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Uitgerust en wel!
September is de maand waarin de meeste mensen weer gewoon aan het
werk gaan. De welverdiende vakantie zit er weer op en de alledaagse
zaken nemen weer hun aanvang. Wij zijn uitgerust en “kunnen er weer
tegenaan”!
Er verschijnen in mijn agenda ook weer de nodige afspraken voor
vergaderingen en afspraken om de ingezette koers te vervolgen.
Corona heeft een aantal zaken op de wat langere baan geschoven, maar lang niet alles.
Belangrijke zaken zijn gewoon doorgegaan.
Voor ons als organisatie betekent dit najaar, dat er een paar grote bijeenkomsten gepland
staan, waar wij het gaan hebben over de lange termijn en de koers die wij gaan varen in
de komende jaren.
Dat heet met een mooi woord de ‘meerjarenbeleidsplanning’.
Opgenomen in dit meerjarenplan is onder andere de woonvisie die RijnWaal Zorggroep
heeft ontwikkeld en waarin wij ook de uitdagingen die in de toekomst voor de ouderenzorg
voorzien zijn, worden opgenomen.
Wij weten dat er voor de ouderenzorg tot 2040 grote uitdagingen en een grote toeloop van
cliënten te wachten staan.
Daarna zal het afvlakken.
De zorgen om iedereen van goede zorg te blijven voorzien zijn groot.
Enerzijds met betrekking tot de inzet van personeel, het werven en de opleiding, en
anderzijds de zoektocht om al deze mensen een huis en een thuis te bieden.
Dat doen wij samen met alle geledingen van onze organisatie: de Cliëntenraad, de
Ondernemingsraad, onze Raad van Toezicht en de medewerkers.
De uitkomsten verwacht ik tegen het einde van dit jaar en ik zal u daarvan op de hoogte
houden.
Een spannende tijd komt er aan met heel wat werk aan de winkel.
Met vriendelijke groet,
Michel Hodes
Voorzitter Raad van Bestuur
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Activiteiten september 2021 - Sancta Maria, Huissen
Woensdag
1 september
week 35

08.30
10.00
10.30
14.30
18.30

uur
uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Gymnastiek
Activiteiten & Ontmoeten:
Koffiemoment

Donderdag
2 september
week 35

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
10.00 - 11.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Creatief Atelier

Vrijdag
3 september
week 35

08.30
10.00
15.00
18.30

- 19.00 uur
- 18.30 uur
uur
- 20.00 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Vrijdagmiddagborrel
Koffiemoment

Zaterdag
4 september
week 35

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant

Zondag
5 september
week 35

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
14.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Ontmoeten: “Gaat u mee?”

Maandag
6 september
week 36

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
14.30 - 16.00 uur
18.30 - 20.00 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Activiteiten & Ontmoeten: 1ste maandag
van de maand Bingo
Koffiemoment

08.30
10.00
10.30
14.30

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Pianomuziek Jos Lamers
Soosmiddag

Dinsdag
7 september
week 36

-

-

19.00
18.30
11.15
16.00
20.00

19.00
18.30
11.30
16.00

uur
uur
uur
uur
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Woensdag
8 september
week 36

08.30
10.00
10.30
14.30
18.30

-

19.00
18.30
11.15
16.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Gymnastiek
Activiteiten & Ontmoeten
Koffiemoment

Donderdag
9 september
week 36

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
10.00 - 11.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Creatief Atelier

Vrijdag
10 september
week 36

08.30
10.00
15.00
18.30

- 19.00 uur
- 18.30 uur
uur
- 20.00 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Vrijdagmiddagborrel
Koffiemoment

Zaterdag
11 september
week 36

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant

Zondag
12 september
week 36

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
14.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Ontmoeten: “Gaat u mee?”

