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Terug naar “het (nieuwe) normaal” ……
Je hoort het vaak om je heen.
Dat zal bij u ook zo zijn: wanneer kunnen wij terug naar “het normaal” van vóór corona?
Dat is een vraag die niet zo maar met een vaste datum kan worden beantwoord, was het
maar zo…!
Maar misschien moeten wij op sommige vlakken ook wel niet terug willen naar dat precorona tijdperk.
Heeft corona ons ook iets goeds gebracht dan?
Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
Op een aantal vlakken kunnen wij er béter uitkomen.
Denk maar eens aan de files en aan de CO2-uitstoot.
Het feit dat mensen, ook bij onze organisatie, thuis willen en kunnen werken betekent in
veel gevallen minder kilometers en minder stress.
Ook voor de lucht om ons heen kan het een verbetering geven.
Schonere lucht door minder uitlaatgassen, weliswaar een fractie, maar toch.
Nog meer verbeteringen?
Ja, vast en zeker wel.
Maar misschien heeft corona ons wel geleerd iets meer tevreden te zijn met onze situatie
zoals wij die, zeker in Nederland, hebben.
Wij hebben hier een goed economisch klimaat, waar toch maar even 80 miljard euro in is
gepompt uit de gemeenschappelijke middelen, om zo min mogelijk mensen in de
problemen te brengen.
Dus terug naar “het (nieuwe) normaal”?
Ja, zeker voor wat betreft de sociale structuren.
Weer je kleinkinderen lekker kunnen knuffelen of een omhelzing van je zoon, dochter of
andere dierbaren, daar wachten wij allemaal op!
Het komt er zeker weer van, maar de datum?
Achteraf durf ik deze wel te melden

Met vriendelijke groet,
Michel Hodes
Voorzitter Raad van Bestuur
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Seniorenpastoraat : Stilstaan bij slavernij

Op 1 juli is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij door Nederland in
1863.
Dan komen met name mensen met een Surinaamse achtergrond en Antillianen samen bij
het Slavernijmonument in Amsterdam.
Deze dag wordt aangeduid met de naam Keti Koti en dat betekent “verbreek de ketenen”,
verwijzend naar de boeien waarmee slaven werden vastgezet.
Het is een dag die veel emoties blijft oproepen bij velen die zich verbonden weten met hun
voorouders die de slavernij aan den lijve hebben ondervonden.
Zij vragen om erkenning van het leed dat zovelen is aangedaan.
De laatste jaren is steeds meer duidelijk geworden dat niet alleen plantagehouders/
particulieren en de handelsmaatschappij de West-Indische Compagnie (WIC) maar ook
stadsbesturen zoals die van Amsterdam en Rotterdam een duidelijke plaats hadden in de
slavernijgeschiedenis.
Steeds meer groeit het bewustzijn hoe slavernij het verleden tekent van de Nederlandse
geschiedenis.
De pas geopende tentoonstelling in het Rijksmuseum geeft daar een bijzondere aanzet toe.
Ook wordt duidelijk hoe belangrijk de erkenning van het slavernijverleden is voor
landgenoten uit Suriname en het Caraïbisch gebied.
De vraag naar excuses voor het aangedane leed wordt steeds luider en de roep om
financiële genoegdoening blijft niet achterwege.
Over hoe dit wordt ingevuld zijn de meningen verdeeld.
Gedachten gaan uit naar een apart slavernijmuseum om uitdrukkelijk de relatie met het
slavernijverleden meer te laten zien.
Dan gaat het erom ons allen meer bewust te maken van het slavernijverleden als
onlosmakelijk verbonden met onze Nederlandse geschiedenis.
Jarenlang was er in geschiedenisboekjes nauwelijks aandacht voor de slavernij en werd de
“Gouden Eeuw” vooral gezien als de tijd van ondernemende koopmansgeest.
Dé Bloeiperiode die bijdroeg aan de pracht van de grachtenhuizen.
Maar dat in die tijd Nederland een tijdlang ‘s werelds grootste slavenhandelaar was, bleef
ver op de achtergrond.
Zo blijkt nu uit onderzoek in 2020 dat in Rotterdam één op de acht inwoners via het
slavernijverleden een band heeft met Afrikaanse voorouders.
Het bewustzijn van het slavernijverleden komt ook tot uiting in de vraag hoe om te gaan
met standbeelden, gebouwen, straatnamen, die verwijzen naar personen die een rol
hadden in de slavenhandel of in de plantages met slaven.
Ook hier wordt verschillend over gedacht.
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Van alles verwijderen tot blijven zien als behorend tot wat we ook de schaduwkanten van
onze geschiedenis noemen.
Dat dit nu eenmaal hoort bij wie wij als Nederland zijn.
Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij maakt ons ook bewust dat
slavernij meer bij ons mensen te vinden is dan ons lief is.
Uit Bijbelse verhalen weten we hoe in Egypte en Mesopotamië ver vóór onze jaartelling
slavernij bekend was.
In het oude Romeinse Rijk was slavernij een onderdeel van het maatschappelijk leven.
Slavernij is ook heel de middeleeuwen door bekend met een bloeiende handel in slaven
op en rond de Middellandse Zee.
Ook in het oude China en India en bij andere oosterse volken was slavernij bekend.
En in Afrika en de Arabische wereld was er al een grote slavenhandel voordat Europeanen
erbij betrokken waren.
Hoe dan ook, de herdenking van de afschaffing van de slavernij mag ons wel bewustmaken
wat slavernij met mensen heeft gedaan en vandaag de dag nog doet.
Dat gaat op voor hen die hun wortels hebben in Suriname en de Antillen, maar ook voor
hen die weet hebben van slavernij in het vroegere Nederlands-Indië of waar dan ook.
En niet in de laatste plaats een bewustwording van de hedendaagse slavernij en uitbuiting
van mensen.
De mensenhandel bij mensen op de vlucht.
De uitbuiting in werksituaties in land- en tuinbouw, kledingindustrie, de uitbuiting in de
seksslavernij, de kind- en gedwongen huwelijken.
Wanneer wij bij dit alles stilstaan, krijgt 1 juli niet alleen betekenis voor onze landgenoten
uit Suriname en de Antillen, maar is er een opdracht voor ons allen: partij blijven kiezen en
oog hebben voor alle mensen die slachtoffer zijn van uitbuiting, hoe dan ook, en daardoor
niet als mens kunnen leven.
Seniorenpastor John Rademakers

