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Wat staat ons nog te wachten? 
 

Wij beginnen nu al weer aan het laatste kwartaal van 2022.  
En wat een jaar is het tot nu toe! 

De wereld staat in de brand en niemand weet waar het blusapparaat 
zich bevindt.  

Na twee jaar corona is dit toch wel een tegenvaller voor iedereen.  
Eerst kon je nergens heen en kon je je geld niet uitgeven en nu kun je 

nog steeds nergens heen, omdat de kosten van alles de pan uit rijzen.  
Boodschappen, benzine, gas en ga zo maar door, stijgen tot recordhoogten en niemand 
kan iets doen.  

Wij zijn verwikkeld in een steekspel waar wij voorlopig als marionetten ons voortbewegen. 
Ik ben ervan overtuigd dat het tij zal keren, maar wanneer?  

En hoeveel ellende moet er nog komen?  
Daar zijn geen antwoorden op te geven.  

Maar het houdt ons wel enorm bezig en bepaalt een deel van ons geluk. 
 

Ook zorgorganisaties kampen met grote onzekerheden. 
Was het eerst alleen de corona die ook onze medewerkers trof en waardoor wij de roosters 

nog maar net rond konden krijgen, nu zijn het ook andere zorgen die boven de 
(energie)markt hangen.  

Voorlopig kunnen wij dat zeker aan.  
Maar hoe lang gaat het duren voordat alles weer genormaliseerd is?  

Wij zullen voorlopig met deze situatie om moeten gaan, maar het zal niet altijd makkelijk 
worden de komende jaren. 

 
Zal het trotse Rood-wit-blauw ooit weer “goed” wapperen of blijft het “verkeerd om” en 

krijgen wij een nieuwe kleurenvolgorde?  
Of wordt het een vlag met boerenzakdoek?  
Ook weer zo’n uiting van onvrede bij verschillende groepen Nederlanders.  

Hoe houden wij ons mooie land bij elkaar?  
Geen mens die het echte antwoord weet, maar er zijn nu te weinig gemeenschappelijke 

dingen die ons verbinden.  
Daar moeten wij weer naar op zoek!  

Zal Max Verstappen ons kunnen verbinden?  
Gelukkig zien wij bij de Formule 1-races wel de vlaggen zoals het hoort. 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Michel Hodes 

Voorzitter Raad van Bestuur 
 

0481 - 470600 
0481 - 751777 

www.rijnwaal.nl 
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Activiteiten oktober 2022 – St. Jozef, Gendt 
 

Datum Tijd Activiteit Ruimte Voor wie Kosten 

Zaterdag   1 oktober 16.00 uur Kerkviering Centrum  Allen Gratis  

Zondag   2 oktober 10.00 uur  Berichten Restaurant  Allen Gratis  

Maandag   3 oktober 10.30 uur Mannenclub  Oefenzaal   Somatiek  Gratis  

  14.00 uur Sjoelen  Restaurant  Bewoners St. Jozef Gratis  

   13.45 uur Boer Wim Hal  Bewoners St. Jozef consumptie 

Dinsdag  4 oktober 14.00 uur  Wandelgroep  Hal  Aanmelden  € 1,- koffie 

   19.00 uur 55+ Bingo  Restaurant  Allen  € 7,50 

Woensdag  5 oktober 10.15 uur  Gym  Oefenzaal  Leden dagopvang  € 11,- p kw 

  11.15 uur  Gym  Tuinkamer  Leden PG Idem  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

  14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden somatiek  Idem  

  14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

Donderdag  6 oktober 14.00 uur Soos  Restaurant  Allen   

Vrijdag  7 oktober 10.00 uur Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

Zondag  9 oktober 10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis 

Maandag  10 oktober 10.30 uur Mannenclub  Oefenzaal   Somatiek  Gratis  

   14.00 uur Sjoelen  Restaurant  Bewoners St. Jozef Gratis  

Dinsdag  11 oktober 14.00 uur  Wandelgroep Hal  Aanmelden   € 1,-koffie 

  14.00 uur Bloemschikken  Restaurant  Bewoners St. Jozef € 5,- 

  14.00 uur  Bloemschikken  Restaurant  Extramuraal bezoek € 7,50 

Woensdag  12 oktober 10.15 uur  Gym  Oefenzaal  Leden dagopvang  € 11,- p kw 

  11.15 uur  Gym  Tuinkamer  Leden PG Idem  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

