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2022
Het is al weer januari, wat gaat de tijd toch snel!
De Kerstdagen zijn achter de rug en de overgang naar 2022 zijn we goed doorgekomen.
Vuurwerk heb ik dit jaar weer niet afgestoken. Wordt ook te gevaarlijk voor mij, zeggen
mijn kinderen.
Dan zeggen zij zoiets als: pap…… zou je dat nu wel doen ….. op jouw leeftijd?
Dan denk ik bij mijzelf: bemoei je er niet mee, maar ik houd wijselijk mijn mond.
Iets wat mij overigens niet altijd goed af gaat.
Dan denk ik, slik je woorden in en zeg maar niets.
Maar ja, zij kennen mij ook en zitten mij gewoon op de
kast te jagen.
Ik ben wel erg blij dat zij dat doen.
Mij een beetje plagen hoort er bij in ons gezin, dat gaat
mij naar hen toe ook goed af, dus wie kaatst moet de bal
verwachten!
Soms mijmer ik en dan komt het in mij op dat zij mij op een dag niet meer zouden plagen.
Dan zou ik toch beginnen te denken, waarom doen zij dat niet?
Herkent u dat?
Voor mij zou dat een teken zijn om te vragen waarom zij mij geen hak meer willen zetten.
Als dat om ouderdom zou gaan, dan heb ik mijn woordje al klaar.
Dat laat ik mij niet gebeuren.
Zolang ik leef, wil ik ook ten volle leven!
Ik ben van plan dat ook in 2022 weer volledig te gaan doen.
Natuurlijk zullen er nog een paar corona-momenten komen waarop dat niet zo goed gaat,
maar dan houd ik mij aan de regels.
Daarna hoop ik dat het allemaal wel weer kan.
Ik zou volgens een oud bingo-gezegde zeggen: nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Een fijn en mooi 2022 toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Michel Hodes
Voorzitter Raad van Bestuur
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Activiteiten Januari 2022
Datum

Tijd

Activiteit

Ruimte

Voor wie

Kosten

Maandag

3 januari

Dinsdag

4 januari

Woensdag

5 januari

10.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
19:00 uur
10.15 uur
11.15 uur
13.15 uur

Mannenclub
Sjoelen
Wandelclub
55+ Bingo
Gym
Gym
Gym

Oefenzaal
Restaurant
Hal
Restaurant
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal

Gratis
Gratis
€1, - koffie
€ 7,50
€11,- p kw.t
idem
idem

14.15
14.00
14.00
10.00
10.00
10.30
14.00
14.00
10.15
11.15
13.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Gym
Koersbal
Soos
Berichten
Berichten
Mannenclub
Sjoelen
Wandelclub
Gym
Gym
Gym

Oefenzaal
Centrum/hal
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Oefenzaal
Restaurant
Hal
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal

14.15 uur
14.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
10.15 uur
11.15 uur
13.15 uur

Gym
Koersbal
Soos
Berichten
Berichten
Mannenclub
Bingo
Bingo
Wandelclub
Gym
Gym
Gym

Oefenzaal
Centrum/hal
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Oefenzaal
Restaurant
Restaurant
Hal
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal

14.15
14.00
14.00
10.00
10.00
10.30
14.00
14.00
10.15
11.15
13.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Gym
Koersbal
Soos
Berichten
Berichten
Mannenclub
Sjoelen
Wandelclub
Gym
Gym
Gym

Oefenzaal
Centrum/hal
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Oefenzaal
Restaurant
Hal
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal

14.15
14.00
14.00
10.00
10.00
10.30
14.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Gym
Koersbal
Soos
Berichten
Berichten
Mannenclub
Sjoelen

Oefenzaal
Centrum/hal
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Oefenzaal
Restaurant

Somatiek
Bew. St.Jozef
Aanmelden
Allen*
Leden dagopvang
Leden PG
Leden extra
muraal
Leden somatiek
Leden
Allen
Allen
Allen
Somatiek
Bew. St.Jozef
Aanmelden
Leden dagopvang
Leden PG
Leden extra
muraal
Leden somatiek
Leden
Allen
Allen
Allen
Somatiek
Bew. St. Jozef
Allen
Aanmelden
Leden dagopvang
Leden PG
Leden extra
muraal
Leden somatiek
Leden
Allen
Allen
Allen
Somatiek
Bew. St.Jozef
Aanmelden
Leden dagopvang
Leden PG
Leden extra
muraal
Leden somatiek
Leden
Allen
Allen
Allen
Somatiek
Bew. St.Jozef