Kerkdiensten juli
St. Jozef, Gendt

Datum

Tijd

Viering

10 juli

16:00 uur

Woord- en
communieviering

24 juli

16:00 uur

Woord- en
communieviering

Voorganger
Corrie Driessen

Mieke Peters /
Geert Vermaas
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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.
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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Géén Vierdaagse in 2021
Met pijn in het hart hebben wij, Stichting DE 4DAAGSE,
moeten besluiten dat de Vierdaagse in 2021 niet doorgaat.
De coronapandemie, de bijkomende maatregelen en de
vooruitzichten maken het onmogelijk om de 104de Vierdaagse
te organiseren zoals je dat van ons mag verwachten.
Graag leggen we uit hoe we tot dit zware besluit zijn gekomen.
Anderhalve meter onmogelijk en vaccinatiegraad niet hoog genoeg
De kans dat we in juli nog te maken hebben met de 1,5-metermaatregel is groot. Voor
wandelaars valt tijdens wandeldagen op het start- en finishterrein veel te regelen, maar
onderweg en voor het publiek zorgt dit voor problemen. We moeten rekening houden met
de aantrekkingskracht van de Vierdaagse op het publiek. Het controleren en naleven van
de 1,5-metermaatregel is bij het grootste evenement van Nederland onmogelijk.
Bovendien vragen we ons af: is de Vierdaagse nog wel de Vierdaagse zonder het feest en
de support van de toeschouwers aan de zijlijn?
Onze organisatie verneemt daarnaast de twijfels over de vaccinatiegraad in Nederland in de
derde week van juli. Er is een kans dat deze nog niet hoog genoeg is om de Vierdaagse op
een veilige manier te organiseren. Marsleider Henny Sackers legt uit: “Wij voelen een grote
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers,
toeschouwers, vrijwilligers en medewerkers. We kunnen hun veiligheid op dit moment niet
garanderen en willen niemand blootstellen aan gevaar in welke vorm dan ook.”
Financieel en organisatorisch onverantwoord
De Vierdaagse is een mega-evenement en we beginnen dan ook al maanden van tevoren
met de voorbereidingen. Daar komen ook kosten bij kijken. De huidige onzekerheden nu
en richting de zomer maken het risico te groot om de volledige voorbereiding te starten,
terwijl dat wel al zou moeten. Bovendien moeten de deelnemers op tijd beginnen met hun
voorbereidingen. Zij nemen vakantiedagen op, investeren tijd in training en maken kosten
voor inschrijving, vervoer en verblijf, terwijl ook voor hen de onzekerheid groot is. Door
deze zware beslissing nu te nemen, weten wandelaars, medewerkers, vrijwilligers, partners
en leveranciers waar zij aan toe zijn.
Teleurstelling
Wij zijn ontzettend teleurgesteld dat de Vierdaagse voor het tweede jaar op rij niet door
kan gaan en we kunnen ons voorstellen dat velen dit gevoel met ons zullen delen. In de
eerste plaats natuurlijk alle wandelaars die zich erop hadden verheugd om in de derde
week van juli weer aan de start te mogen verschijnen. De Nijmegenaren en inwoners van
doorkomstgemeenten die wederom het feest in hun voortuin moeten missen. Maar ook de
partners, leveranciers, vrijwilligers en alle anderen die de Vierdaagse ieder jaar weer
mogelijk maken en een warm hart toedragen. En tot slot ook bij talloze ondernemers die
nu inkomsten moeten missen in deze toch al zware tijd.
Samen met Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) bekijken we hoe we het
Vierdaagse-gevoel toch nog gezamenlijk kunnen beleven met een alternatief voor de
Vierdaagse tijdens de derde week in juli.
Zodra daar meer over bekend is, hoort u van ons.
Organisatie Stichting DE 4DAAGSE Nijmegen

