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Op de Hoogte blijven 
 
Op de hoogte blijven, hoe doet u dat met alle uitdagingen die er zijn?  

De media, kranten, TV en internet houden u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.  
De een vindt dat fijn en de ander denkt: laat het maar aan mij voorbij gaan!  

En toch, onwillekeurig, komen de nieuwsberichten gewoon door.  
Via de buren, de kinderen of op welke wijze dan ook.  

Sommige zaken gaan als een lopend vuurtje door de samenleving heen.  
Daar is dan geen enkele nieuwszender of digitale nieuwsrubriek voor nodig. 

 
Zo vergaat het mij in ieder geval en dat is natuurlijk ook hoe wij als mens in het leven 

staan.  
Wij zijn als mens in staat om met elkaar te communiceren en te discussiëren over normen 

en waarden, goed en kwaad en over hoe wij tegen zaken aankijken.  
Die discussies zijn belangrijk voor ons om een mening te vormen.  

 
Daartoe moeten wij ons openstellen voor de ander en luisteren naar wat diegene te 

vertellen heeft.  
Als je dat doet, dan leer je iedere dag nog.  
Dat leren gaat dus nooit over en zolang je leert, dan doe je er toe, ook voor de ander.  

 
“Zingeving” kun je daar als woord opplakken.  

Een juiste benaming om kwaliteit in het leven te behouden.  
Daar gaat het volgens mij echt om.  

Aanspreekbare dingen die je door de dag heen doet, volledig gericht op je eigen interesses 
en aandachtsgebieden.  

Maar ook aandacht voor elkaar en soms een arm om je heen, waardoor je weer verder 
kunt. 

  
Ik wens u veel zingeving toe. 

 
 

Met vriendelijke groet,  

Michel Hodes  

Voorzitter Raad van Bestuur  
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Activiteiten oktober 2021 - St. Jozef, Lent 

 
   

Vrijdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

1 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 39 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Spelletjesmiddag 

 14.00 - 16.00 uur Jeu de Boules 

   

Zaterdag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

2 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 39 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 15.00 - 16.30 uur Zaterdagmiddagborrel 

   

Zondag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

3 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 39 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

   

Maandag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

4 oktober  10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 40  12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.30 - 16.30 uur Bingo met aansluitend de mogelijkheid  

voor een snack 

   

Dinsdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

5 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 40 10.00 - 10.45 uur Gymnastiek groep 1 

 11.00 - 11.45 uur Gymnastiek groep 2 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.30 – 16.00 uur Beauty-middag in de zaal  

 14.30 – 16.15 uur  Praatgroep op de 2e verdieping  

   

Woensdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

6 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 40 10.00 - 11.30 uur Bibliotheek open 

 10.00 - 11.30 uur Schilderworkshop op de 2e verdieping  

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.30 - 16.00 uur Activiteit en ontmoeten 

   

Donderdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

7 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 40 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Activiteit: kaarten met o.a. klaverjassen 

 19.00 - 20.30 uur Activiteit 
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Vrijdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

8 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 40 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Spelletjesmiddag 

 14.00 - 16.00 uur Jeu de boules 

   

Zaterdag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

9 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 40 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 15.00 - 16.30 uur Zaterdagmiddagborrel 

   

Zondag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

10 oktober  10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 40 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 -  16.00 uur Koffie- of theedrinken 

   

Maandag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

11 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 41 10.00 - 11.30 uur Handwerken 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

   

Dinsdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

12 oktober  10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 41 10.00 - 10.45 uur Gymnastiek groep 1 

 11.00 - 11.45 uur Gymnastiek groep 2 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

   

Woensdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

13 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 41 10.00 - 11.30 uur Bibliotheek open 

 10.00 - 11.30 uur  Schilderworkshop op de 2e verdieping 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Activiteit en ontmoeten 

   

Donderdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

14 oktober  10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 41 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Activiteit: kaarten met o.a. klaverjassen 

 19.00 - 20.30 uur Optreden van Green an Dűrud. 
Ierse/Schotse muziek  

   

Vrijdag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

15 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 41 11.45 - 12.45 uur Eten groep 1 

