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Coördinatie:
Liduina, Bemmel:

Rieky Otten, Dorrie van Meurs,

St. Jozef, Lent:

Ria Besselink, Jan Huijbers

Sancta Maria, Huissen:

Anita van Wijk

St. Jozef, Gendt:

Peggy Joosten

Eindredactie:

Helma Verhoef

Omslagfoto:

Helma Verhoef

Inleveren kopij:
Wanneer:

t/m 8e van de maand

Waar:

Liduina, Bemmel: ideeënbus recreatiezaal
St. Jozef, Lent: bus Op de Hoogte bij restaurant
Sancta Maria, Huissen: bus Op de Hoogte
St. Jozef, Gendt: receptie

Redactie Op de Hoogte:

redactieopdehoogte@rijnwaal.nl
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Rampspoed?
De wereld staat op z’n kop.
De inflatie is sinds mensenheugenis niet zo hoog geweest.
Stevenen wij af op een recessie?
De prijzen voor dagelijks levensonderhoud zijn al fors gestegen.
Maar wat is er aan de hand, behalve een oorlog die op zichzelf
even treurig als boosaardig is?
Een goed excuus om een soeverein land in te pikken en oorlog te
voeren is er natuurlijk nooit!
Maar de gevolgen zijn voor iedereen voelbaar.
En wat betekenen die voor u en voor ons?
Onze kosten stijgen in ieder geval.
Daar zien wij de eerste tekenen al van.
Ik maak mij daar wel zorgen over.
En wat doet de overheid tot nu toe?
In ieder geval zijn de accijnzen op benzine en diesel verlaagd, maar de prijs van de
brandstoffen gaat al weer door het dak.
Ook is er een compensatie van de belastingen op gas.
Toch staan de kranten bol van de berichten van gezinnen die niet meer rond kunnen
komen.
De oplossing heb ik helaas niet.
Wel zie ik dat wij een ander manier van leven moeten gaan aanwennen, zoals de kachel
een graadje lager, maar dat is niet zo eenvoudig.
Daar waar wij tijdens de coronapandemie als in een soort shock veel dingen nalieten of
anders deden, zie ik dat wij al weer vervallen zijn in oud gedrag.
Dus dat aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid is zo eenvoudig nog niet.
Toch zal er een manier zijn om de situatie te beïnvloeden en dat kunnen wij zelf doen.
Ook RijnWaal Zorggroep maakt er serieus werk van om de mogelijkheden te onderzoeken
om spaarzamer met grondstoffen en energie om te gaan.
Welke dat zijn, hopen wij met een paar maanden uitgewerkt te hebben.
Dat u er iets van zult merken: ja, dat zou zeker wel kunnen.
Wij houden u “op de hoogte”!
Met vriendelijke groet,
Michel Hodes
Voorzitter Raad van Bestuur
0481-470600
0481-751777
www.rijnwaal.nl
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Activiteiten juli 2022 – St. Jozef Gendt
Datum

Tijd

Activiteit

Ruimte

Voor wie

Kosten

Vrijdag

1 juli

10.00 uur
14.00 uur

Restaurant

Allen

Gratis

Zondag
Maandag

3 juli
4 juli

Dinsdag

5 juli

10.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Woensdag

6 juli

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

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

Berichten
Filmmiddag
Kerkviering
Berichten
Mannenclub
Sjoelen
Gym
Gym
Gym
Gym
Koersbal
Berichten
Berichten
Mannenclub
4-daagse bingo
4-daagse bingo
4-daagse wandelen
Gym
Gym
Gym
Gym
4-daagse wandelen
Koersbal
4-daagse wandelen
Samenzang
Berichten
Blarenbal
Blarenbal

Restaurant
Centrum
Centrum
Restaurant
Oefenzaal
Restaurant
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal
Oefenzaal
Centrum/hal
Restaurant
Restaurant
Oefenzaal
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal
Oefenzaal
Restaurant
Centrum/hal
Restaurant
Afdeling PG
Restaurant
Centrum
Centrum