Maandag
13 september
week 37

08.30
10.00
14.30
18.30

-

19.00
18.30
16.00
20.00

uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Activiteiten & Ontmoeten
Koffiemoment

Dinsdag
14 september
week 37

08.30
10.00
10.00
14.30

-

19.00
18.30
12.00
16.00

uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Activiteiten & Ontmoeten: Praatclub
Soosmiddag

Woensdag
15 september
week 37

08.30
10.00
10.30
14.30
18.30

-

19.00
18.30
11.15
16.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Gymnastiek
Activiteiten & Ontmoeten:
Koffiemoment
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Donderdag
16 september
week 37

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
10.00 - 11.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Creatief Atelier

Vrijdag
17 september
week 37

08.30
10.00
14.30
15.00
18.30

- 19.00 uur
- 18.30 uur
uur
uur
- 20.00 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Kerkdienst in Klein Rozendael
Vrijdagmiddagborrel
Koffiemoment

Zaterdag
18 september
week 37

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant

Zondag
19 september
week 37

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
14.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Ontmoeten: “Gaat u mee?”

Maandag
20 september
week 38

08.30
10.00
14.30
18.30

-

19.00
18.30
16.00
20.00

uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Activiteiten & Ontmoeten
Koffiemoment

Dinsdag
21 september
week 38

08.30
10.00
10.00
14.30

-

19.00
18.30
12.00
16.00

uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Activiteiten & Ontmoeten:
Soosmiddag

Woensdag
22 september
week 38

08.30
10.00
10.30
14.30
18.30

-

19.00
18.30
11.05
16.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Gymnastiek
Activiteiten & Ontmoeten:
Koffiemoment

Donderdag
23 september
week 38

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
10.00 - 11.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Creatief Atelier
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Vrijdag
24 september
week 38

08.30
10.00
15.00
18.30

- 19.00 uur
- 18.30 uur
uur
- 20.00 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Vrijdagmiddagborrel
Koffiemoment

Zaterdag
25 september
week 38

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant

Zondag
26 september
week 38

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
14.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Ontmoeten: “Gaat u mee?”

Maandag
27 september
week 39

08.30
10.00
14.30
18.30

-

19.00
18.30
16.00
20.00

uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Activiteiten & Ontmoeten:
Koffiemoment

Dinsdag
28 september
week 39

08.30
10.00
10.00
14.30

-

19.00
18.30
12.00
16.00

uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Activiteiten & Ontmoeten: Praatclub
Soosmiddag

Woensdag
29 september
week 39

08.30
10.00
10.30
14.30
18.30

-

19.00
18.30
11.45
16.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Gymnastiek
Activiteiten & Ontmoeten:
Koffiemoment

Donderdag
30 september
week 39

08.30 - 19.00 uur
10.00 - 18.30 uur
10.00 - 11.30 uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken in het restaurant
Creatief Atelier
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Dag van de Geboorte (9 september)
Ieder jaar op 9 september is het de Dag van de Geboorte, een dag
waarbij gevierd wordt dat de meeste kinderen gezond ter wereld
komen, maar er ook bij stil wordt gestaan dat dit niet
vanzelfsprekend is.
Op de Dag van de Geboorte vraagt Fonds Gezond Geboren
ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken o.a. aandacht voor het
belang van het fonds in regionale en sociale media.
In Nederland worden gemiddeld per dag 460 kinderen geboren (cijfers 2020).
Per dag overlijden 3 baby’s vóór, tijdens of kort na de geboorte door groeivertraging,
vroeggeboorte, aangeboren afwijking of te laag geboortegewicht of een combinatie van
deze oorzaken.
Vroeggeboorte is de grootste oorzaak van babysterfte in Nederland.
Het kost dagelijks 2 dodelijke slachtoffers en 10 baby’s blijven gehandicapt of chronisch
ziek.
Fonds Gezond Geboren vindt dat élk nieuw leven een goede start verdient.
Daarom vecht zij met verloskundigen, gynaecologen, artsen en wetenschappers voor de
beste kans voor alle baby’s.
Gezond geboren worden is haalbaar en betaalbaar.
Daarvoor moeten we wel nog veel onderzoek doen.
En dus hebben we jouw hulp nodig.
Laten we samen de schouders eronder zetten.
Elk nieuw leven de beste kans op een goede start.
Het kán. Steun ons!
Voor meer informatie: www.strongbabies.nl/fonds-gezond-geboren
***
Je kreeg vandaag een eigen naam
om altijd mee te leven.
Die kan nooit meer bij jou vandaan
en ook nooit worden weggegeven.
Hij groeit voor altijd met je mee
en zonder te veranderen.
Hij leert je dat je iemand bent
anders dan alle anderen.
Harriët Laurey
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Seniorenpastoraat: Amanda Gorman