  14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden somatiek  Idem  

  14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

Donderdag  13 oktober 14.00 uur  Soos Restaurant  Allen   

Vrijdag  14 oktober 10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

  14.00 uur  Duitse middag  Restaurant  Bewoners St.Jozef  € 7,50  

   14.00 uur  Duitse middag Restaurant  Extramuraal bezoek € 12,50 

Zaterdag  15 oktober  16.00 uur Kerkviering Centrum  Allen    

Zondag  16 oktober  10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

Maandag  17 oktober  10.30 uur  Mannenclub  Oefenzaal  Somatiek  Gratis  

  14.00 uur  Sjoelen  Restaurant  Bew, St. Jozef  Gratis  

Dinsdag  18 oktober  14.00 uur  Wandelclub  Hal  Aanmelden  € 1,- koffie 

Woensdag  19 oktober 10.30 uur Appelmoes maken Centrum  Bewoners St. Jozef Opgave  

  10.15 uur  Gym  Oefenzaal  Leden dagopvang  € 11,- p kw 

  11.15 uur  Gym  Tuinkamer  Leden PG Idem  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

  14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden somatiek  Idem  

   14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

Donderdag  20 oktober 14.00 uur  Soos  Restaurant  Allen   

Vrijdag  21 oktober  10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

   14.00 uur  Bingo  Restaurant  Bewoners St. Jozef  € 5,- 

   14.00 uur Bingo  Restaurant  Extramuraal bezoek  € 7,50 uur 

Zondag  23 oktober 10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

Maandag  24 oktober  10.30 uur  Mannenclub  Oefenzaal  Somatiek  Gratis  

  14.00 uur  Sjoelen  Restaurant  Bew, St. Jozef  Gratis  

Dinsdag  25 oktober  14.00 uur  Wandelclub  Hal  Aanmelden  € 1,- koffie 

Woensdag  26 oktober  10.15 uur  Gym  Oefenzaal  Leden dagopvang  € 11,- p kw 

  11.15 uur  Gym  Tuinkamer  Leden PG Idem  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

  14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden somatiek  Idem  

  14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

Donderdag  27 oktober  14.00 uur  Soos  Restaurant  Allen   

Vrijdag  28 oktober  10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

  14.00 uur Borrelmiddag  Restaurant  Bewoners St. Jozef  € 4,- 

    Borrelmiddag  Restaurant  Extramuraal bezoek  € 5,50 

Zaterdag  29 oktober  16.00 uur  Eucharistieviering  Centrum    Allen  Gratis  

Zondag  30 oktober  10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  
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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  

U bent natuurlijk dagelijks in ons restaurant welkom voor een 

kopje koffie, thee, een consumptie of iets lekkers. 

Van maandagochtend tot en met vrijdagochtend is er daarnaast 

gelegenheid om samen met een welzijnsmedewerker en 

vrijwilligers een spel te spelen. Vanaf 10.00 uur zijn zij daar 

aanwezig. 

Ook zijn er regelmatig in de middag extra activiteiten in het 

restaurant van 14.00 tot 16.00 uur. Kijk hiervoor in de 

activiteitenkalender en op de flyers in de hal.  

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 en/of een goed gesprek zien we u graag in het restaurant. 
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* Maandelijkse activiteiten * 
 

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 en andere bezoekers kunnen deelnemen.  

De toegangsprijs voor bewoners van St. Jozef is € 5,- p.p.  

Bewoners van Hof van Breunissen en bezoekers betalen € 7,50 p.p.  

Dit is inclusief koffie of thee en een consumptie.  

 

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).  

 

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. 
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Duitse middag  

Op 14 oktober organiseren wij samen met een Drive-in DJ een gezellige Duitse middag. 

Komt allen gezellig naar het restaurant. De kosten zijn € 7,50 voor bewoners van St Jozef, 

dit is inclusief koffie/thee, een drankje en een hapje. 

Bewoners van het Hof van Breunissen en andere bezoekers betalen € 12,50, dit is  ook 

inclusief koffie/thee, een drankje en een hapje. 

Borrelmiddag  

Op de laatste vrijdagmiddag van de maand nodigen wij de 

bewoners van St. Jozef graag uit om samen in ons restaurant 

een kopje koffie of thee en een borreltje te komen drinken en 

een praatje te maken. Een lekkere snack hoort hier natuurlijk 

ook bij. Speciaal voor deze middag is er een “borrel 

arrangementprijs” van € 4.  