Allen
Somatiek
Bew. St. Jozef
Aanmelden
Bew. St. Jozef
Extramuraal bezoek
Leden dagopvang
Leden PG
Leden extern
Leden somatiek
Leden
Bew. St. Jozef
Extramuraal bezoek
Allen
Somatiek en bew. St.
Jozef
Allen
Allen
Allen
Allen
Somatiek
Bew. St. Jozef
Leden dagopvang
Leden PG
Leden extern
Leden somatiek
Leden
Allen
Allen
Somatiek
Bew. St. Jozef
Extramuraal bezoek
Bew. St. Jozef
Leden dagopvang
Leden PG
Leden extern
Leden somatiek
Bew. St. Jozef
Leden
Bew. St. Jozef
Bew, PG
Allen
Bew. St. Jozef
Extramuraal bezoek

Gratis
Gratis
Gratis
€ 1,- koffie
€ 3,50
€ 5,50
€ 11,- p.kw.
Idem
Idem
Idem

14.00 uur
19.00 uur

Berichten
Opening Van Gogh
week
Berichten
Mannenclub
Sjoelen
Wandelclub
Bloemschikken
Bloemschikken
Gym
Gym
Gym
Gym
Koersbal
Creatief
Creatief
Soos
Samenzang

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

Berichten
Mannenclub
Sjoelen
Gym
Gym
Gym
Gym
Koersbal
Berichten
Borrelmiddag
Borrelmiddag
Kerkviering
Berichten

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

Allen
Somatiek
Bew. St. Jozef
Leden dagopvang
Leden PG
Leden extern
Leden somatiek
Leden
Allen
Bew. St. Jozef
Extramuraal bezoek
Allen
Allen

Gratis
Gratis
Gratis
€ 11,- p.kw.
Idem
Idem
Idem
Idem
Gratis
€4,00
€5, 50
Gratis
Gratis

Donderdag

7 juli

Vrijdag

8 juli

Zaterdag
Zondag
Maandag

9 juli
10 juli
11 juli

Woensdag

13 juli

Vrijdag
Zondag
Maandag

15 juli
17 juli
18 juli

Dinsdag
Woensdag

19 juli
20 juli

Donderdag

21 juli

Vrijdag

22 juli

Zondag
Maandag

24 juli
25 juli

Woensdag

27 juli

Vrijdag

29 juli

Zaterdag
Zondag

29 juli
30 juli
31 juli

10.15 uur
11.15 uur
13.15 uur
14.15 uur
14.00 uur
14.00 uur

€ 3,50
€5,50
Gratis
Gratis
Eigen consumptie
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 11,- p.kw.
Idem
Idem
Idem
Gratis
Gratis
Gratis
€ 5,00
€ 7,50
Gratis
€ 11,- p.kw.
Idem
Idem
Idem
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€4,00
€5,50
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* Wekelijkse activiteiten *
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.
Wilt u meewandelen? Vraag naar de mogelijkheden via de activiteitenbegeleiding.
Op dit moment is er helaas een wachtlijst.
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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.

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.
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* 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 € 7,50 per persoon.
Wilt u een tweede kaart, dan kost deze € 3,50.
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 € 5,- p.p.
Bewoners van Hof van Breunissen betalen € 7,50 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 bijgestaan door een aantal vrijwilligers.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden,
consumpties zijn voor eigen rekening.

Crea-ochtend
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 linkerhanden?
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).
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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 “borrel arrangementprijs” € 4.
U bent welkom voor deze speciale middag vanaf 14.30 uur tot 16.00
uur. Vrijwilligers zijn aanwezig om daar waar nodig te ondersteunen.

Van Gogh week
Op 1 juli om 14.00 uur wordt de tentoonstelling geopend voor de Van Gogh week. Komt u
allen kijken?
De hele week zijn er diverse activiteiten rondom Van Gogh gepland. Kijk hiervoor ook op
de flyers die worden opgehangen en op de activiteitenkalender.