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de aanslagen op de TwinTowers in New York
plaatsvonden.
De getallen nine-eleven ofwel 11 september staan bij velen nog steeds in hun geheugen
gegrift.
Terugdenkend zie ik de beelden opnieuw voor me: de vliegtuigen, het instorten van de
torens en de totale verbijstering en ontreddering.
Zoveel slachtoffers, zoveel leed en verdriet, nauwelijks voorstelbaar.
De impact op het reizen wereldwijd door de vele veiligheidsmaatregelen tot op de dag van
vandaag.
De solidariteit met de slachtoffers en hulpverleners.
Maar ook de War on Terror door President Bush afgekondigd met de invallen in Afghanistan
en Irak met als doel Al-Qaida uit te schakelen.
Een oorlog van de VS samen met de NAVO-landen met vaak onvoorziene gevolgen voor de
mensen in Irak en Afghanistan tot op de dag van vandaag.
Met het terugtrekken van de militairen uit Afghanistan vóór 11 september 2021 geeft
President Biden een signaal af dat een verder verblijf van militairen niet meer zinvol is.
Twintig jaar na de aanslagen in New York gaat het erom op een nieuwe wijze naar de
toekomst te kijken.
Het is de uitwerking van zijn visie op de plaats van de VS in de wereld, militair maar ook in
relatie met de milieuvraagstukken, gezondheidszorg en handel.
Op een nieuwe manier durven kijken naar de wereld waarin wij leven na het Trumptijdperk. Het is alsof hier invulling gegeven wordt aan de woorden van Amanda Gorman
met haar gedicht bij de inauguratie van President Biden in januari jl.
Het gedicht met als titel: “De hoge heuvel die ons wacht “ met de eerste regels: ”Als het
dag wordt, vragen we ons af: wanneer zien we ooit licht in deze eindeloze nacht?“
Een gedicht vol hoop dat eindigt met de woorden: Ons volk, zo verscheiden en mooi het is,
zal opstaan, gehavend en mooi.... Want er is altijd licht, als we maar genoeg moed hebben
om het te zien. Als we maar genoeg moed hebben om het te zijn.” (vertaling: Katelijne De
Vuyst).
Amanda Gorman straalde toen ze haar gedicht voordroeg en maakte wereldwijd indruk met
haar zo persoonlijke presentatie.
Als dochter van een alleenstaande moeder uit Los Angeles was ze actief in haar Afro
Amerikaanse parochie, ze studeerde aan de Harvard Universiteit.
Al vroeg ontdekte ze haar poëtisch talent en op verzoek van de echtgenote van President
Biden droeg ze haar gedicht voor.
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Haar woorden riepen bij mij herinneringen op aan de woorden van Dominee Martin Luther
King met zijn toespraak ”I heave a dream!”.
Het vertrouwen in een toekomst waarin uiteindelijk mensen zichzelf mogen zijn, welke
huidskleur ze ook hebben.
Woorden bij Luther King en bij Amanda waarin Bijbelse gedachten en visioenen op de
achtergrond een rol spelen.
Zo doet de titel “The hill we climb” (De heuvel die ons wacht) denken aan het visioen van
het nieuwe Jeruzalem waarin vrede en gerechtigheid centraal staan!
En de woorden “Als het dag wordt, vragen we ons af: wanneer zien we ooit licht in deze
eindeloze nacht?” doen denken aan psalm 130: Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan
wachters naar de morgen.
Zoals Martin Luther King vanuit zijn geloof getuigenis aflegde van de gelijkwaardigheid van
mensen, zo zien we ook in de woorden van Amanda haar persoonlijke levensovertuiging
terug.
Strijden voor die nieuwe wereld waarin zwart en wit niet meer tegenover elkaar staan,
maar elkaar waarderen om wie ze als persoon zijn.
Een levenshouding die ons allen mag blijven inspireren!
Seniorenpastor John Rademakers