 13.00 - 14.00 uur Eten groep 2 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 
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 14.00 - 16.00 uur Spelletjesmiddag 

 14.00 - 16.00 uur Jeu de boules 

   

Zaterdag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

16 oktober  10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 41 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 15.00 - 16.30 uur Zaterdagmiddagborrel 

   

Zondag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

17 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 41 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

   

Maandag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

18 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 42 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

   

Dinsdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

19 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 42 10.00 - 10.45 uur Gymnastiek groep 1 

 11.00 - 11.45 uur Gymnastiek groep 2 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.30 - 16.15 uur Praatgroep op de 2e verdieping 

   

Woensdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

20 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 42 10.00 - 11.30 uur Bibliotheek open 

 10.00 - 11.30 uur Schilderworkshop op de 2e verdieping 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Activiteit en ontmoeten 

   

Donderdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

21 oktober  10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 42 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Activiteit: kaarten met o.a. klaverjassen 

 19.00 - 20.30 uur Activiteit 

   

Vrijdag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

22 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 42 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Spelletjesmiddag 

 14.00 - 16.00 uur Jeu de boules 

   

Zaterdag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

23 oktober  10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 42 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 
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 15.00 - 16.30 uur Zaterdagmiddagborrel 

   

Zondag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

24 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 42 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

   

Maandag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

25 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 43 10.00 - 11.30 uur Handwerken 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

   

Dinsdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

26 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 43 10.00 - 10.45 uur Gymnastiek groep 1 

 11.00 - 11.45 uur Gymnastiek groep 2 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

   

Woensdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

27 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 43 10.00 - 11.30 uur Bibliotheek open 

 10.00 - 11.30 uur Schilderworkshop op de 2e verdieping 

 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Activiteit en ontmoeten 

   

Donderdag 09.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

28 oktober  10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 43 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Activiteit: kaarten met o.a. klaverjassen 

 19.00 - 20.30 uur Activiteit 

   

Vrijdag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

29 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 43 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 14.00 - 16.00 uur Spelletjesmiddag 

 14.00 - 16.00 uur Jeu de boules 

   

Zaterdag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

30 oktober  10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 43 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 

 15.00 - 16.30 uur Zaterdagmiddagborrel 

   

Zondag 10.00 - 16.30 uur Winkeltje is open 

31 oktober 10.00 - 11.30 uur Koffie- of theedrinken 

week 43 12.00 - 13.30 uur Eten in het restaurant 

 14.00 - 16.00 uur Koffie- of theedrinken 
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Internationale Dag van de Geweldloosheid (2 oktober) 
 
Zaterdag 2 oktober 2021 is de Internationale Dag van de Geweldloosheid, 

door de Verenigde Naties uitgeroepen vanwege de geboortedag van Mahatma Gandhi  
(2 oktober 1869). Gandhi was de leider van het geweldloze verzet in India waardoor de 

Engelsen het land verlieten.  
Tijdens deze dag leert de VN mensen over de mogelijkheden van geweldloosheid 

 
De grote vraag is: “Waar ligt de scheidslijn tussen vrijheid van meningsuiting en geweld?”. 

 
Een van de uitspraken van Gandhi was: “Geweldloosheid is zo oud als de mensheid”, 

waarmee hij wilde aangeven dat dit tot het wezen van de mens behoort. 
De liefdevolle zorg van een moeder voor haar kind is daar een voorbeeld van. 

Dit geldt eveneens voor de volken die geen of slechts minimaal geweld kennen.  
 

Eén blik op de krantenkoppen van afgelopen tijd en geweldloosheid lijkt verder dan ooit. 
 

De laffe moorden op advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries, die de samenleving 
schokten. 
Mensen die met hart en ziel hun werk deden en hun nabestaanden achterlaten met een 

inmens verdriet. 
Of de agent die knock-out werd geslagen tijdens het aanhouden van een trouwstoet in 

Rotterdam en het geweld tegen hulpverleners 
 

Geweld vindt z’n weg niet alleen bovengronds, maar ook in niet zichtbare onderwerelden. 
De drugscriminaliteit spant een -voor ons leken- onzichtbaar web van producenten, dealers 

en koeriers, waar kinderen al op jonge leeftijd in gevangen raken. 
Kinderen die lang niet altijd de zorg krijgen die elk kind zou moeten krijgen. 