4- daagse week
In Nijmegen wordt de 4-daagse gelopen, maar ook wij van St. jozef gaan 4 middagen
wandelen.
Schrijf u op tijd in. De week wordt afgesloten op vrijdagmiddag met een blarenbal.
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Seniorenpastoraat : Bisschop Desmond Tutu en Ubuntu
Op 2e kerstdag 2021 overleed op 90-jarige leeftijd de
Anglicaanse Bisschop Desmond Tutu, wereldwijd
bekend als de bestrijder van de apartheid in ZuidAfrika.
Bisschop Desmond Tutu mocht beleven dat Nelson
Mandela uiteindelijk vrijkwam na 26 jaar
gevangenschap en de eerste zwarte president werd
van Zuid-Afrika.
Na zijn uitvaart en crematie op Nieuwjaarsdag werd
Bisschop Tutu in zijn St. Georgekathedraal in Kaapstad
bijgezet.
Een teken van blijvende aanwezigheid en inspiratie voor alle mensen van goede wil.
De kerk die vaak als vertrekpunt diende voor de protesten tegen de onderdrukking van de
rassenscheiding en de roep om meer democratie.
De kerk die de naam kreeg “kathedraal van de mensen”, omdat zijn strijd ging om het
recht van mensen ongeacht afkomst, huidskleur, man of vrouw zijn of wat dan ook.
Niet voor niets won hij in 1984 de Nobelprijs van de Vrede en was hij een vriend van velen
als zijn medestanders.
Presidenten, vorsten, maar ook mensen uit de sportwereld en religieuze leiders als de Dalai
Lama en maar ook de gewone man.
Of zoals zijn dochter Mpho Tutu in het dagblad Trouw liet weten: "Hij verkeerde met de
machtigen der aarde en zat bij de kleinsten, de zwaksten, de armsten en de meest
hulpbehoevenden. Hij deed het met dezelfde liefde en lach."
Bisschop Desmond Tutu blijft verbonden met de fundamentele levenshouding, die wordt
aangeduid met “Ubuntu”, vrij vertaald uit de Afrikaanse Bantoetalen met “Ik ben omdat wij
zijn!”
Of zoals hij het zelf in 1999 aanduidde met: “Iemand met Ubuntu staat open voor en is
toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen.
Hij/zij voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen, omdat hij of zij genoeg
zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel.
Hij/zij krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden
gemarteld of onderdrukt.”.
Duidelijker kun je bijna niet aangeven dat wij mensen tegelijkertijd een “ik” zijn
en een “wij”.
Anders gezegd: wij mensen zijn aangewezen op elkaar, hebben elkaar nodig om echt
gelukkig te zijn.
De kern van Ubuntu is dat wij mensen in ons menszijn met alle mensen wereldwijd
verbonden zijn.
Het is de overtuiging dat een mens alleen gelukkig kan zijn als anderen dat ook zijn.
Dat een mens zelf lijdt op het moment dat deze een ander ziet lijden.
Op die manier zijn we allemaal met elkaar verbonden en hoeft niemand jaloers of
wraakzuchtig te zijn.
Met Ubuntu is het daarom makkelijker om te delen, in materiële en immateriële zaken, te
vergeven en in te grijpen bij onrecht dat een ander wordt aangedaan.
Om zelf tot ontplooiing te komen zul je eerst anderen moeten helpen zich te ontplooien!
In een wereld waar het individualisme hoogtij viert, het ieder voor zich, het leven in een
wereld die jij alleen bepaalt, klinkt Ubuntu als komend uit een andere wereld.
De nadruk op het eigen belang, je eigen vrijheid, het eigen leven, je eigen relatie, je eigen
familie, je eigen vriendenclub, hoe waardevol ook, mag dan geen belemmering zijn om
verder te kijken.
De kring van het mens-zijn reikt verder.
9