Donderdag
Vrijdag
Zondag
Maandag

6 januari
7 januari
9 januari
10 januari

Dinsdag
Woensdag

11 januari
12 januari

Donderdag
Vrijdag
Zondag
Maandag

13
14
16
17

januari
januari
januari
januari

Dinsdag
Woensdag

18 januari
19 januari

Donderdag
Vrijdag
Zondag
Maandag

20
21
23
24

Dinsdag
Woensdag

25 januari
26 januari

Donderdag
Vrijdag
Zondag
Maandag

27
28
30
31

januari
januari
januari
januari

januari
januari
januari
januari

idem

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€1,- koffie
€11,- p kw.t
idem
idem
idem

Gratis
Gratis
Gratis
€3,€7,50
€1,- koffie
€11,- p kw.t
idem
idem
idem

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€1,- koffie
€11,- p kw.t
idem
idem
idem

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
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Wekelijkse activiteiten
We hopen dat het corona-virus minder ons leven gaat bepalen en dat we weer langzaam
op kunnen starten naar “het oude normaal”.
De activiteiten die in de activiteitenkalender en in “Op de Hoogte” genoemd worden zijn
alle onder voorbehoud. Mochten de maatregelen via de RIVM of vanuit de directie van
RijnWaal hier aanleiding toe geven, dan kan er afgeweken worden van deze planning.

Mannenclub

Elke maandagochtend vanaf 10.30 uur is vrijwilliger Piet aanwezig om met de mannen van
de woningen Flieren en Hulhuizen een activiteit te doen.
In de oefenzaal wordt hard gewerkt op sportief gebied, maar ook de lachspieren worden
deze ochtend geactiveerd.

Koffie in de buurt

Elke week is er voor de bewoners van de zorgappartementen een buurtactiviteit met
een kopje koffie:
Op maandag in de buurt van appartement 117
Op woensdag in de buurt van appartement 132
Op donderdag in de buurt van appartement 111
Bent u in de buurt?
Kom gezellig een praatje maken en een bakkie doen.
Als er een grote activiteit in het restaurant of Centrum georganiseerd wordt, vervalt de
buurtkoffie -activiteit.

Sjoelen

Elke maandagmiddag is er voor de sportieve bewoner van St. Jozef
een sjoelcompetitie in ons restaurant.
Onder leiding van een vrijwilliger kunt u vanaf 14.00 uur aan de slag.
Omdat we speciale tafelsjoelbakken hebben, kunt u tijdens het spel
gewoon blijven zitten.

Voor informatie over deze activiteit kunt u terecht bij de activiteitenbegeleidsters.

Wandelmiddag
Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur kunt u samen met vrijwilligers een korte wandeling door
het dorp maken. U kunt met uw rollator of rolstoel meedoen.
Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden.
Wel is de koffie/thee in de pauze voor eigen rekening.
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Wilt u meewandelen? Vraag naar de mogelijkheden via de activiteitenbegeleiding.
Op dit moment is er helaas een wachtlijst.

Gymnastiek
Vind u bewegen ook zo belangrijk en wilt u dit onder
deskundige leiding en met regelmaat doen:
meld u dan aan als lid van het SWOG.
Informatie en inschrijfformulieren zijn via de
activiteitenbegeleiding te verkrijgen.
De gymlessen zijn aangepast aan uw mogelijkheden en
worden zittend gegeven.
De leskosten bedragen € 11,00 per kwartaal.
Op dit moment gymmen we elke woensdag in vier groepen tussen 10.15 uur en 15.00 uur.