Die tussen wal en schip dreigen te vallen en een gemakkelijke prooi zijn voor de 
georganiseerde misdaad, waar geweld de norm is. 

 
Digitaal geweld: doordat ons leven zich tegenwoordig deels digitaal afspeelt, 

communiceren we steeds vaker zonder elkaar in de ogen te kijken. 
Een appje is snel en gemakkelijk verstuurd, ook als deze hard van toon of zelfs bedreigend 

van aard is. 
 

Joden ontvangen anonieme antisemitische berichten, moslims ontvangen verwensingen en 
bedreigingen. 
Geweld sijpelt het dagelijks leven binnen via telefoon of computer. 

 
Geweldloos communiceren: “Hoe doe je dat?”. 

 
 

 

 

 

“Je kunt geen hand schudden 
met een gebalde vuist.” 
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Weetjes over de maand oktober (wijnmaand) 
 
Volgens de Enkhuizer Almanak begint de wijnmaand met goed herfstweer. 

Vanaf 9 oktober zijn er mogelijk buien en is het winderig. 
Van 14 tot 19 oktober klaart het weer op en wordt het zonnig, dat noemen we nazomer. 

Daarna wordt het veranderlijk met regen. 
Maar ook de eerste nachtvorst kan zich aandienen. 

 
Oktober is een echte overgangsmaand. 

De zomer ligt al ver achter ons en de winter komt met rasse schreden dichterbij. 
 

Begin oktober vieren we Werelddierendag en worden onze favoriete dieren extra verwend. 
 

Eind oktober is het de beurt aan geesten, spoken en 
zwarte katten. 

Het is tijd voor Halloween! 
 

In Duitsland wordt er flink wat bier gedronken tijdens de 
Oktoberfeesten en het laatste weekend van oktober 
verzetten we de klok. Dan is het wintertijd! 

 
In oktober staan de bossen vol verschillende soorten 

paddenstoelen. 
Sommige mensen vinden het leuk om paddenstoelen te 

gaan plukken om ze daarna klaar te maken voor een 
maaltijd. 

 
Toch is het hiermee altijd oppassen geblazen, want sommige soorten zijn helemaal niet 

eetbaar. 
 

Oktober is trouwens dé maand van de vliegenzwam, de mooie rode paddenstoel met zijn 
witte stippen uit het liedje en de kabouterverhalen. Een erg giftig exemplaar! Maar prachtig 

om te fotograferen! 
 

 
***** 

 
 
Ik ben een paddenstoel! 

 
Kijk, ik ben een paddenstoel 

 
Zien jullie me goed? 

 
Twintig witte stippen 

 
Heb ik op mijn hoed 

 
Op mijn dunne steeltje 

 
Sta ik op het mos 

 
Ben ik niet de mooiste 

 
Van het hele bos? 
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Werelddierendag (uit de Reclame van 5 oktober 1946) 
 
’t Was 4 oktober dierendag 

Voor poesen en voor hondjes 
Ze werden allemaal verwend 

Met kluifjes en met klontjes. 
 

 
Er kwam een grote doos gebak 

Plus Ranja met een rietje 
En zelfs het kooitje werd versierd 

Van het kanariepietje. 
 

 
Het paardje van den schillenboer 

Kreeg toen een extra hapje 
Het hondje kreeg een sneetje brood 

En papa kauwde ’t kapje. 
 
 

De Foxterriër mocht op die dag 
Door alle kamers rennen 

Kortom, we gingen op die dag 
De dieren eens verwennen! 

 
 

We wilden op deze Dierendag 
Iets extra’s weg gaan geven 

Zodat de poes een “kater” kreeg 
En mops een hondenleven. 

 
 

Wees goed voor ’t dier, het is het waard 
Zijn vriendschap kent geen grenzen 

Het dier is dikwijls beter nog 
Dan velen van de mensen. 

 
 
Het dier vond geen raketten uit 

Het kan alleen wat grommen 
Het bijt misschien een enkele keer 

Maar gooit toch nooit met bommen. 
 