Extramurale bezoekers zijn ook welkom en betalen € 5,50 

voor deze activiteit. 

U bent welkom op deze middag tussen 14.30 uur en 16.00 

uur. Vrijwilligers zijn aanwezig om daar waar nodig te 

ondersteunen. 

 

 
* * * * * 

 
 

Agenda Evenementen oktober (Lingewaard) 
 

2 oktober 
 

Herdenking bombardement 2 oktober 1944 
Locatie: in het centrum van Huissen 
 

9 oktober 
 

Vlooienmarkt Bemmel 
Locatie: Sporthal de Bongerd, Bemmel 

 
25 t/m 28 oktober 

 
Kinderdorp Bemmel 

Locatie: bij de Sportlaan Bemmel 
 

30 oktober 
 

Marketensterdag Schuttersgilde St. Bavo Angeren 
Locatie: dorp Angeren 
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Oktober 2022: Maand van de Geschiedenis 
 

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van 
Nederland. Samen met talloze musea, bibliotheken, boekhandels, archieven en andere 

culturele instellingen organiseert de Maand honderden activiteiten door het hele land onder 
het motto ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’! 

 
Geschiedenis is altijd aanwezig, maar moet wel verteld, aangevuld, genuanceerd en 

gedeeld worden.  Vanuit het verleden kun je het heden beter begrijpen en zo ook een beter 
begrip vormen van jezelf, je eigen achtergrond of omgeving.  Begrip leidt tot inzicht, 
nuancering en mogelijk een andere kijk op de wereld.  Daarom is het belangrijk om één 

maand in het jaar geschiedenis extra aandacht te geven. Zo laten we je gisteren ontdekken 
om vandaag te begrijpen. 

 
In 2022 staat het thema ‘Wat een ramp!’ centraal. 

 
In ieder mensenleven komen ze voor: rampen.  

Van een naaste die overlijdt tot een dorp dat wegspoelt. 
Van geen dak boven je hoofd hebben tot een economie die instort. 

Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten. 
Een ramp kent vele verschijningsvormen. 

 
Hoe gaan we om met tegenspoed?  De beknopte beschrijving van het Rampjaar 1672 zal 

sommigen nog altijd helder voor de geest staan: het volk was redeloos, de regering 
radeloos en het land reddeloos. 350 jaar na het Rampjaar brengt de Maand van de 

Geschiedenis in oktober 2022 allerhande rampen en hun gevolgen voor het voetlicht. 
Wat komt er naast reddingswerkers, de media en het ramptoerisme allemaal kijken bij een 

crisis?  Hoe gaat men ten langen leste over tot de orde van de dag, met de herinneringen 
aan de rampzalige gebeurtenissen in het hoofd? En welke lessen kunnen we achteraf 
trekken. 

 
Zo sluiten we met het thema ‘Wat een ramp!’ aan bij een gevleugelde uitspraak van 

Winston Churchill, die op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog een fundament legde 
voor de Verenigde Naties: ‘Never waste a good crisis’. Helaas is het thema met de inval 

van Rusland in Oekraïne actueler dan we hadden gewild. Ook wij zijn hevig geschokt en 
leven mee met de slachtoffers in Oekraïne. 
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Seniorenpastoraat: Van God los? 
 

Dit jaar was er in het Museum Catharijne 
Convent in Utrecht een prachtige 

tentoonstelling met als titel “Van God los?”.  
Daar werd met beeld en geluid en tv-

fragmenten ingegaan op de vraag: Waar ligt 
de bron van de grote veranderingen in het 

religieuze denken zoals we die nu met z’n 
allen ervaren? Hoe wij nu denken over de 
betekenis van godsdienst in het leven van 

mensen.  
 

En dat het woord ”God” in het praktische leven vaak geen rol meer speelt, anders gezegd: 
een maatschappij van God los?   

Echt met een vraagteken.  
 

Als je terugkijkt hoe een en ander geleidelijk aan zo gekomen is, blijken de zestiger jaren 
van de vorige eeuw van grote betekenis. Aan het begin van deze periode was de invloed 

van de kerk op het dagelijkse leven nog allesoverheersend, maar geleidelijk aan werd die 
invloed minder. Maar niet alleen de kerk, ook veel andere instituties zoals vakbonden en 

politieke partijen verloren langzaam maar zeker hun gezag. 
 