Die verbondenheid met medemensen blijft om onze aandacht vragen in onze maatschappij.
Geen mens kan een eiland zijn!
Dat dit niet zonder spanningen gebeurt, wordt duidelijk als we denken aan de tweedeling
rond de vragen van de inentingen in de coronatijd.
Hoe de vrijheid van “ik” soms fel tegenover het “wij” kwam te staan.
Het juiste evenwicht was soms moeilijk aan te geven.
Bij Bisschop Desmond Tutu was zijn betrokkenheid op het wij van ons menszijn niet alleen
gegrond in de Afrikaanse traditie.
“De mens is een mens door andere mensen”, zelfs over de dood heen, verbonden met
verleden en verwijzend naar de toekomst met al zijn uitdagingen.
Zijn christelijke levensovertuiging met “wij allen zijn zusters en broeders van eenzelfde
Vader als zijn geliefde kinderen” was voor hem een fundamentele overtuiging en inspiratie.
Dat wij vanuit die levenshouding elkaar nodig hebben en er voor elkaar mogen zijn.
Ons steeds bewust wat we aan anderen te danken hebben en wat wij voor anderen kunnen
betekenen.
Seniorenpastor John Rademakers

                  

Agenda Evenementen juli
10 juli: 7e Smartlappen Festival “Bemmel Zingt”
Locatie: in het centrum van Bemmel

17 juli: Internationaal Kapellenfestival Bemmel
(Zwitserse week)
Locatie: op het Kinkelplein of op de Markt in Bemmel