7

Gezondheidshoekje
Verantwoord in de zon
Van eind maart tot en met september is de kracht van de zon op
zonnige dagen hoog genoeg om vitamine D op te doen.
Dit is belangrijk voor onze gezondheid, maar veel zonneschijn kan
schadelijk zijn.
Bij te lang onbeschermd zonnen kun je verbranden.
Ook als je niet verbrandt kan te veel UV straling je huid beschadigen en zorgen voor
snellere veroudering.
Tussen 12.00 en 15.00 uur ’s middags staat de zon het
hoogst aan de hemel en is de kans op verbranden het
grootst.
Rond de langste dag is de zon het krachtigst en wordt een
enkele keer zonkracht 8 gemeten.
Bij zonkracht 6-8 kan een gevoelige huid al binnen een
kwartier verbranden.
Dit zie je niet direct, want de roodkleuring die ontstaat
door het verbranden wordt pas na enkele uren zichtbaar.
Het is dan beter om midden op de dag niet in de volle zon
te gaan zitten.
In de landen rond de Middellandse Zee kennen ze het verschijnsel “siësta”.
De mensen gaan daar nooit op het heetst van de dag in de zon zitten.
In Zuid-Spanje komen de mensen pas na vijf uur het strand op.
Dan kletsen, eten en drinken ze een paar uur en dan gaan ze weer naar huis.
Advies wanneer de zon het heetst is
•

blijf uit de zon op het heetst van de dag

•

draag een zonnebril of zonnehoed

•

draag bedekkende kleding

•

smeer je regelmatig in met voldoende zonnebrandcrème

•

drink voldoende, ook als u geen dorst heeft

•

vermijd inspanning, vooral tussen 12.00 en 16.00 uur

Zorg voor elkaar!
Steek een helpende hand toe, als er in uw omgeving ouderen of zieken zijn, die hulp nodig
hebben om deze adviezen op te volgen.
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Weetjes over de maand juli!
•

De maand juli is de zevende maand van het jaar.

•

Juli heeft 31 dagen.

•

Voor velen is het de maand van ontspanning.

•

Studenten rusten uit van hun drukke examenperiode of doen een vakantiejob.

•

Het wordt ook wel hooimaand of oogstmaand genoemd.

•

De wakkere hooimaand geeft de zeisen, de maaier in de hand met vlijt,
daar lege schuren hooi vereisen, om het vee te voeden in de wintertijd

•

Juli is een vruchtbare maand.

•

Veel fruit en groenten zijn rijp om geplukt te worden.

•

7 Juli is in Nederland de Dag van het Sprookje. Het is een
initiatief van de Efteling en werd voor de eerste maal gehouden
werd op 7 juli 2007.
Deze dag valt steeds op 7 juli, omdat zeven een veel gebruikt en
soms magisch getal is in sprookjes.