Tegelijkertijd bleek er in de kerk het verlangen om het gelovig zijn op een nieuwe manier 
in te vullen.  In Rome was het Vaticaans Concilie dat de kerk weer dichter bij de mensen 

wilde brengen   met “de ramen open naar de wereld!”, zoals Paus Johannes XXIII dit 
verwoordde. Het was ook de tijd van de geliefde Bisschop Bekkers. Zijn woorden in 1963 

over de eigen verantwoordelijkheid van ouders bij de grootte van het gezin “een 
gewetenszaak, waarin niemand treden kan!” werden breed als een bevrijding ervaren. 
 

De jaren zestig waren namelijk ook de tijd van invloedrijke tv-dominees, religieuze 
bestsellers, beatmissen, zenboeddhisme, opzwepende evangelische bijeenkomsten en 

experimentele kerkbouw. Zelfs provo‘s bedienden zich van christelijke taal, Nederland was 
veel religieuzer dan vaak werd gedacht!  Binnen de katholieke kerk werd via het Pastorale 

Concilie ook in Nederland gezocht hoe de kerk een eigen gezicht kon worden gegeven en 
dat vond breed weerklank.  De wereldpers was uitdrukkelijk aanwezig en Nederland werd 

als een voorland gezien.   
 

Er kwamen veranderingen met de liturgie in de volkstaal en Nederlandse muziek en 
liederen. De progressieve Acht Mei-beweging sprak velen aan om datgene wat leefde bij 

jongeren en ouderen in het gelovige leven een plaats te geven. Tegelijkertijd bleek er ook 
de nodige tegenwind zoals in de benoeming van bisschoppen die een behoudende lijn 

voorstonden.  
 

De tijd daarna stond in het teken van polarisatie van degenen die het kerkzijn dicht bij de 
tijd wilden brengen en anderen die vreesden voor het verloren gaan van wat hen dierbaar 

was. En dit alles vond en vindt plaats in een maatschappij die enorm veranderde als we 
denken aan de communicatiemedia, de technologische ontwikkelingen maar ook aan de 
gewijzigde opvattingen rond de beleving van seksualiteit. Om nog maar te zwijgen over de 

vraagstukken die mensen wereldwijd raken, zoals de verhouding arm en rijk, de oorlogen 
in zoveel landen, het vluchtelingenvraagstuk en uiteraard de milieucrisis. 
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Bij dit alles lijkt de belangstelling voor wat kerken nog kunnen betekenen steeds minder te 

worden. De vraag is of je hier de conclusie aan mag verbinden dat wij in onze tijd “van God 
los zijn”. Het los zijn van de kerk die als “ouderwets wordt ervaren met opvattingen die 

niet aansluiten bij wat er vandaag de dag leeft” betekent nog niet dat daarmee ook gezegd 
kan worden dat “van God los” van een uitroepteken kan worden voorzien in plaats van een 

vraagteken.  
 

Naast velen, zowel jongeren als ouderen, die ook nu nog een band met de kerk hebben 
waar ze uit vieringen inspiratie putten, is alles niet zomaar “van God los”. Wat je wel kunt 

constateren is dat het Godsbeeld veranderd is. Het beeld van de allesziende God die in zijn 
almacht tot in detail jouw leven kan bepalen en oorzaak is van alles wat je overkomt, 

verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Andere beelden nemen die plaats in. 
Het beeld van een God die ons mensen draagt, een levensbron waaruit je kunt leven, als 

de ruimte waarmee je je verbonden weet, de diepere inspiratie waarmee je zin geeft aan je 
leven, waarin je echt steun vindt als het leven tegen zit. Daarmee zijn lang niet alle vragen 

beantwoord. En het uitroepteken achter “van God los!” is niet zomaar een voor de hand 
liggende conclusie. 
 

Seniorenpastor John Rademakers 
 

(telefonisch bereikbaar op 
 0481- 48 15 97 of 

 06 - 49 40 89 65) 

 

 
* * * * * 

 

 

Oplossing puzzel september 2022 
 
De puzzel van september 2022 is gewonnen door: 
 

in Sancta Maria, Huissen: 
mevrouw v.d. Vegt 

Altena 4, Huissen   
   

in Liduina, Bemmel:  
mevrouw D. Alofs 

appartement 117    
 

in St. Jozef, Lent:  
mevrouw Jansen-Kroon  

appartement 11 
       

in St. Jozef, Gendt:  

mevrouw Arends-Kuster  
appartement 128 

 
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs! 
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Ben je in de maand oktober geboren? 
 