Koersbal
Wekelijks organiseert het SWOG (Stichting Welzijn Ouderen Gendt) op
woensdagmiddag een koersbalcompetitie in de hal/ Centrum van het Hof
van Breunissen.
Aanvangstijd 14.00 uur. U betaalt een contributie aan het SWOG.
Een kopje koffie of thee hoort er natuurlijk bij en is voor uw rekening.
De heer Verhoeven kan u meer vertellen over deze activiteit.
Kom eens kijken op woensdagmiddag.
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Welzijn
Op vrijdagmiddag zijn bewoners van St. Jozef welkom in ons restaurant voor een kopje
koffie of thee en een spelletje of een goed gesprek.
Deze middag wordt begeleid door vrijwilligers.
Elke ochtend bent u natuurlijk ook welkom in ons restaurant waar
vrijwilligers klaar staan om met u een spel te spelen.
Zou u graag naar het restaurant komen maar heeft u
vervoersproblemen?
Laat het de medewerkers van het restaurant weten,
de vrijwilligers komen u zo nodig op uw appartement ophalen.
Houdt u niet van spelletjes?
Ook voor een kopje koffie zien we u graag in het restaurant.

Maandelijkse activiteiten
Maandelijkse 55+ avondbingo
Elke eerste dinsdag van de maand is er een 55+ bingo in ons
restaurant om 19.00 uur.
Deze bingo is bedoeld voor iedereen die zelfstandig dit spel kan
spelen.
De kosten zijn € 6 per persoon.
Wilt u een tweede kaart, dan kost deze € 3.

Bingo
Naast de maandelijkse 55+ avondbingo en de wekelijkse soosmiddagbingo organiseren wij
elke maand een speciale bingo voor bewoners van St. Jozef.
Ook bewoners van Hof van Breunissen kunnen deelnemen.
De toegangsprijs voor bewoners van St. Jozef is € 3 p.p.
Bewoners van Hof van Breunissen betalen € 6 p.p.
Dit is inclusief koffie of thee en een consumptie.

Samenzangavond
In samenwerking met het Participatiepunt Gendt organiseren we
elke 1e donderdagavond van de maand een samenzangavond.
Iedereen die houdt van zingen en gezelligheid is welkom in het
Centrum vanaf 18.45 uur.
De begeleiding is in handen van gitarist en zanger Theo. Hij wordt
ondersteund door een aantal vrijwilligers.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden,
consumpties zijn voor eigen rekening.
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Crea-ochtend
Vanaf 6 oktober a.s. start ook de creatieve ochtend weer.
Elke eerste woensdag van de maand kunt u onder leiding van
deskundige vrijwilligers uw creativiteit kwijt.
Bent u jong of oud, heeft u een beperking of niet, bent u creatief of
heeft u twee linker handen?
Kom gezellig tussen 09.30 en 11.30 uur naar het Centrum en doe mee.
U kunt lid worden van deze club na inschrijving.
Kosten € 2,50 per ochtend.
Weet u niet zeker of dit iets voor u is? Kom eens vrijblijvend kijken.
Opgeven kan bij de receptie van St. Jozef of per mail via Els Verhaak (everhaak@live.nl).

Repair Café
De repair-cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.
Op de locatie waar het repair-café wordt gehouden zijn gereedschap en materialen
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op het gebied van kleding, meubels,
elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.
Ook reparatie-deskundigen zijn aanwezig zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en
fietsenmakers.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het repair-café gaan ze samen met
deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren.
Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee.
Iedere laatste woensdag van de maand is het Repair Café in het Hof van
Breunissen van 10.00 tot 12.30 uur.