Mooie momenten: daar doe je het voor!!
Als verpleegkundige werk ik al héél lang met veel plezier in de zorg.
Mooie maar ook trieste momenten maak ik mee en vaak is het druk en heb je weinig tijd.
Soms krijg ik weleens vragen als “Hou je dat nog wel vol?” en “Wat maakt het voor jou zo
leuk dat je dit werk nog steeds doet?”.
Het is een cliché om te zeggen dat je dit zo graag allemaal voor de mensen doet, maar
soms ben ik ook moe en zit het niet mee.
Maar bij de pakken neer gaan zitten, nee, dat kan ik niet. Want je maakt momenten mee
die zó intens zijn, die zijn met geen pen te beschrijven en met geen goud te betalen.
Op 24 juni was een van onze bewoners jarig, een nog vrij jonge man die samen met zijn
vrouw ons trakteerde op koffie met gebak.
“Lang zal hij leven” werd er natuurlijk gezongen. Maar ik zag ook verdriet, omdat zijn
vrouw weer terug naar huis moest en zijn verjaardag op die dag niet gevierd kon worden.
Gelukkig kwam onze muziektherapeut Jimmy met zijn gitaar binnen lopen en hij begon te
spelen.
De bewoner, altijd fan van Queen geweest, vond het zichtbaar prettig dat hij er was.
Heel zachtjes werd “Love of my life” ingezet, waarna de bewoner mee begon te zingen.
In correct Engels zong hij de tekst feilloos mee.
De rest werd stil………
Niemand bewoog nog en zijn vrouw hield hem vast.
Wat een mooi moment…
Wat een onvergetelijke verjaardag…
Maar, je moet het wel kunnen zien, voelen en willen beleven, zodat je op zulke momenten
weet waar je het voor doet.
Dank voor dit kostbare moment!
Chris Dominicus, verpleegkundige De Bloem
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Gezellige fondue-avond op de Bloem
Natuurlijk kan het niet altijd feest zijn maar
we proberen het wel voor onze bewoners zo
gezellig mogelijk te maken.
Met activiteiten in ’t Rosendael of op de
Bloem of door het gezellig te maken door zelf
de activiteit te zijn.
Op 14 juli werd er binnen de Bloem, op
afdelingen de Lisdodde en de Waterlelie een
gezellige fondue-avond georganiseerd.
Collega’s, waarvan er ook vele vrijwillig
kwamen, hadden voor allerlei lekkere hapjes
gezorgd.
Wat werd er genoten en lekker gegeten en
natuurlijk getoast met champagne!
Er werden oud-hollandse liedjes gezongen en
bewoners zochten contact met elkaar.
Het mooiste vond ik dat een bewoner na
afloop de tafels begon op te ruimen en ons
probeerde te helpen daar waar mogelijk,
terwijl zij hiervoor anders moeilijk te
stimuleren is.
En dan komt er zo’n moment: als de rust is
weergekeerd, zegt de ene bewoner tegen de
ander “Wat was het toch allemaal lekker en
wat vond ik het fijn!”.
Waarop de andere bewoner antwoordt: “Ik
hou er zo van om met al die prutteltjes en
pannetjes bezig te zijn, dat vond ik vroeger ook zo leuk!”.
Dat is hetgeen waar je het voor doet en wat ons werk zo ontzettend mooi en dankbaar
maakt.
In oktober gaan we een Alternatieve Vakantie voor onze bewoners organiseren waarbij het
thema Boerderij centraal staat.
Er komen therapiepaardjes en een mobiele boerderij.
Door de medewerkers zal een playbackshow voor de bewoners worden opgevoerd en er zal
een beestenbingo worden gedraaid.
Met de hoop en verwachting dat dit vele mooie momenten zal opleveren.
Daar doen we het voor…
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Koos Berns
*Huissen 23-01-1916 / †Arnhem 07-11-1994
Koos Berns was getrouwd met Bets Hofs en woonde in de Elsstraat 24 te Huissen.
Koos vertelt:
Bijna 58 jaar heb ik gezongen in het kerkkoor.
Omdat ik een hartinfarct heb gehad en daardoor ben afgekeurd, na 37 jaar AKU
ploegendienst, ben ik iets gaan zoeken om toch onder de mensen te blijven.
Ik heb contacten gelegd met onder andere Hent Dominicus en Frans Röttjers en daar heb
ik altijd prettig mee samengewerkt.
Uiteindelijk kwam het zover dat Pastoor Rigter van Huissen-Zand ons benaderde en met
het idee kwam om op het Zand iets te ondernemen.
Zodoende is het gemeenschapshuis officieel op 6 januari 1976 geopend door burgemeester
Aalders van de Gemeente Huissen.
Het Gemeenschapshuis was eigenlijk in de oude school die afgekeurd werd voor het
onderwijs.
We waren daar aan het timmeren en sleutelen met twee goede timmerlieden: Henny