Je geboortemaand is niet zomaar een maand; in de astrologie is het 
bepalend voor je sterrenbeeld. Sommige mensen zweren bij het 

wekelijks of zelfs dagelijks lezen van hun horoscoop. 
 

Het staat in de sterren geschreven: mensen die geboren zijn in de 
magische maand oktober delen een aantal fantastische eigenschappen. 

 
Ken of ben je zo iemand? Lees dan zeker even verder! 

 

• Ze zijn geweldige vrienden/vriendinnen, 
of het nu om hun partner, familie of vrienden gaat. 

 
• Ze zijn enorm ambitieus, 

vastberaden om hun doelen te verwezenlijken. 
 

• Ze hebben veel gezond verstand en 
kunnen goed en logisch nadenken. 

 
• Ze zijn een tikkeltje mysterieus 

En houden sommige dingen liever voor zichzelf.   
 

• Ze zijn van nature sportief aangelegd 
En veel atletischer zijn dan anderen. 

 
• Ze hebben een romantisch hart, 

zijn erg gepassioneerd en houden van romantiek. 

 

* * * * * 

 

Gerarduskalender 2023 
 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is 

een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ’elke 

dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie 

over verschillende onderwerpen. 
 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De kalender is in Bemmel te koop voor € 9,00. 
 

Het verkoopadres is: Marian Janssen 
                               Franciscusstraat 10 

                               Bemmel 
                               Telefoonnr. 0481-462392 
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Waarom is 4 oktober Dierendag? 
 

De hond krijgt een lekker bot, de kat een speeltje 
en voor de eendjes in het park is er brood. 

De cavia mag mee naar school… 
 

Maar dat is niet het enige: actiegroepen vragen op 
deze dag aandacht voor de dieren die worden 

verwaarloosd, mishandeld of commercieel worden 
uitgebuit. Overal ter wereld wordt stilgestaan bij 
de rechten van de dieren. Met dierendag is het 

feest voor alle dieren. 
 

De bedenkers van Dierendag kozen de datum 4 oktober als eerbetoon aan Franciscus van 
Assisi, stichter van de Kloosterorde van Franciscanen. Deze monnik had een zwak voor de 

minderbedeelden. 
 

Niet alleen armen, zoals zwervers, en zieken kregen zijn aandacht, maar ook planten en 
dieren. En daarom is Dierendag op de sterfdag van Franciscus van Assisi die op 4 oktober 

1926 overleed. 
 

 
De Dieren 

De landman gaat, nu de avond is gevallen,  
En de arbeid slaapt, voor 't laatst zijn hoeve rond;  

Hij keurt het werk der knechts in schuur en stallen,  
En als zijn schaduw volgt hem trouw de hond.  

 
Hij toeft bij 't vee, en luistert hoe het ademt;  
Rond schoft en horen hangt een warme damp,  

Die met een geur van zomer hem beademt,  
En in een nimbus nevelt om de lamp.  

 
Dan loopt hij tastend langs de ruif der paarden,  

Verwelkomd door een dreunend hoefgeklop;  
Hij spreekt hen aan, en streelt een ruig behaarde,  

Een speels hem toegestoken manenkop.  
 

En als hij eindelijk, rustig na 't volbrachte,  
De handen boven 't vlammend houtvuur heft,  

Vervult hem nog de ontroerende gedachte  
Aan wat rondom hem leeft en niet beseft.  

 
Hij peinst, en leest in 't boek met koopren sloten  

Het hoofdstuk uit, dat Noachs tocht beschrijft,  
Hoe de arke met haar simple reisgenoten  

Lang op de oeverloze zondvloed drijft.  
 
Gans in het wonderbaar verhaal verloren,  

Terwijl hij mijmrend in de haardgloed staart,  
Lijkt het hem of, door God daartoe verkoren,  

Hij met zijn dieren over 't water vaart. 

Aart van der Leeuw (1876-1931) 
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Week van de Valpreventie (3 t/m 9 oktober)  

 

RijnWaal Zorggroep organiseert de week van de valpreventie en besteedt op iedere locatie 

aandacht hieraan. Deze week staat in het teken van het voorkomen van vallen.  