Borrelmiddag
Op de laatste vrijdagmiddag van de maand nodigen wij u graag uit om samen in ons
restaurant een kopje koffie of thee en een borreltje te komen drinken.
Speciaal voor deze middag is er een “borrelarrangement”.
U bent welkom voor deze speciale middag vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur.
Vrijwilligers zijn aanwezig om daar waar nodig te ondersteunen.
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Gezondheidshoekje
Hoge bloeddruk
Van hoge bloeddruk heeft men in het begin bijna nooit klachten, die
komen meestal later.
Veel mensen vrezen wel eens dat ze hoge bloeddruk hebben als ze
hoofdpijn hebben of gespannen zijn.
Dat is alleen bij zéér hoge bloeddruk het geval.
Onbehandelde hoge bloeddruk kan leiden tot aandoeningen van het hart (hartkramp,
hartinfarct), een beroerte of pijn in de benen bij het lopen.
Hoge bloeddruk is geen ziekte.
Het is een risicofactor (dat wil zeggen: het verhoogt de kans op hart- en vaatziekten) en
die is met medicijnen goed te behandelen.
Wat u zelf kunt doen
Als u thuis zelf uw bloeddruk meet, moet u dat wel meerdere keren doen.
Eenmalig een verhoogde meting is nog geen verhoogde bloeddruk.
We spreken van hoge bloeddruk als deze bij meerdere metingen te hoog is.
Hebt u hoge bloeddruk, wees dan zuinig met zout.
Gelukkig is het bijna nooit nodig om streng zoutloos te eten.
U kunt proberen bij het eten koken geen zout toe te voegen.
Het eten bevat vaak uit zichzelf al zout genoeg.
Probeer regelmatig te ontspannen.
Zorg voor veel lichaamsbeweging.
Medicijnen
Het is niet verstandig om zelf (dat wil zeggen buiten de arts om) een verhoogde bloeddruk
te behandelen.
Er bestaan diverse sterk werkende geneesmiddelen die helaas allemaal bijwerkingen
kunnen hebben.
Mede daarom is behandeling door en in overleg met de arts nodig.
Een belangrijk advies: verander niet op eigen houtje de voorgeschreven medicijnen.
Stop niet zonder overleg: sommige medicijnen moeten stap voor stap gestopt worden.
Neem geen medicijnen van vrienden of buren, verhoog niet zelf de dosis.
Als u denkt bijwerkingen te hebben, bespreek dit dan met de arts.
Als u lang onder behandeling bent, is het soms mogelijk om te stoppen met medicijnen.
Bij sommigen blijft de bloeddruk dan normaal.
Kortom: in overleg met u zoekt uw arts naar medicijnen die uw bloeddruk omlaag brengen
zonder al te veel bijwerkingen.
Misschien kunt u er later weer mee stoppen.
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Seniorenpastoraat: ”Kwetsbaar zijn”