Knuiman en Eef Berends van de Heuvelsestraat in Bemmel.
Ook hadden we twee schilders pro deo aan het werk. Een jongen van Scholten en Bastiaan
Giesen.
Uiteraard konden die jongens als ze aan het werk waren ˊs avonds niet op een droogje
blijven zitten. Ik zette een lekker bakje koffie voor hen. Tussendoor ging ik naar de
drankenhandel van Dorus Degen aan de Zandschedwarsstraat om daar een kratje bier te
kopen.
Ik weet nog wel dat, als ik ˊs-avonds tegen zes uur naar het Gemeenschapshuis ging met
mijn koffertje onder de arm, de vrijwilligers al stonden te wachten en zeiden: “Hé Koos,
waor blief je toch!”.
We hebben het ene na het andere lokaal opgeknapt en ik moet zeggen: we hebben
prachtig samengewerkt.
Wij zijn begonnen om er diverse activiteiten in onder te brengen.
Inie Scheepers, mevrouw Mom (van Piet Mom) en ondergetekende zijn begonnen in het
Gemeenschapshuis.
Ikzelf zorgde voor een natje en een droogje.
Er werd een kaartje gelegd, maar ook werd er gehaakt en gebreid.
Er was wel een probleem, want we konden niet in de zaal beneden en moesten de trap op
en af naar de bovenverdieping.
Voor de ouderen viel het niet mee om naar boven te komen, omdat er geen lift in het
gebouw aanwezig was.
Geruime tijd later zijn we naar beneden verhuisd.
Ook kwamen er weer andere dames bij om mee te helpen.
Iemand van de Swobo (Stichting Welzijn Ouderen Bemmel en Omstreken) opperde het idee
om een biljart te plaatsen.
Nu was het al zo dat we op dinsdag en donderdag biljartjes hadden.
Ik merkte wel dat men er erg veel plezier in had om met de activiteiten mee te doen.
Ik zou het fijn vinden als er op donderdagmiddag nog meer dames en heren bijkwamen die
mee konden doen met de activiteiten.
Met mijn vrouw heb ik tot mijn zeventigste gewerkt in het Gemeenschapshuis.
Samen zijn we er vanaf het begin bij geweest.
Daarna heb ik genoten van mijn pensioen.
We hebben samen lekker met onze hond gewandeld en ook had ik vogeltjes die verzorgd
moesten worden. Ook onze tuin hebben we bijgehouden.
Nu zijn we zo gelukkig omdat we ook nog Opa en Oma zijn geworden.
Wat kunnen we ons nu nog meer wensen!
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Om nu met alles te stoppen, daar voel ik me nog te jong voor.
Ik doe nog de verjaardagsactie voor de kerk en ben aanwezig in de kerk bij rouw- en
trouwdiensten om mee te zingen.
Ook ben ik nog lid van het Huissens mannenkoor.
Daarvoor hebben we dinsdag- en donderdagsavond repetitie van het kerkkoor.
Overdag ga ik wel vier keer uit met mijn hond Blesco.
Mijn vrouw gaat om de veertien dagen naar de bejaardensoos om daar alles te verzorgen.
Ik ga meestal mee, want ik vind het leuk om dan bij Geert Giesen, Hent Dominicus en
anderen te gaan zitten als ze aan het kaarten zijn.
Tegen de mensen die zich inzetten, onder anderen van de Swobo en de soos, zou ik willen
zeggen: “Doorgaan en probeer het op de been te houden.”.
Het is een ontiegelijk werk wat ze doen voor de gemeenschap.
Ook zijn er mensen die aan de zijkant staan en altijd alles beter weten.
En als er werk aan de winkel is, dan zijn ze niet thuis en dat valt me dan erg tegen.
Ik hoop wel dat de gemeenschap van Huissen-Zand nog lang plezier mag hebben van het
Gemeenschapshuis.
Opgenomen door: Hans Hoen in 1993
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Band Parade Bemmel 2021
Op zaterdag 11 september kunt u tussen 13.00 en
17.00 uur een aantal showkorpsen en muziekverenigingen bekijken en beluisteren in het centrum
van Bemmel.
Helaas geen Taptoe dit jaar, dat zit er gewoon niet in
voor de korpsen, maar wel een uitgebreide
Streetparade en Korpspresentaties op een aantal
punten in het centrum
Vanaf het Kinkelplein vertrekt elke 20 minuten een
korps via de Dorpsstraat naar de Markt, waar zij een
presentatie geven.
Daarna vervolgen ze de route via de Plakselaan, Hoogselaan, Dorpsstraat en op de
boulevard ter hoogte van TUI (Reisbureau) wordt een tweede presentatie gegeven.
Hierna lopen ze via de Dorpsstraat terug naar de Markt.
Om 17.30 uur is er een gezamenlijke finale op het gazon voor de Kinkelenburg, waar de
korpsen enkele stukken samen zullen spelen.
Met medewerking van: Drumfanfare ESKA Bemmel