 
Behandel steeds uw poes of hond 

Naar recht en naar geweten 
Maar wil bij alles wat u doet 

De mensen niet vergeten. 
 

 
De kleine schooier uit de stad 

Die vaak nog zonder schoen gaat 
’t is iedere dag weer mensendag 

U weet, wat u te doen staat! 
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Seniorenpastoraat: Hildegard van Bingen en  

De beentjes van Sint-Hildegard 
 
Afgelopen jaar was in de bioscoop en op TV de film 

“De beentjes van Sint-Hildegard” te zien, een film in 
de Twentse streektaal waarin de personages van de 

hoofdrolspelers Herman Finkers en Johanna ter 
Steege letterlijk prachtig in beeld komen. 

Hun relatie (Jan en Gerda) en die van dochter 
Liesbeth roepen de vraag op: “Wat is liefde en 
wanneer wordt die zo beklemmend dat echt leven 

niet meer mogelijk is?”.  
Op de achtergrond speelt de aandacht mee voor 

Hildegard van Bingen, waarvan beenderen bewaard 
worden in een kerk bij Rüdesheim aan de Rijn.  

Hoofdpersoon Jan gaat uiteindelijk op weg daar naar 
toe om de wens van zijn schoonvader te vervullen: 

bij de schrijn met de “beentjes” van Hildegard een 
kaarsje opsteken.  

 
Hildegard van Bingen wordt al eeuwen vereerd in het Rijnland in de door haar gestichte 

Benedictinessenabdij van Eibingen bij Rüdesheim.  
Hildegard werd geboren in 1098 in het Rijnland in een groot adellijk gezin.  

Als jong kind kwam ze in het klooster van de Benedictijnen en kreeg daar ook een 
opleiding in verschillende wetenschappen.  

Ze werd zelf lid van de orde en werd al vroeg tot overste gekozen.  
Hildegard maakte als zelfstandige vrouw van het klooster een centrum van cultuur en 

spiritualiteit.  
Zo was er brede aandacht voor verschillende wetenschappen zoals biologie, medicijnen en 

kosmologie, filosofie en taalwetenschappen en natuurlijk theologie.  
 
Maar Hildegard werd vooral bekend als mystica, als iemand die in visioenen haar relatie 

met God beleefde en daarvan getuigenis aflegde in haar geschriften.  
Als zodanig kreeg ze met haar bekendheid gezag in de kerk.  

In 1147 kon ze door de erkenning van Paus Eugenius III over haar visioenen schrijven en 
spreken.  

Uniek voor die tijd: een vrouw die met gezag over religie mocht spreken.  
Het is daarom eigenlijk wel opvallend dat ze pas op 7 oktober 2012 door paus Benedictus 

XVI officieel heilig is verklaard en uitgeroepen tot Kerklerares.  
Deze laatste eretitel deelt ze nu met Theresia van Avila, Catharina van Siena en Theresia 

van Lisieux. 
 

Hildegard was ook een van de eerste vrouwen die zich bezighield met wat wij klassieke 
muziek noemen. 

Zo componeerde zij vele gezangen met een spirituele inhoud, zoals de “Symfonie van de 
harmonie van de hemelse openbaringen”.  

Als voorbeeld van de wijze waarop Hildegard heel persoonlijk haar contact met God 
beleefde, volgt hier de tekst van het lied “O Quam Mirabilis“: “Hoe wonderlijk is de 

voorkennis van de goddelijke geest die elk schepsel tevoren geweten heeft.  
Want toen God het aangezicht van de mens aanschouwde die hij had geschapen, heeft hij 
de werken van die mens in die menselijke gestalte al helemaal gezien.  

O, hoe wonderbaarlijk is die inblazing waarmee hij de mens zo ten leven heeft gewekt!”. 
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Hildegard geniet vandaag veel belangstelling, niet alleen vanwege haar religieuze teksten 

en muziek, maar ook door de plaats die zij als zelfstandige vrouw innam in de toenmalige 
maatschappij.  

Een vrouw, die correspondeerde met pausen en staatshoofden en op een bijzondere manier 
aandacht vroeg voor de natuur, voeding, planten en kruiden. 