Met het ouder worden is het vanzelfsprekend dat je geleidelijk aan steeds meer gaat
inleveren.
Je lichamelijke krachten nemen af.
Je hebt hulpmiddelen nodig bij het zien, horen, lopen.
En het geheugen kent zijn beperkingen.
En dan hebben we het nog niet over medicijnen, die om zo te zeggen de innerlijke mens
met hart, nieren en spijsvertering op niveau houden.
Zolang we dit alles in beperkte mate meemaken, voelen we ons nog gezond met een
pijntje hier en een pijntje daar.
Een herkenbare realiteit voor velen en je voelt je daar goed bij.
Wanneer klachten toenemen, wordt dit een heel ander verhaal, omdat je dan nog meer
moet gaan inleveren en de afhankelijkheid van anderen groter wordt.
Afhankelijkheid die dan nog het meeste pijn kan doen.
En dan voel je je een kwetsbaar mens.
Daarin je weg vinden is niet eenvoudig, het kunnen
accepteren is makkelijker gezegd dan gedaan.
Zoals een 90-jarige aangaf: van de ene dag op de ander
word je de fiets en de auto afgenomen en ben je
aangewezen op je rolstoel.
En hoe pijnlijk is het dan dat de vraag hoe het met je gaat
niet aan jezelf wordt gesteld maar aan je begeleider.
Dan merk je hoe kwetsbaar je bent en hoe je dat raakt.
Zaken die een ander niet zo snel zouden raken voel je zelf
veel intenser en kunnen je moedeloos maken.
Je hebt steeds jezelf kunnen zijn, zelf kunnen bepalen waar
je heenging en nu is dat praktisch bijna uitgesloten.
Kwetsbaarheid die dan leidt naar somberheid!
Maar dat is slechts één kant van de medaille.
Want kwetsbaarheid biedt ook nieuwe mogelijkheden.
Want vanuit je situatie dat je zoveel hebt moeten inleveren
kun je ook datgene wat je wel nog hebt en kunt meer gaan waarderen door vooral te zien
wat wel nog kan.
Geldt hier ook “het zijn de kleine dingen die het doen?”.
Je gaat beter verstaan wanneer een ander in een vergelijkbare situatie is.
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Je gaat ook de contacten die je nog hebt steeds meer waarderen en misschien zelfs
koesteren.
Contacten die misschien nog intenser worden. Zeker op momenten dat er sprake is van
zaken die er ècht toe doen in het leven, zonder de waarde van het gesprek over gewone
dagelijkse dingen te ontkennen.
Dan blijkt dat mensen die kwetsbaar zijn met hun levensverhaal van grote waarde worden
voor anderen.
Door te laten zien wat afhankelijkheid daadwerkelijk betekent.
Maar ook wat het leven aan mooie dingen bracht waarop je dankbaar terugkijkt.
Verhalen die dan van betekenis zijn voor mensen in vergelijkbare omstandigheden maar
misschien nog meer voor hen die nog “frank en vrij” in het leven staan.
Luisteren naar het verhaal van kwetsbare mensen maakt ons bewust hoe kwetsbaar wij
allen zijn ieder op zijn/haar manier, hoe wij niet alleen op onszelf kunnen staan, niet ons
eigen bestaan alleen kunnen vorm geven.
Dat wij mensen elkaar nodig hebben en van elkaar afhankelijk zijn zoals de coronapandemie ons duidelijk maakt maar ook bij de vraagstukken rond de energiecrisis en het
klimaat.
Tegelijkertijd mag je onze kwetsbaarheid ook een geschenk noemen in de zin van dat het
een bron van solidariteit kan worden zoals tijdens de lockdown en de watersnood in ZuidLimburg.
Die solidariteit vormt een teken van hoop om daar waar kwetsbaarheid pijn doet, als
mensen er voor elkaar te zijn.
In die zin wens ik U allen een Gezegend en inspirerend 2022!
Seniorenpastor John Rademakers
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Hemels
Een bejaard echtpaar dat al zestig jaar getrouwd was, ging een bijzondere reis maken.
Erg gelukkig waren ze niet, maar ze waren wel in goede gezondheid.
Waarschijnlijk omdat de vrouw altijd gestaan had op een strikt dieet van gezond voedsel,
niet roken, geen alcohol en veel gymnastiekoefeningen hun leven lang.
Helaas stortte hun vliegtuig neer en kwamen ze de hemel binnen, waar Petrus hen
opwachtte bij de Paarlen Poort en hen begeleidde naar een limousine die daar stond te
wachten.
Ze reden door een prachtig landschap en stopten bij een
prachtig optrekje.
Het was ingericht met goud en fijne zijde, met een
prachtige keuken en een luxe lounge met van allerlei
lekkers te eten en te drinken.
In de badkamer was zelfs een heuse waterval.
Een dienstbode hing prachtige op maat gemaakte
designkleding in de inloopkasten.
Hun mond viel open van verbazing toen Petrus zei:
Welkom in de hemel.
Dit is jullie nieuwe thuis.
De oude man vroeg Petrus wat dat allemaal moest gaan kosten.
Niets, antwoordde Petrus. Dit is jullie hemelse beloning.
De oude man keek uit het raam en zag een fantastisch golvend golfterrein.
Wat betaal ik daarvoor? vroeg hij wantrouwig. Dit is de hemel, antwoordde Petrus, je kunt
gratis spelen wanneer je maar wilt.
Toen gingen ze naar het lunchbuffet, waar allerlei hemelse spijzen stonden uitgestald.
Omdat Petrus de volgende vraag voorzag, zei Petrus: vraag niets, dit is de hemel, geniet
gratis van wat je maar wilt!
De man keek nog eens rond en wierp een nerveuze blik op zijn vrouw: waar zijn het
vetarme en cholesterol-arme eten en de thee zonder cafeïne?
Dit is de hemel, was het antwoord, je kunt eten en drinken zoveel als je wilt, je wordt nooit
dik of voelt je beroerd.
En hoef ik ook niet naar de sportschool? vroeg de man gespannen.
Alleen als je daar behoefte aan hebt, antwoordde Petrus.
Ook geen bloeddrukcontrole of suiker prikken of…?
Dat hoeft nooit meer. Het enige wat je moet doen is jezelf vermaken.
De man keek met samengeknepen ogen naar zijn vrouw en beet haar toe: jij met je
verschrikkelijke onbespoten droge biscuitjes, we hadden hier tien jaar geleden al kunnen
zijn!
Uit: En morgen gezond weer op (Willem de Vos)
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Reorganisatie
De directie van een grote staalfabriek meende dat het tijd was om het personeel eens door
te lichten. Het bedrijf huurde een interim-directeur Personeel in om een reorganisatie door
te voeren. De interimmer was van plan alle luilakken er als eerste uit te werken.
Toen hij rondgeleid werd door het bedrijf, zag hij een knul tegen de muur geleund staan
die stond te niksen. Omdat de ruimte vol stond met medewerkers, zag de nieuwe baas zijn
kans schoon om te laten zien dat er echt iets stond te gebeuren. Hij liep op de knul af en
vroeg luid: ‘Hoeveel verdien jij per week?’.
Met een verbaasd gezicht antwoordde de jongen: ‘€ 400 per week, hoezo?’.
‘Wacht even,’ zei de nieuwe baas. Hij spoedde zich naar zijn kantoor en kwam na enkele
minuten weer terug. Hij gaf de jongen € 1.600 cash en zei opnieuw luid en duidelijk: ‘Hier
heb je vier weken loon, en nu wegwezen! Ik wil je hier niet meer zien!’.
De jongen smeerde hem ogenblikkelijk.
Met een voldane blik keek de baas rond en vroeg: ‘Kan iemand
mij vertellen wat deze nietsnut hier überhaupt deed?’.
Van de overkant klonk: ‘Dat was de koerier van de pizzeria in
het dorp.’.