Wat voorspelt de Enkhuizer Almanak over het weer in juli?
Juli begint met goed zomerweer.
Vanaf 7 juli wordt het warm en schijnt de zon.
Halverwege de maand is er kans op regen en onweer.
Vanaf 21 juli is het betrokken en koeler.
De laatste 5 dagen van de maand belooft het mooi zomerweer te worden.
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Schoenendoos
Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd.
Ze hadden al die jaren alles gedeeld, alles samen besproken.
Ze hadden geen geheimen voor elkaar, behalve dat de kleine oude
vrouw een schoenendoos bovenin haar linnenkast bewaarde, waar
haar man nooit naar gevraagd en in gekeken had.
Al die jaren had hij niet aan die doos gedacht, totdat zijn vrouw op een dag ernstig ziek
werd en de dokter zei dat ze niet zou herstellen.
Omdat hij van alles wilde regelen, pakte hij de schoenendoos en bracht hem bij zijn vrouw
op bed.
Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat hij wist wat erin zat.
Toen hij hem openmaakte, vond hij wat haakwerk, en twee bundels bankbiljetten, samen
goed voor een bedrag van € 25.000.
Hij vroeg haar waar dat vandaan kwam.
Ze zei: Toen wij gingen trouwen, vertelde mijn grootmoeder me dat het
geheim van een gelukkig huwelijk was, nooit ruzie te maken.
Ze raadde me aan om elke keer als ik boos op jou zou worden, rustig
te blijven en een kleedje te haken.
De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen zijn tranen.
In de doos lagen slechts twee kleedjes.
Ze was in al die jaren maar twee keer boos op hem geweest.
Gevoelens van geluk overspoelden hem.
Schat, zei hij, dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit
het met al dat geld?
Oh….., zei ze, dat heb ik verdiend met het verkopen van de kleedjes.
Een verhaal over communicatie
door Willem de Vos