 
Hildegard laat met haar leven en werken zien hoe belangrijk vrouwen zijn, niet alleen in de 
kerk van de middeleeuwen, maar ook vandaag de dag.  

Haar ideeën op diverse terreinen en haar muziek vormen voor velen een waardevolle 
inspiratie.  

 
Seniorenpastor John Rademakers 

 
 

********************************************************************** 
 

 

Dromen 
 
Dromen doe je als kind. 

Al heel vroeg heb je wensen. 

Je ziet dan nog als kind, 

alleen maar goede mensen. 

 

Langzaam leer je in het leven, 

dat de zon niet altijd schijnt. 

Dat je ook heel veel moet geven, 

dat je kindertijd verdwijnt. 

 

Toch is het fijn om te dromen, 

hoe het allemaal kan zijn. 

Dat het niet is uitgekomen, 

doet soms wel even pijn. 

 

Maar je leert dan te waarderen, 

wat het leven jou gaf. 

En dat is wat je moet leren. 
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Internationale Dag van de Post (9 oktober) 
 
Vanaf de vroegste tijden in de geschiedenis bestonden “postdiensten” in de vorm van 

boodschappers die grote afstanden te voet of te paard aflegden. 
In de jaren 1600 en 1700 hebben veel landen nationale postsystemen opgezet en 

overeenkomsten gesloten voor de uitwisseling van post tussen landen. 
 

Post krijgen is leuk! 
Wie krijgt die niet graag? 

In deze tijd van constante progressie in technologie krijgt de post het zwaarder elke dag. 
 

Rooksignalen, postduiven, telegrammen, telegrafen, morsecode maar 
ook mailen, bellen, sms’en, pingen, twitteren of facebooken hebben 

het traditionele kaartje schrijven bijna in de ban gedaan, maar de 
organisatoren van de Dag van de Post blijven geloven in de kracht 

van fysieke post. 
 

Op de Internationale Dag van de Post staan onder meer overheden stil 
bij die kracht. 
Zo houden sommige ministers toespraken over post en presenteren zij plannen om de 

postindustrie te steunen. 
In sommige landen worden nieuwe soorten postzegels gedrukt. 

Postbedrijven geven op deze dag extra aandacht aan hun medewerkers. 
 

Wanneer is de laatste keer dat jij een leuke kaart in handen hebt gehad? 
Met al die computers, mobieltjes en andere moderne apparaten zijn de ouderwetse kaarten 

bijna uit ons leven verdwenen. 
De Internationale Dag van de Post is op 9 oktober de perfecte gelegenheid om de brief 

weer wat liefde te geven. 
 

Kaarten zijn misschien langzamer en minder praktisch dan een appje of een e-mail, maar 
dat maakt het niet minder leuk er een te ontvangen. 

Een kaartje op de deurmat vinden waarin een mooie tekst staat, kan de dag van de 
ontvanger positief veranderen! 

Een kaart prikkelt je zintuigen.  
Zeker als iemand ziek is of een opkikker nodig heeft, is het belangrijk te laten weten dat je 

aan hem of haar denkt. 
 
Doen: Verras op 9 oktober eens een aantal mensen met post op “de Dag van de Post”. 
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Een postbode aan het woord  
 
Postbode drinkt een kopje koffie mee! 

 
De positie van de postbode is in de loop van de tijd veranderd. 

Vroeger was de postbode in zijn karakteristieke grijze PTT-uniform voor veel gezinnen een 
vertrouwd figuur. 

Per fiets of met de postkar bracht hij niet alleen brieven, pakjes en telegrammen rond, 
maar verkocht hij ook postzegels en briefkaarten aan de deur en hij was zelfs bevoegd tot 

het uitbetalen van de AOW.  
 

Het kwam ook voor dat bewoners van het platteland hun moeizaam opzijgelegde 
spaarcentjes toevertrouwden aan de postbode, die dat geld vervolgens op hun 

spaarbankboekje in de stad zette. 
Als dank voor de prima service mocht de postbode vaak aanschuiven voor een kopje koffie 

of een borreltje. 
 