Op de flyer op deze pagina staan beweegoefeningen die u in uw eigen huis of appartement 

kunt doen. 
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*** WOORDZOEKER *** 
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Gezondheidshoekje 

Kraanwater 

Waarom water drinken? 

 

Kraanwater is een bijzondere dorstlesser.  

We hebben elke dag zeker 1,5 liter water nodig.  
Dat staat gelijk aan ongeveer 8 glazen. 

Als je sport heb je meer water nodig.  

 

Maar waarom is het eigenlijk zo goed om water te drinken? 

 

• Meer dan de helft van je lichaam bestaat uit water. Door te ademen, plassen en te 

zweten verlies je ook weer een deel daarvan. Daarom is het belangrijk om dat water 
weer aan te vullen. 

 

• Voor soepele gewrichten heb je ook water nodig. Het kraakbeenweefsel aan het uiteinde 

van onze botten houdt water vast. Het water smeert de gewrichten en houdt ze soepel. 

 

• Er zitten geen slechte stoffen in water. In water zitten geen suikers of kleur- en 
smaakstoffen. Water bevat daardoor geen calorieën. Je wordt er dus niet dik van en je 

krijgt er geen gaatjes van in je tanden. 

 

• In water zitten mineralen. Die zijn juist wel goed voor je lichaam. Ze zorgen ervoor dat 

je lichaam groeit en zich normaal ontwikkelt. 

 

• Water helpt om de voedingsstoffen uit je eten naar de juiste plek in je lichaam te 
brengen. Zonder water worden je voedingsstoffen dus minder goed opgenomen. 

 

• Ook helpt water om afvalstoffen af te voeren. Door te plassen en zweten verdwijnen de 

afvalstoffen uit je lichaam. 

 

• Water draagt bij aan een goede stofwisseling. Water zorgt ervoor dat je organen goed 

werken. 

 

• Water helpt om je lichaamstemperatuur op peil te houden. Water zorgt ervoor dat je 
het niet te warm of te koud krijgt. 

 

• Je kan hoofdpijn krijgen als je te weinig water drinkt. Ook kan je je slechter 

concentreren. Of je krijgt een droge mond. Soms word je zelfs duizelig. 

 

Je kunt niet een paar dagen zonder water.  Je kunt wel een paar dagen zonder eten, maar 

zonder water kun je doodgaan. 
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Wereldstotterdag (22 oktober)  
 

Sinds 1998 wordt jaarlijks op 22 oktober de Wereldstotterdag georganiseerd. 
Elke landelijke organisatie kan deze op eigen manier invullen. 

 
Voor iemand die stottert is vloeiend praten een opgave. In Nederland hebben 175.000 

mensen daar last van. Deze spraakstoornis kan tijdelijk maar ook blijvend zijn. Op 
stotterdag wordt aandacht besteed aan de stoornis en wat het voor effect heeft op het 

leven van mensen die stotteren. 
 
Waarom is stotteren een maatschappelijk probleem? In de moderne maatschappij is de 

verbale communicatie van groot belang.  Er wordt veel waarde gehecht aan hoe iemand 
zich presenteert, hoe iemand zich mondeling uitdrukt. Veel functies vragen goede 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en de (werk)omgeving verwacht een ‘vlotte babbel’ . 
Stotteren kan iemand beperken in zijn/haar maatschappelijke functioneren en participeren. 

Mensen die stotteren, kiezen soms een opleiding onder hun niveau of een baan die niet bij 
hen past. Zij vermijden soms het praten en kopen hun brood in de supermarkt, omdat zij 

niet naar de warme bakker durven. 
 

7 Tips die de stotteraar kan gebruiken om zichzelf te durven zijn: 

• vertel dat je stottert 

• zoek contact met anderen die stotteren 

• pieker je? praat erover met iemand bij wie je veilig voelt 

• durf te praten en doe het! 

• weet wat stotteren is 

• vertel anderen hoe je wilt dat zij reageren 

• zeg wat je wilt, ook wanneer je stottert 

De omgeving weet vaak niet hoe te reageren. 

Hieronder volgen enkele tips die u, als luisteraar, kunt gebruiken: 
 

• Geef de spreker ruim de tijd om uit te praten en laat hem/haar door uw houding 

weten dat u luistert naar wat wordt gezegd en niet hoe het spreken klinkt. 