Oplossing puzzel juni 2021
De puzzel van juni 2021 is gewonnen door:
in Sancta Maria, Huissen:
de heer Ebben
Dagopvang Angeren
in Liduina, Bemmel:
mevrouw D. Alofs
appartement 117
in St. Jozef, Lent:
mevrouw H. van Bruggen-Ederveen
appartement 5-1
in St. Jozef, Gendt:
mevrouw Loes Lentjes
appartement 109
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!
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Dank aan de ouderen
'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" wordt vaak gezegd,
maar de fundering voor die toekomst is door ouderen gelegd.
Zij hebben met hard werken in het verleden,
ons welvaart bezorgd in het heden.
Deze ouderen hebben in moelijke tijden, maar vol vreugd,
gewerkt aan een goede toekomst voor de huidige jeugd.
Velen van hen zijn nu met de vut of pensioen,
dat wil niet zeggen dat zij niks meer doen.
Met hun kennis en ervaring in het verleden opgedaan,
willen zij - waar nodig - de samenleving blijven bijstaan.
Vooral de jongeren kunnen hiervan profiteren,
door van deze ouderen met ervaring te leren.
Ja, de huidige generatie geniet van de welvaart,
waarvoor de ouderen hebben gewerkt en gespaard.
Nu het welzijn bij die welvaart is achtergebleven,
zijn het vooral de ouderen die hieraan hun vrije tijd geven.
Zo treft men in het vrijwilligerswerk veel ouderen aan,
de zorgsector kan zonder hen zelfs nauwelijks bestaan.
Door hun vrije tijd aan de medemens te geven,
leveren zij een grote bijdrage aan een beter samenleven.
Tegenwoordig hebben vader en moeder, 'soms' beiden, een baan,
het zijn dan vaak opa en oma waar de kinderen naartoe gaan.
Opa en oma staan zo voor hun kinderen en kleinkinderen klaar,
ook hier zijn de ouderen in feite onmisbaar.
De ouderen hebben veel voor de huidige generatie gedaan.
Ook nu nog blijven zij voor hun medemensen klaar staan.
De samenleving dient hen te blijven waarderen
en te zorgen dat ouderen zich nooit isoleren.
Indien de oude dag onverhoopt met gebreken is gekomen,
en deze mensen in een verzorgings- of verpleeghuis worden opgenomen,
dient men deze mensen te blijven betrekken bij het leven daarbuiten,
men mag hen nooit van de samenleving uitsluiten.
Laten wij allen toch goed beseffen,
dat een oude dag met gebreken ons allen kan treffen.
Dan zullen ook wij het op prijs stellen,
dat wij op onze levensavond volledig blijven meetellen.
Henk Uffing
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Beleef de èchte Betuwse kersen in het kersengenietgebied de Betuwe!
Betuwse kersen: van hoogstam tot heden….
De Betuwe is sinds mensenheugenis bekend als de kersenstreek van Nederland.
Wie kent niet de nostalgische beelden van prachtige bloeiende hoogstamboomgaarden of
de foto’s van de plukkers die op lange ladders hun hoenderik vol plukken met overheerlijke
Betuwse kersen?
De Betuwse kersen rijpen van half juni tot eind juli.
De kersenplukkers maakten in de twintigste eeuw lange dagen en verdienden 2,50 gulden
per dag.
Ze deden zwaar en gevaarlijk werk, op ladders van soms wel 48 sporten hoog.
Maar het was ook een gezellige tijd!
De plukkers zongen gezamenlijk en verdienden een glaasje sterke drank als ze een dubbele
kers geplukt hadden.
De nostalgische hoogstamboomgaarden hebben
plaatsgemaakt voor moderne laagstam.
Het werk in de hoogstamboomgaarden was arbeidsintensief
en dus duur.
Vanaf de jaren zeventig verdwenen steeds meer
karakteristieke bongerds, mede aangemoedigd door
rooipremies die Den Haag en Brussel beschikbaar stelden.
Gras- en weiland kwamen ervoor in de plaats of, zoals ook in
Lingewaard, nieuwe wijken en industrieterreinen.
De ratels, knalapparaten en rammelende metalen bussen met
kiezelstenen om de hongerige spreeuwen op afstand te
houden zijn vervangen door netten over de laagstam
kersenbomen.
Ook de rassen zijn veranderd en hebben plaatsgemaakt voor
een groot aantal andere rassen.
De nieuwe kersenrassen zijn groter, sappiger en nog
lekkerder dan de traditionele rassen.
Eén ding is echter hetzelfde gebleven; de heerlijke Betuwse kersen zijn bij uitstek een
product om eindeloos van te genieten.
Dit kan vandaag de dag nog meer dan vroeger in de diverse kramen en stalletjes in de
kersenboomgaarden waar de Betuwse kersentelers hun met zorg geteelde echte Betuwse
kersen vers van de boom verkopen.
Veel boomgaarden met kersenkramen liggen aan populaire wandel- of fietsroutes.
In veel gevallen zijn hier niet alleen kersen en kersenproducten te koop, maar kunnen
voorbijgangers onder of tussen de kersenbomen even heerlijk tot rust komen en zich de
heerlijke Betuwse kersen nóg beter laten smaken.
Bent u ook zo verzot op de Betuwse kersen?
De telers van de echte Betuwse kersen nodigen u van
harte uit om te komen genieten van de “snoepjes van
moeder natuur”.
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Geluk
leder mens is op zoek naar geluk in zijn leven,
maar vindt niet de juiste weg om dit na te streven.
Velen menen dat veel geld nodig is voor geluk
immers, met veel geld kan ons leven niet meer stuk.
Maar ervaring heeft ons geleerd
dat geluk niet op geld is gebaseerd.
Sommigen denken dat hoogmoed hun aanzien en geluk vergroot,
zij gedragen zich dan dienovereenkomstig als een idioot.
Deze mensen moeten door schade en schande leren,
dat mensen elkaar juist om hun eenvoud waarderen.
Anderen besteden al hun tijd aan het doen van zaken,
want zakelijk succes moet hen gelukkig maken.
Maar zij ontdekken: het bereiken van die zaak
betekent meestal het einde van het vermaak.
Naast geld; roem en succes is de mens vaak uit op macht,
want ook daarvan wordt geluk verwacht.
Maar deze verantwoordelijkheid kan menigeen niet aan,
velen zijn dan ook aan bezit van macht ten onder gegaan.
Er zijn ook mensen die denken dat drugs en alcohol;
hun een leven geeft van geluk en lol
Eenmaal verslaafd is de vraag,
hoe word ik verlost van deze ellendige plaag.
Geluk kan men niet bereiken,
door buiten zichzelf te kijken.
Als de mensen daar voor open staan,
treffen ze geluk in zichzelf aan.
Geluk is een gevoel van rust zonder strijd,
een diep innerlijk gevoel van dankbaarheid.
Een intens gevoel van warmte en tevredenheid,
dit geluk is de echte werkelijkheid:
Henk Uffing
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Puzzel juli 2021 / Kruiswoordpuzzel

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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