Een leuk vak. Je had veel contact met de mensen en je was zo vrij als een vogel in de 
lucht. 
Je werk werd erg gewaardeerd. 

Aan het eind van het jaar kreeg je soms een flesje wijn of een krentenbrood. 
 

Vandaag de dag komen postbodes geregeld in het nieuws, omdat er banen 
op de tocht staan. 

 
Veel post wordt tegenwoordig digitaal verstuurd, bijvoorbeeld via e-mail, 

twitter en Facebook. 
 

 

**** 
 

 

Een ode aan de postbode! 
 
Met zijn hand tikte hij zijn pet 
 

De bedrijfskleding, door tante Post voor hem toén 
klaargezet 

 
Die stond hem goed, gaf hem wat allure 

 
Hij had dat nodig, best wel veel te verduren 

 
Déze man met zijn zachte aard 

 
Ik vond hem zeer de moeite waard 

 
Zo ouderwets attent en met haast, gaf hij mij m’n post 

 
Hij was zo keurig netjes uitgedost 

 
Ik heb dit later nooit meer zo mogen beleven 

 
Deze man is me altijd bijgebleven  
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Gezondheidshoekje 

 

Landelijke Dag Psychische Gezondheid  

(10 oktober) 
 
De World Federation for Mental Health heeft jaren geleden 10 oktober 

uitgeroepen tot een dag om wereldwijd aandacht te besteden aan de 
psychische gezondheid. 

 
De Landelijke Dag Psychische Gezondheid wordt sinds 1997 gehouden.  
Met deze dag wil men:  

1) psychische problematiek meer bekendheid geven onder het grote publiek;  
2) de kennis over psychische problemen vergroten en vooroordelen bestrijden;  

3) mensen stimuleren informatie te zoeken en ze de weg wijzen naar hulp. 
 

De Stichting Mind coördineert de Landelijke Dag Psychische Gezondheid in Nederland met 
diverse activiteiten. 

Voor meer informatie: 
Website: wijzijnmind.nl/mind-landelijke-dag-psychische-gezondheid 

 
Het hebben van een psychische aandoening verschilt per 

leeftijdsgroep. 
Mensen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar hebben het vaakst één of 

meer psychische aandoeningen gehad en mensen van 55 tot  
65 jaar het minst vaak. 

Stemmingsstoornissen komen het meest voor bij mensen van  
45 tot 55 jaar, angststoornissen bij 35- tot 45-jarigen en 

middelenstoornissen (drugs, alcohol e.d.) bij 18- tot 35-jarigen. 
 
De coronacrisis heeft iedereen in meer of mindere mate beïnvloed. 

Uit veel onderzoek komt naar voren dat met name jongeren en alleenstaande ouderen het 
mentaal zwaar hadden en hebben. 

Dit onderzoek laat zien hoe men zelf in de tweede helft van 2020 keek naar de 
coronaperiode en de veranderingen die corona(maatregelen) teweeg heeft gebracht op het 

gebied van de mentale gezondheid (eenzaamheid, somberheid, stress, angst), 
lichaamsbeweging en voeding, rookgedrag, alcohol- en drugsgebruik. 

Ook de ontwikkeling van de mentale gezondheid, beweging en voeding en middelengebruik 
voorafgaand en tijdens de coronacrisis wordt geschetst. 

 
Vooral het aantal mensen dat zich somber en neerslachtig voelde en het aantal dat zichzelf 

als minder gelukkig beschreef, namen in het laatste kwartaal van 2020 toe en dat bleef ook 
begin 2021 het geval. 
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Wintertijd 31 oktober 2021 
 
Afschaffen zomertijd gaat de ijskast in 

  
Het is een langslepende discussie, het afschaffen van de zomertijd. 

In 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend over het afschaffen in 2019 
van de verplichte zomer- en wintertijden, hetgeen is doorgeschoven naar 2021. 

En dat voorstel gaat de ijskast in. 
Dus verandert er voorlopig niets en verzetten we 2 keer per jaar de klok. 

 
EU-lidstaten bepalen zelf 

 
De lidstaten hebben meer tijd nodig voor onderzoek. 