Heeft u geen tijd, zeg dit dan en spreek een ander moment af. 

• Blijf de spreker rustig en natuurlijk aankijken en wacht tot deze is uitgesproken. 

• Houd er rekening mee dat personen die stotteren meer moeite kunnen hebben  

met spreken over de telefoon. Wees dan geduldig. 

• Spreek zelf in een rustig tempo. Dit bevordert de communicatie met ieder spreker. 

• Men denkt dat wegkijken, het aanvullen van woorden of adviezen helpen, maar dat zijn 

tijdelijke oplossingen.  

• En tot slot: als het stotteren een reactie bij u als luisteraar oproept of u heeft 

er vragen over, maak het bespreekbaar. 

 

         Mensen die 

stotteren 

hebben de unieke 

gelegenheid 

              om de wereld 

          te leren luisteren! 
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SMARTLAPPENKOOR LINGEWAARD 

 

 
Smartlappenkoor Lingewaard uit Bemmel is middels een aantal enthousiaste liefhebbers 
van het Nederlandstalige Levenslied met 12 dames en 3 heren ontstaan in september 

2004.  
Door de jaren heen is het koor uitgegroeid tot een hechte groep van 40 dames en 15 heren 

vanuit alle windstreken met een professionele geluidsinstallatie voor de begeleidende 
muziek.  

Als je van muziek houdt, ben je bij het koor welkom, ongeacht leeftijd of zangkwaliteit.  
Onder sublieme muzikale leiding van Harry Demon, tevens arrangeur en geluidstechnicus, 

en met een inmiddels gevarieerd modern repertoire is het koor geworden tot een gezellige 
meezing-club.  

Het koor treedt op bij verenigingen, evenementen, festivals en verzorgt meezing-avonden 
in instellingen als verpleeghuizen.  

Iedere donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur wordt er gerepeteerd in Cultureel Centrum 
De Kinkel te Bemmel met een gezellige pauze en eventuele “after sing”.   

Dit koor bewijst dat zingen je blij maakt en gezond is en dat je daarmee ook nog je sociale 
omgeving vergroot.  
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Wintertijd 29/30 oktober 2022 
 

Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in, 
dan komt er dus een einde aan de zomertijd.  

 
De klok gaat in de nacht van zaterdag 29 oktober op 

zondag 30 oktober van 3 uur naar 2 uur, achteruit dus.  
Het is echter handig om de klok of het horloge te 

verzetten op zaterdag 29 oktober voordat je naar bed 
gaat. 
 

De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf 
maanden (tot 26 maart 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

 

Twee ezels 
 

Kleine Jantje loopt met zijn vader op de kinderboerderij. 
Zien ze twee ezels staan, heel intiem snuitje aan snuitje. 

 
Vraagt Jantje: 

“Waarom staan ze zo papa?” 
 
“Nou, die twee ezels vinden elkaar lief en gaan misschien wel trouwen”, 

antwoordt vader. 
 

Een eindje verder zien ze twee kleine ezeltjes, ook heel intiem snuitje aan  
snuitje staan. 

 
“Gaan die nou ook trouwen?” vraagt kleine Jantje 

 
“Nee Jantje”, antwoordt vader, “alleen grote ezels trouwen!”. 
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Dag van de Stilte (30 oktober) 

 
De Dag van de Stilte vindt sinds 2011 jaarlijks plaats op de laatste zondag in oktober als 

de zomertijd overgaat in de wintertijd.  

De Dag van de Stilte wil aandacht vragen voor het belang van verschillende soorten stiltes: 

voor stilte buiten ons en stilte in ons. Stiltebeleving draagt bij aan de rust in onszelf en aan 

ons welzijn; lichamelijk, emotioneel en mentaal. Het heeft een positieve impact op onze 

samenleving en op de uitdagingen waar we samen voor staan. Stiltebeleving is belangrijk 

voor een gezonde samenleving. 

 

Even niets … rust en stilte 

We hebben allen van tijd tot tijd behoefte aan rust en stilte, tijd om te ontspannen. 

Tijd om onze ervaringen te verwerken, te reflecteren op wat we hebben meegemaakt en op 

wat we ècht belangrijk vinden in ons leven.  

Tijd voor een pitstop, bij te tanken en weer op te laden. 

Voor velen van ons is het moeilijk die stilte en rust te vinden.  