Puzzel oplossen!
Iedere maand plaatst de redactie van Op de Hoogte een puzzel.
Als u deze goed oplost en instuurt, kunt u er een leuk prijsje mee winnen.
En het is ook nog eens een aardig tijdverdrijf!
Vind u de puzzel een keertje te moeilijk, dan is het misschien een goed idee om er samen
met een mede-bewoner, familielid of vrijwilliger mee aan de slag te gaan.
Wij als redactie zouden het leuk vinden om iedere maand een andere winnaar bekend te
kunnen maken en blij te maken met de prijs!
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Nationale Ziekendag (12 september)
Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de
Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in 1974 is opgestart.
Het doel was en is nog steeds om Nederlanders bewust te maken van de zieken en
gehandicapten in hun eigen leefomgeving.
En om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun gezonde omgeving te
bevorderen.
“Denken aan zieken is gezond!”
Deze boodschap is dus voor iederéén bedoeld, niet specifiek voor de mensen die al actief
zijn bij de Zonnebloem.
Dat proberen we te bereiken door op Nationale Ziekendag alle Nederlanders aan te spreken
en te vragen of zij mensen kennen in hun eigen omgeving die ziek of gehandicapt zijn en
om eens contact met hen te leggen.
Het contact tussen gezonde en zieke mensen is daarbij niet bedoeld als
eenrichtingsverkeer: de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor
gezonde mensen.
Als je lichamelijk beperkt bent, is het moeilijk om mee te gaan met de snelheid van de
wereld om je heen.
Je fysieke beperking zit in de weg.
Je bent beperkt in je bewegingsvrijheiden en afhankelijk van anderen.
Je maakt minder plannen en ziet meer tegen dingen op.
De Zonnebloem staat voor een samenleving, waarin ruimte is voor iedereen.
Ons doel is om mensen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder van het leven
te laten genieten.
Zoveel mensen “zoveel wensen”
Er kan zoveel meer dan je denkt!
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Opoe en Oma!
Oma is geen opoe meer
met opoe zijn verdwenen
de warme stoof en krullenmuts
de rokken tot de tenen.
Oma rookt een sigaret
maar opoe bakte brokken
oma maakt haar lippen rood
opoe stopte sokken.
Uit opoe’s diepe regenput
kwam koel helder water
van haar moest je vroeg naar bed
bij oma wordt het later.
Opoe was ook altijd thuis
oma gaat auto rijden
maar op opoe’s stramme knie
mocht je vaak paardje rijden.
Oma kan heel sportief
in de vierdaagse lopen
opoe was rimpelig en oud
maar haar deur stond altijd open.
Oma heeft een goed figuur
koopt met smaak haar kleren
opoe maakte zelf haar schort
verstelde ’t vele keren.
Opoe’s tijd, het is voorbij
alleen de herinneringen
daarmee maakt men de jeugd weer blij
het zijn dan “mooie dingen”.

