensen kennen Florence Nightingale vanwege haar 
inzet voor de gewonden tijdens de Krimoorlog in 1856.  

 
Op 12 mei markeren we haar grote bijdrage voor de verpleging. 

De dag staat daarom in het teken van verbetering van de 
kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots. 

 
De enorme inzet en bevlogenheid waarmee verpleegkundigen en verzorgenden hun werk 

uitoefenen is bewonderenswaardig. 
Zij verdienen hiervoor natuurlijk veel waardering, want waar zouden we zijn zonder onze 

verpleegkundigen en verzorgenden?   
 

Daarom is dit de perfecte gelegenheid om hen eens flink in het zonnetje te zetten.   
 

 
Zorg is 

zoveel meer dan zorgen 
 

Zorg is 

liefde, hoop, betrokkenheid 
 

Zorg is 
welzijn willen borgen 

met kracht, geduld en tederheid 
 

Caroline Duisings 
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De Belevenistafel 
 
De Belevenistafel is een soort tafeltelevisie.  
U kunt de Belevenistafel namelijk als een televisie gebruiken maar ook als een tafel (met 

een groot scherm), door het blad te kantelen en/of te draaien.  
Dit is heel handig voor diverse cliënten: de een kan staan, maar een ander zit in een 

rolstoel.  
 

De Belevenistafel heeft verschillende mogelijkheden: 
 

Reminiscentie 
Praatplaten, muziek van vroeger, vrolijke 

kinderliedjes en oude 
televisieprogramma’s. 

 
Dementie 

Speciale programma’s voor mensen 
met dementie.  

De basis is actie-reactie: een kleine 
handeling geeft een duidelijke reactie. 

 
Braintraining 

Puzzels, geheugenspelletjes, taalspelletjes, 
woordzoekers, geluidspelletjes en nog veel 
meer. 

 
Ontspanning  

Spelletjes, video en muziek zorgen voor 
ontspanning. 

 
Familie 

Spelletjes om samen met de kleinkinderen 
te spelen, samen herinneringen ophalen, 

samen zingen en meer! 
 

Eigen materiaal 
Foto’s van een feest, een uitstapje, 

bekende plekken uit de buurt of een familiedag houden de herinnering levend. 
 

Communicatie 
De programma’s nodigen uit tot vertellen, luisteren, zingen en met elkaar praten. 

 
Onvergetelijke MuseumTafel  
Dit programma biedt ouderen een bezoek aan een museum zonder dat ze daarvoor de deur 

uit hoeven. 
 

Het belangrijkste kenmerk van de Belevenistafel is dat mensen er samen plezier aan 
kunnen beleven. Het houdt mensen actief en blij, stimuleert het geheugen, maakt verhalen 

los en mensen kunnen gezamenlijk activiteiten uitvoeren.  
 

Wilt u de Belevenistafel ook eens uitproberen?  
Vraag dan bij de medewerkers van welzijn of van het restaurant naar de mogelijkheden.  

 
Liv, Rozemarijn en Judith  

Welzijnscoaches 
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Activiteiten op de Bloem 
 
Sinds enige tijd hebben wij op de Bloem ondersteuning gekregen van Marian Stevens. 
Marian is medewerker welzijn en verzorgt acht uur per week activiteiten voor de bewoners 

van de Bloem.   
Marian is creatief en er zijn dan ook al verschillende extra activiteiten geweest.  

Er worden spelletjes gedaan, er zijn sneeuwpopjes gemaakt, er wordt geschilderd en zo nu 
en dan gaan de bewoners met Marian en collega’s een fijne wandeling maken.  

Een poosje terug hebben de bewoners prachtige kunstwerken gemaakt die te bewonderen 
zijn op de gang van de Bloem.  

Enkele van onze bewoners lieten deze kunstwerken dan ook met trots aan hun familieleden 
zien. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Naast Marian hebben we nog een tweede geweldige collega erbij gekregen die wij aan jullie 

voor willen stellen. Maak allen kennis met AMY!  
 

Amy is de pup van onze collega Lies en is regelmatig te vinden op de Bloem, het liefst bij 
een van onze bewoners op schoot. Amy heeft intussen al onze harten gestolen en is een 

zeer welkome aanvulling binnen het team. 
 

Ook bleef vogel Henkie een weekeindje logeren.  
Henkie vloog los in de huiskamer en ging in een diep bord op tafel in bad en spetterde zo 

alle bewoners nat.  
Wat hebben we hierom gelachen!  
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Gezondheidshoekje 

Dag van de Schildklier (25 mei) 
 
Op 25 mei 2021 is het voor de 14e keer “Wereld Schildklier Dag”. 