We hebben vele bezigheden en voelen ons druk in ons hoofd. 

Een rustige, stille omgeving kan helpen bij het tot rust komen. Even weinig prikkels.  

Als we niets doen, kan dat verstillend werken, maar het kan ook zo zijn dat we dan de 

onrust in onszelf, onze onrustige geest, tegenkomen. 

 

Stilte verbindt 

In de innerlijke stilte kunnen we onze gedachten en gevoelens zien komen en gaan.  

Die blijven zich aandienen. Maar we kunnen ze waarnemen en zo ervaren dat we niet onze 

gedachten en gevoelens zijn. 

 

Bij de beleving van de innerlijke stilte zijn verschillen tussen mensen niet meer zo 

belangrijk. Hoewel we er natuurlijk allemaal anders uit zien en verschillende ideeën en 

levensvisies hebben, kunnen we in de innerlijke stilte ervaren dat we in feite verbonden 

zijn, één zijn. 
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Sta even stil 

 
Zie de mensen uit de straat 
De buurvrouw om de hoek 

Vraag hoe het met hen gaat 
Vereer hen met een bezoek 

 
Geniet van het heden 

Ruik de bloemen in de wei 
Denk niet aan het verleden 

Dat was gisteren al voorbij 
 

Kijk en steel met die ogen 
De kleuren van de regenboog 

Die vogels daar aangevlogen 
Dicht bijeen, recht omhoog 

 
Leef en proef van het leven 

Met je vrienden van vandaag 
Toon je in het samenleven 

En help hen bij iedere vraag 
 
Alles vliegt zo snel voorbij 

Elke dag weer zoveel haast 
Sta even stil bij jou en mij 

Voordat het leven verder raast 
 

Toegewenst 
 
Dat je mensen mag blijven ontmoeten  

die jou genegen zijn 
van wie je warmte ontvangt. 

 
Dat je mensen mag blijven ontmoeten  
die naar je blijven omzien 

die naar je blijven luisteren. 
 

Dat je mag ervaren dat je  
altijd de moeite waard bent  

dat je leven zin heeft. 
 

Dat je mag ervaren dat je  
als mens kunt blijven groeien,  

dat je kunt toenemen in menselijkheid. 
 

Dat je de innerlijke kracht mag hebben  
om aandacht en interesse uit te stralen,  

dat je niet alleen afhankelijk bent  
maar ook onafhankelijk “jezelf” kunt zijn. 

 
Dat je ertussen kunt blijven,  

dat je graag gezien mag blijven  
dat je verbonden mag blijven  
met de mensen om je heen. 

 

 



 

 22 

Tevreden zijn 
 

Tevreden zijn met jezelf en met wat je hebt. Heerlijk! 
 

Lees het inspirerende, korte verhaal. Met daarna de betekenis van tevredenheid, waarom 
dit zo waardevol is en hoe je het fijne gevoel voor jezelf gemakkelijker kunt koesteren. 

 
Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser lui naast zijn boot liggen en een 

sigaret roken. 
 
Waarom ben je niet aan het vissen? vroeg de fabriekseigenaar. 

Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag, zei de visser. 
 

De man: waarom vang je er niet nog een paar? 
De visser: Wat zou ik ermee moeten? 

 
Je zou geld kunnen verdienen, luidde het antwoord. 

Daarmee zou je een motor op je boot kunnen laten 
monteren om verder de zee op te gaan en meer vis te 

vangen. Dan zou je genoeg verdienen om nylon netten 
te kopen. Die zouden je meer vis en meer geld 

opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben om 
twee boten te bezitten… misschien wel een hele vloot. 

Dan zou je een rijk man zijn net als ik. 
 

Wat zou ik dan doen? vroeg de visser.  
Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten, 

zei de fabriekseigenaar. 
 
En wat denk je wat ik nu aan het doen ben? 

antwoordde de visser. 
 

 
 

 
 

 

* * * * * 
 

 
Ik werd vanmorgen wakker 

 
Kon mijn kleren aantrekken 

 
Er was stromend water 

 
Ik kon eten en drinken 

 
Het leven is goed, ik ben dankbaar 

 
Je bent rijk als je tevreden en gelukkig bent. 
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Puzzel oktober 2022 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Naam:……………………………………………………………………………… 

  
Kamer/appartement:………………………………………………………… 

 
De oplossing kunt u t/m de 12de 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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