16

Prinsjesdag (21 september)
Op dinsdag 21 september 2021 is het Prinsjesdag.
Wegens de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zal de viering dit jaar,
net als in 2020, sterk aangepast plaatsvinden. Zo zullen de partners van Kamerleden,
traditioneel welkom op Prinsjesdag, dit jaar net als in 2020 niet welkom zijn.
Ook buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders die traditioneel uitgenodigd worden, mogen
vanwege de coronasituatie naar verwachting niet aanwezig zijn.
De koning leest ook in 2021 de troonrede in de Haagse Grote Kerk voor, in plaats van in
de Ridderzaal.
De traditionele rijtoer in de Glazen Koets gaat eveneens niet door.
Vorig jaar drukte vooral de coronacrisis een grote stempel op de Troonrede. Naar
verwachting zal het herstelbeleid dit jaar een belangrijk onderdeel van de Troonrede zijn.
Deze plannen spelen namelijk ook in de aanloop naar Prinsjesdag een grote rol in de
politiek.
Het voorlezen van de troonrede is de symbolische start van het nieuwe werkjaar van de
Eerste en Tweede Kamer.
Het is zeer zeldzaam dat Prinsjesdag niet in de Ridderzaal plaatsvindt: sinds de locatie in
1904 in gebruik werd genomen gebeurde dit naast 2020 alleen nog in 1907, toen er een
internationale conferentie in de betreffende ruimte was, en in 1908 en 1911. Toen werd
Prinsjesdag verplaatst naar de zaal van de Tweede Kamer.
De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal is ook aangepast vanwege de
coronamaatregelen. Er is in de Grote Kerk genoeg ruimte voor de 75 Eerste Kamerleden
en 150 Tweede Kamerleden om de verplichte anderhalve meter afstand te houden, maar
in plaats van de gebruikelijke 1.000 gasten kunnen er dit jaar slechts circa 275 personen
aanwezig zijn.
Na de troonrede zal Wopke Hoekstra als Minister van Financiën de Miljoenennota en de
begrotingen aan de Tweede Kamer aanbieden. Zoals gebruikelijk is er voor Prinsjesdag
nog niets bekend over de inhoud van deze documenten. Wel komt het tegenwoordig
steeds vaker voor dat de miljoenennota uitlekken.
Het evenement is niet toegankelijk voor publiek.
Alle belangrijke momenten zijn live te volgen op NPO 1 en NPO Radio 1 vanaf 12.00 uur.
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September!
De vakantie is voorbij, men moet weer aan het werk en bij velen is de bankrekening zo
goed als geplunderd na die dure reis of de dure start van het nieuwe schooljaar.
De zon verliest aan kracht, de bladeren vallen van de bomen, het wordt sneller donker.
De kinderen moeten weer naar school, kortom de zomer is bijna voorbij.
Maar de herfst heeft óók zijn leuke kanten: de mooie kleuren van de bladeren, gelegenheid
tot het maken van prachtige foto’s, het is net warm genoeg voor een wandeling.
Soms is er een mooie nazomer en zijn er prachtige zonsopkomsten- en -ondergangen.
Men kan lekkere appel- en perengerechten maken, er is fruit in overvloed voor confituur.
Spinnen in huis!
Een minder aangenaam kantje van september en de herfst in het algemeen is dat de