19 juli: Een gezellige doortocht voorbijlopende 4-daagse deelnemers
door het centrum van Bemmel
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Even Voorstellen ...
Mijn naam is Erik van Doesburg en ik ben de nieuwe geestelijke
verzorger binnen RijnWaal.
U zult mij of hebt mij zien rondlopen door de locaties van
RijnWaal.
RijnWaal heeft niet alleen aandacht voor uw lichamelijk welzijn
maar ook voor uw geestelijk welzijn.
Vanuit de visie dat RijnWaal als organisatie graag betrokken en
nabij wil zijn, heb ik deze mooie functie mogen krijgen.
Ik heb lang in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt en sinds
enige jaren werk ik daarnaast ook als geestelijk verzorger.
Een geestelijk verzorger is een persoon waarbij alles gedeeld en bespreekbaar gemaakt
kan worden.
Een geestelijk verzorger is er voor aandacht, begeleiding en steun.
Ook kan er aandacht zijn voor levensbeschouwing (bijvoorbeeld: gebed, rituelen of
ziekenzegen).
Vaak wordt een geestelijk verzorger gevraagd indien er vragen zijn die te maken hebben
met het leven zelf.
Dat kunnen alledaagse vragen zijn: wat maakt voor u de dag de moeite waard?
Het zijn ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven.
Levensvragen komen meestal op als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Soms gebeurt
dit zomaar, maar vaak ook door een bijzondere of belastende gebeurtenis: geboorte of
dood, ziekte of beperking, verlies of trauma. Op deze vragen heb u niet altijd meteen een
antwoord. Het zijn vragen waar u tijd voor moet nemen en die reflectie vergen.
Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt u om uw leven te waarderen en betekenis te
geven. Er is dan ook aandacht voor uw verhaal en wat voor uw van waarde is.
Geestelijke verzorging is er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensbeschouwing
u ook hebt!
Ik bied een luisterend oor, een troostend woord en een goed gesprek.
Afhankelijk van uw behoefte en/of situatie maken we een afspraak op uw kamer òf op een
neutrale plek. Daarna kunnen vervolgafspraken worden gemaakt indien gewenst.
Ik kan dit gesprek alleen met u voeren, maar ook samen met uw partner en/of familie. Een
gesprek met een geestelijk verzorger is altijd vertrouwelijk.
Informatie uit zo’n gesprek wordt dan ook alleen met uw toestemming en enkel in uw
belang met derden gedeeld. Uw privacy is gewaarborgd.
U kunt contact zoeken door dit kenbaar te maken aan het zorgpersoneel. Ik ben ook te
bereiken via e-mail: e.vandoesburg@rijnwaal.nl of telefonisch (06)58 08 43 17.
U kun mij ook aanspreken in de wandelgangen.
Ik ben er op woensdagen en donderdagen.
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Bijzonderheden in de maand juli!
De maand juli telt 31 dagen.
Ze wordt ook wel de hooimaand of oogstmaand genoemd.
Het is deze maand dat het goudgele koren werd en nog steeds
wordt gemaaid en dat heel wat fruit en groenten rijp zijn om
geplukt te worden.
Juli is dus een vruchtbare maand!
Velen slaken in juli een zucht van verlichting. Eindelijk vakantie!
De eerste dagen van juli staan dan ook als zwart op de verkeerskalender, omdat iedereen
zo snel mogelijk wil vertrekken.
Dit leidt tot lange files op de autosnelwegen naar het zuiden.
Ook het weekend rond de 15de is een zwart weekend, omdat veel mensen dan terugkeren
en anderen vertrekken.
3 juli (Blijf uit de Zon Dag)
Deze dag is in het leven geroepen om mensen eraan te herinneren dat er een verband
bestaat tussen huidkanker en in de zon zitten.
9 juli (schoolvakantie)
Ook de studenten zijn tevreden. Eindelijk verlost van de examens.
De oudsten offeren dan ook wel eens een deel van die lange
vakantieperiode op om een vakantiejob te doen en wat centjes bij te
verdienen.
14 juli
Vandaag in 1936 won Theo Middelkamp als eerste Nederlander een etappe in de Tour de
France. Hij verdiende hiervoor 5.000 francs.
16 juli t/m 22 juli
De Vierdaagse feesten zijn niet meer weg te denken tijdens de jaarlijkse
Vierdaagse.
Met 1,5 miljoen bezoekers is dit een van de grootste, gratis
toegankelijke en meerdaagse stadsevenementen van Nederland.
De Vierdaagse feesten kenmerken zich door veel hoogtepunten, live
optredens, cabaret, straattheater, enzovoort.
20 juli
Vandaag in 1969 zet Neil Armstrong, de maanlander van de Apollo 11-missie, als eerste
mens zijn beroemde stap op de maan.
31 juli
Op 31 juli 2003 treden Bassie en Adriaan voor het laatst op.
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Jong en oud
Als je ouder bent,
moet je sterker in je schoenen staan dan ooit, want...
Als de jeugd moe is,
zijn ze aan vakantie toe.
Als oude mensen moe zijn, zegt men:
'Ze takelen wel af, hè. . . '
Als de jeugd bezwaren maakt,
hebben ze een uitgesproken mening.
Als oude mensen bezwaren maken,
hebben ze het niet goed begrepen.
Als de jeugd verliefd is,
voelt men zich jong.
Als oude mensen verliefd zijn,
vindt men dat kinderachtig.
Als bij de jeugd lets mislukt, zegt men:
'Volgende keer beter,
we gaan er weer keihard tegenaan
Als oude mensen dat gebeurt, zegt men:
'Laat maar, dat heeft toch geen zin meer.'
Als de jeugd iets vergeet, zegt men:
'Ik heb het ook zo waanzinnig druk.'
Als oude mensen iets vergeten, zeggen we:
'Hij wordt dement.'
Als de jeugd depressief is,
hebben ze problemen.
Als oudere mensen depressief zijn,
moeten ze niet zeuren.
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Gezondheidshoekje
Suikermaxdag (9 juli)
We horen het steeds vaker: in veel voedingsproducten zitten veel
suikers verwerkt.
Het verraderlijke is dat suikers tegenwoordig verstopt zitten
in producten.
Onze voedingspatronen zijn hier zo op aangepast, dat we vaak niet eens meer door hebben
hoeveel suiker we daadwerkelijk binnenkrijgen.
Om deze reden heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ‘Suikermaxdag’ de
wereld ingeroepen.
De organisatie pleit voor lagere prijzen voor gezond voedsel en wil de BTW op groenten en
fruit opnieuw afschaffen.
Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat niet alleen de
jeugd te veel suikers binnenkrijgen.
Gemiddeld krijgen kinderen van zeven tot acht jaar meer dan 90
procent en volwassenen meer dan 60 procent van het aanbevolen
aantal suikers binnen.
Dit suikeroverschot kan grote gevolgen hebben, waaronder het
krijgen van diabetes type 2, hartziekten en overgewicht.
Hoe houd ik mijn diabetes onder controle met feestdagen?
Feestdagen gaan vaak gepaard met uitgebreid en lekker eten met familie en vrienden.
Houd uw diabetes onder controle met de volgende tips:
•