Een dag waarop nationale en internationale schildklierorganisaties het 
publieke bewustzijn over schildklierziekten willen vergroten en extra 

aandacht vragen voor het belang van tijdige diagnose, behandeling 
en preventie. 

 
Wat doet de schildklier? 

 
De schildklier maakt schildklierhormonen die een rol spelen in vrijwel alle lichaamsweefsels 

en organen. Deze hormonen zijn belangrijk voor de stofwisseling, voor de groei en de 
geestelijke ontwikkeling. 
 

Veelvoorkomende schildklierklachten 
 

Welke klachten optreden bij een slecht functionerende schildklier hangt af van de oorzaak. 
Bij een te snel werkende schildklier kun je denken aan bijvoorbeeld: hartkloppingen, 

zweten en gewichtsverlies.  
Bij een traag werkende schildklier kunnen klachten als vermoeidheid, kouwelijkheid, 

gewichtstoename en somberheid optreden.  
Klachten aan de schildklier kunnen zich ook uiten als zwellingen of bobbels in de hals. Vaak 

treedt hierbij ook heesheid of benauwdheid op. 

Schildklier test 

 
Een arts kan de schildklier van buitenaf bekijken. Tijdens het slikken is de schildklier goed 

te zien en te voelen. De arts kan de schildklier testen door te kijken naar de grootte en 
beweeglijkheid. De schildklier kan ook getest worden door ernaar te luisteren. 

Om de functie van de schildklier goed te testen wordt een bloedonderzoek gedaan. Men 
test meestal hoeveel van het schildklierstimulerend hormoon TSH (thyroïd stimulerend 

hormoon) aanwezig is. Dit hormoon, aangemaakt door de hypofyse, stimuleert de 
schildklier om schildklierhormoon aan te maken. Uit de test van de schildklier kan blijken of 
de schildklier bijvoorbeeld te traag of te snel werkt. 

Vermoed je dat er iets mis is met je schildklier? Laat je schildklier dan testen door je 
huisarts. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

https://schildklier.nl/woordenlijst/stofwisseling/
https://schildklier.nl/woordenlijst/groei/
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Zwerfafval! 

Opgeruimd staat netjes! 

Beste mensen, 

 

Misschien heeft u ze al eens zien lopen in hun gele hesjes en gedacht dat zij een taakstaf 

door de gemeente opgelegd hebben gekregen, maar niets is minder waar! 

 

Het zijn namelijk vrijwilligers die de moeite nemen om het zwerfvuil op te ruimen in de 

gemeente Lingewaard. Deze groep vrijwilligers (volwassenen en kinderen) groeit gestaag, 

zij trekken regelmatig de wijken in en zijn dan druk bezig zijn om troep op te ruimen. 

 

Met een reflecterend hesje aan en gewapend met 

een soort prikstok, handschoenen en vuilniszak 

trekken ze erop uit. Meestal samen lopend of 

fietsend en dan is het vuil opruimen ook nog een 

sociale bezigheid geworden. 

 

Ze komen echt van alles tegen. Op het ogenblik 

“zwerven” er heel veel mondkapjes, plastic flesjes 

en blikjes en niet te vergeten sigarettenpeuken 

rond. 

 

Het is ècht jammer dat het opruimen nodig is, maar 

daarna ziet het er veel beter uit en gaan de vrijwilligers met een goed gevoel naar huis. 

 

Het wachten is op het moment dat er statiegeld betaald moet worden op flesjes en blikjes, 

dat zou veel schelen.  

Ook het besef bij de mensen dat iedereen z’n eigen afval opruimt, zou enorm helpen! 

Voorlopig blijven de vrijwilligers doorgaan!  

 

Irene Mulder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 25 

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) 47 06 00 
 

 

Oplossing puzzel april 2021 
 

De puzzel van april 2021 is gewonnen door: 
 

in Sancta Maria, Huissen: 
mevr. Willems 
Helmichstraat 18 

 
in Liduina, Bemmel:  

mevrouw Gunsing-Natrop 

appartement 108 

in St. Jozef, Lent:  

de heer G.W. Lamers  
appartement 23  

 
in St. Jozef, Gendt:  

mevrouw Van Alst-van Bon 
appartement 102 

 
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!  
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Puzzel mei 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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	Schildklier test  Een arts kan de schildklier van buitenaf bekijken. Tijdens het slikken is de schildklier goed te zien en te voelen. De arts kan de schildklier testen door te kijken naar de grootte en beweeglijkheid. De schildklier kan ook getest wor...