spinnen nu ook binnenkomen, op zoek naar een beetje warmte. Voor veel mensen geen
pretje.
Want zelfs al heb je geen angst, toch is het zicht van deze acht potigen voor velen niet erg
aangenaam.
En nog erger, na een warme zomer waarin volop eten voorhanden was, kunnen de spinnen
wel eens flink uit de kluiten gewassen beestjes zijn!
Herfst…
Herfst, herfst, je bent er weer met je pittige geuren,
en bladeren die dwarrelen in duizend warme kleuren.
Herfst, herfst, je bent er weer met je kou en je regen,
zwammen, eikels, spinnen, rode wangen en wind tegen.
Herfst, herfst, je bent er weer, kom laat me je omarmen
want, ondanks al je buien, geniet ik van je charme.
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Week tegen eenzaamheid (30 september – 7 oktober)
Van 30 september tot en met 7 oktober is het de Week
tegen Eenzaamheid.
Door het hele land is dan extra aandacht voor het thema
eenzaamheid.
In veel plaatsen zijn speciale activiteiten.
Leden van Sociaal Werk Nederland kunnen kosteloos een
‘Kom Erbij Pakket’ bestellen.
Bent u eenzaam?
Vrijwel niemand zal makkelijk toegeven dat hij of zij zich (wel eens) pijnlijk alleen voelt.
Toch blijkt uit onderzoek dat ruim een derde van de volwassen Nederlandse bevolking
eenzaam is, 10 procent is zelfs ernstig eenzaam.
En naarmate de leeftijd vordert, nemen de percentages toe.
Van alle ouderen is minstens de helft eenzaam!
Tegelijkertijd is eenzaamheid een moeilijk bespreekbaar onderwerp.
Het doet pijn, maakt angstig, tast de gezondheid aan en het is zeer persoonlijk.
Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen.
De Week tegen Eenzaamheid vraagt hiervoor aandacht met de oproep: ‘Kom erbij!’
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseren welzijns- en maatschappelijke
organisaties, vrijwilligers, actieve burgers, ondernemers en gemeenten honderden
activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen.
De Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het actieprogramma “Eén tegen
eenzaamheid” georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Sociaal Werk Nederland doet mee aan het programma als deelnemer van de Nationale
Coalitie tegen Eenzaamheid.
Meer informatie vind u op de website www.eentegeneenzaamheid.nl.
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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:

0900 15 98
(026) 389 96 96

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
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 augustus 2021
De puzzel van augustus 2021 is gewonnen door:
in Sancta Maria, Huissen:
de heer Freddy Janssen
Dagopvang Angeren
in Liduina, Bemmel:
mevrouw A.J. Lintsen-Lentjes
Gouden Appel 22
in St. Jozef, Lent:
mevrouw E. Hock
kamer 11-2
in St. Jozef, Gendt:
de heer Brans
appartement Hulhuizen 1
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!
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Puzzel september 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

23

24