Probeer menu’s wat gezonder en diabetes-vriendelijker te maken.

•

Sla het ontbijt en de lunch niet over.

•

Plan tijd in voor extra lichamelijke activiteit om de extra koolhydraten te compenseren.

•

Eet langzaam en geniet ècht van het eten.

•

Drink niet meer dan één glas alcohol.

•

Controleer uw bloedsuikerwaarde extra.

•

Focus op uw vrienden en familie in plaats van op het eten.

•

Help met het opruimen van de tafel; zo bent u in beweging en komt u niet in de
verleiding om door te eten.
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Internationale Puzzeldag (13 juli)
De Internationale Puzzeldag valt op de geboortedag van Ernő Rubik, de uitvinder van
de Rubiks Kubus. Deze dag staat daarom ook in het teken van de Rubiks Kubus.
Maar er is nog een puzzeldag, deze valt op 29 januari. Die puzzeldag staat in het teken van
alle vormen van puzzels zoals het puzzelen met puzzelstukjes maar ook het oplossen van
een sudoku of een kruiswoordraadsel.
De Rubiks Kubus
De Rubiks Kubus werd in 1974 uitgevonden door een Hongaarse hoogleraar architectuur,
wiskundige en uitvinder genaamd Ernő Rubik. Hij gebruikte de kubus in zijn
wiskundelessen om het ruimtelijk inzicht van de studenten te vergroten. Wie had in de
jaren tachtig niet de Rubiks Kubus in huis?
Voor het oplossen van de Rubiks Kubus heb je veel geduld en ruimtelijk inzicht op te
lossen. Al is er ook een handig boekje met alle stappen om tot een goed resultaat te
komen!
Wist je trouwens dat…..
•
•
•
•
•

er een kubus is gemaakt met kleurvakken van diamanten, robijnen,
smaragden, amethist en saffieren?
Rubiks Kubus ook wel de Hongaarse kubus of draaikubus genoemd
wordt?
veelvuldig gebruik van de kubus een kubusduim of muisarm kan
veroorzaken?
er wereldwijd meer dan 400 miljoen exemplaren van verkocht zijn?
Jack Chai uit Australië de Rubiks kubus met een blinddoek op in een
recordtijd van 16.22 seconden heeft opgelost?