Oplossing puzzel december 2021
De puzzel van december 2021 is gewonnen door:
in Sancta Maria, Huissen:
Bewoners Goudknopje De Bloem
in Liduina, Bemmel:
mevrouw Hooijer-v.d. Brink
appartement 112
in St. Jozef, Lent:
mevrouw C. Smulders
appartement 23-1
in St. Jozef, Gendt:
mevrouw Lenie Artz
Hulhuizen 3
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!
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Weetjes over de maand januari
Januari is de eerste maand op onze nieuwe kalender. De maand heeft 31 dagen.
Januari is vaak de koudste maand van het jaar en voor veel mensen een sombere,
vervelende maand.
De feestdagen zijn voorbij, buiten is het guur en koud, het wordt laat licht en het is vroeg
donker.
Januari wordt ook nog de louw-, looi-, vorst-, ijs-, wolfs- of hardmaand genoemd.
Looimaand
Januari wordt zo genoemd omdat het de maand was waarop men de huid van de dieren
looide, tot leer verwerkte.
Louw zou een verbastering zijn van looi, dus louwmaand en looimaand betekenen eigenlijk
hetzelfde.
Vorst-, hard- en ijsmaand
Deze benamingen verwijzen naar hoe het weer in januari moet zijn.
In de eerste maand van het jaar moet het immers goed koud zijn,
hard vriezen en droog zijn. Dan pas zullen we een goede zomer
hebben en goedgevulde graanschuren.

Wolfsmaand
Deze benaming gaat ver terug in de tijd, toen er nog veel wolven waren.
Wanneer het dan koud werd, kwamen de hongerige wolven dicht bij de woningen, op zoek
naar eten. Vaak moest het vee er aan geloven.
Op 31 december om middernacht veranderen we van kalenderjaar.
Dit gaat gepaard met zoenen en wensen voor een gelukkig nieuwjaar.
In veel landen komt hier ook heel wat vuurwerk bij kijken.
In Spanje worden er twaalf druiven gegeten, eentje bij elke klokslag.
Zo heeft elk land zijn speciale traditie om het nieuwe jaar in te luiden.
4 januari klinkt in het Chinees als “Ik zal heel mijn leven van je houden”
Is dat niet romantisch?
In januari begint het nieuwe jaar en dat nieuwe jaar willen we goed beginnen.
En dus maken we goede voornemens.
Voor de ene kan dit zijn stoppen met roken, voor een ander afvallen, voor nog iemand
anders meer aan sport doen.
Vanaf 1 januari 2022 gaat er wat veranderen op het gebied van roken.
Vanaf dan is namelijk de Tabaks- en rookwarenwet aangescherpt.
Er wordt dan een nieuwe stap gezet richting een rookvrije samenleving
zoals afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord van 23 november
2018.
Per 1 januari 2022 moet de hele werkomgeving rookvrij zijn.
Rookruimtes zijn daarmee in 2022 verleden tijd.
Ook op het erf en op machines mag niet meer worden gerookt.
De overheid heeft namelijk als doel gesteld het aantal mensen dat rookt omlaag te
brengen.
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Puzzel januari 2022

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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