Nationale Oom en Tantedag (26 juli)
Ooms en tantes mogen in ons leven geëerd worden met hun eigen dag.
Vaak spelen ze een belangrijke rol in je leven, het zijn een soort “vervangouders”, maar
dan net iets leuker dan je eigen ouders.
Je ooms en tantes zijn de beste babysitters, doen altijd leuke dingen met je, bij hen kun je
terecht met al je problemen waarover je niet met je ouders kunt of durft te praten en ga zo
maar door.
Eigenlijk zijn je ooms en tantes het kompas in je leven. En die verdienen op zijn minst een
belletje van je, toch?
Het kan natuurlijk ook je tante en tantedag zijn, of je oom en oomdag
en alle andere mogelijk denkbare variaties dag.
Lees hier 5 dingen die elke oom of tante herkent. En waarom
het geweldig is om oom/tante te zijn!
1. Wat van mama en papa niet mag, mag wel bij jou. Op het bed
springen? Een ijsje vlak voor het eten? Met schoenen aan op de bank? Knoeien tijdens
het eten? Het mag allemaal!
2. Ouders (en leraren) leren kinderen dingen zoals beleefd zijn, lopen, lezen en schrijven.
Maar wie leert ze de écht belangrijke dingen in het leven? Zoals hoe je ervoor zorgt dat
je niet betrapt wordt bij het belletje lellen. Dat kan alleen de oom of tante!
3. Handig, je kan alvast oefenen voor als je zelf kinderen hebt! Luiers en flesjes geven? Je
draait er straks je hand niet meer voor om!
4. Je bouwt een speciale band met ze op. Voor de dingen die ze met mama of papa niet
durven bespreken, komen ze naar jou toe. Superoom/tante to the rescue!
5. Je hebt er een klein beste vriendje/vriendinnetje bij. Samen dansen, karaoke, koken,
bakken, zwemmen of lachen. Wat is leuker dan plezier maken met je nichtje/neefje?
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Internationale Vriendschapsdag (30 juli)
Internationale Vriendschapsdag is de dag van het jaar
waarop vrienden elkaar waarderen. Ze herinneren elkaar
eraan waarom ze de allerbeste vriend van de ander zijn.
Of je nu een kaartje stuurt met een persoonlijke tekst,
een spraakbericht opneemt om te versturen per
WhatsApp of een lief appje stuurt met een welgemeend
compliment:
er is voor iedereen een manier om de Internationale
Vriendschapsdag te vieren.
Wat is Internationale Vriendschapsdag?
De Internationale Vriendschapsdag is een dag die
gereserveerd is om vriendschap over de hele wereld te
vieren.
Het is in Nederland geen officiële feestdag, maar 30 juli is de officiële datum voor het
vieren van de Internationale Vriendschapsdag.
Dat is zelfs vastgelegd in een resolutie van de Verenigde Naties die deze datum officieel
hebben erkend als de International Day of Friendship.
In sommige delen van de wereld wordt de dag op de eerste zondag van augustus gevierd.
Hoe vier je Internationale Vriendschapsdag?
Er zijn geen vaste regels voor het vieren van de vriendschapsdag.
Het mooie van vriendschap is dat ze allemaal uniek zijn met hun eigen sterke en zwakke
punten.
Het kan een vriendschap voor het leven zijn of voor even; je kunt de dag vieren zoals je
dat zelf wilt.
Een aardig compliment, een dagje weg of een avondje thuis met z’n tweeën, er is niemand
die je vertelt hoe je je vriendschap kunt eren.
En eigenlijk ben jij ook de enige die weet hoe je dat het beste kunt doen.
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Wat kost het?
Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet.
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.
Het kost niet zoveel een hand uit te steken
om een ander een beetje behulpzaam te zijn
Een dankbare blik is vaak de beloning
al was de moeite voor u slechts klein.
Het kost niet zoveel om je hart wat te openen
voor de mensen om je heen in vreugd en verdriet.
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor die ander
of is die ander je medemens niet?
Het kost maar weinig, je arm om een schouder
of alleen maar even een zachte druk van een hand.
’t Is vaak voor die ander of hij heel even
in een klein paradijs belandt.
Het kost zo weinig om die ander te geven
iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt:
Vriendschap en liefde, alleen door te schenken
geef je iets waar ieder mens naar verlangt.
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Oplossing puzzel juni 2022
De puzzel van juni 2022 is gewonnen door:
in Sancta Maria, Huissen:
mevrouw Ans Valk
kamer 22B
in Liduina, Bemmel:
mevrouw F. Janssen
Gouden Appel 6
in St. Jozef, Lent:
mevrouw Cornelis
appartement 11-2
in St. Jozef, Gendt:
de heer Bert Rikken
appartement 101
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!

18

Puzzel juli 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: in de bus van “Op de Hoogte” bij de ingang van het restaurant
St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie
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