EU-lidstaten mogen zelf bepalen welke tijd zij voeren. 
Het parlement heeft echter een uitstelclausule aangenomen om te voorkomen dat er een 

grote verscheidenheid aan verschillende tijden ontstaat. 
De meeste EU-landen, waaronder Nederland, hebben meer tijd nodig om de bevolking, het 

bedrijfsleven en belanghebbenden te raadplegen. 
 
Wintertijd 2021 

 
Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in, dan komt 

er dus een einde aan de zomertijd.  
Dit jaar gaat de wintertijd in op 31 oktober 2021. 

 
De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag van 3 uur  

naar 2 uur, achteruit dus. Het is echter handig om de klok of het 
horloge te verzetten op zaterdag 30 oktober voordat je naar bed 

gaat. 
 

De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden (tot 27 maart 2022). 
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Telefoonnummers St. Jozef, Lent  

Als elke seconde telt…. 112 
 

Huisartsenpraktijk Thermion: 
Spoed - afspraak - informatie 

Avonddienst - nachtdienst - weekenddienst 
 

(024) 309 45 00 
0900 88 80 

Apotheek de Waal (024) 309 45 02 

Politie, bureau Lent 0900 88 44 

R.K. parochie H. Maria Magdalena, Bemmel 
Secretariaat 

 

(0481) 45 13 71 

Pastorale Wacht 

voor Ziekenzalving en Uitvaarten 
 

06 83 65 82 20 

Pastorie N.H. Kerk (0481) 48 14 57 

Huize St. Jozef te Lent (024) 381 36 00 

Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep (0481) 47 06 60 

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep 
Ambtelijk secretaris CCR: Elisabeth Sohl 

Bereikbaar maandag t/m donderdag 
 

 
(0481) 47 06 00 

Vertrouwensarts: H.J. Schers (024) 309 45 00 

Tandarts van Eekeren (024) 323 00 30 

Caritas (024) 322 04 38 

Diaconie (024) 323 43 45 

Geestelijk Verzorger Theo de Zwart (0481) 75 17 74 

06 58 08 43 17 

Seniorenpastoraat en Vertrouwenspersoon: 

Drs. John Rademakers 

(0481) 48 15 97 

06 49 40 89 65 

Het seniorennetwerk (SWON) (024) 365 01 90 

Regiotaxi: één uur van tevoren bellen! 0900 734 46 82 

Zonnebloem, afdeling Lent: Annemie Som (024) 322 54 06 

Bel & Herstellijn 14 024 

Dienst Sociale Zaken (024) 329 92 22 

Redactie Op de Hoogte: 
Ria Besselink 

 

 
06 25 48 71 61 
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Geluk 
 

Iedereen hoopt het zo lang mogelijk te voelen in zijn/haar leven. 

Soms denken we dat geluk of gelukkig zijn moeilijk is. 
Soms worden we van zoiets kleins zo blij, 

dat we denken dat geluk nooit ver weg kan zijn. 
 

Volgens het woordenboek is geluk: 
Het bewustzijn te verkeren 

in aangename omstandigheden. 
Hiermee kunnen de meeste mensen niet zoveel. 

 
Gelukkig zijn er nog een andere definities van geluk: 

 
- Geluk is het vinden van de eenvoud in iets 

- Geluk is blij zijn met wat je ziet, hoort, ervaart, hebt en voelt 
- Geluk is liefde voelen, liefde van jezelf en anderen 

- Geluk is in jezelf 
- Geluk is klein en toch heel groot 
- Geluk is als je jezelf en anderen kunt waarderen 

- Geluk is je gegeven, maar je moet het wel uitpakken 
- Er is geen weg naar geluk, geluk ìs de weg 

- Geluk is de frisse geur van een pas gemaaid gazon 
- Geluk is …… 

 
Soms is geluk zo simpel, 

maar het belangrijkste is  
dat jij het ervaart als geluk! 

 
************************************************ 

 

OPLOSSING PUZZEL september 2021 
 
De puzzel van september 2021 is gewonnen door: 

 
in Sancta Maria, Huissen: 

mevrouw D. Melchers 

Altena 1 

in Liduina, Bemmel:  

de heer H. Rensen 
appartement 126 

 
in St. Jozef, Lent:  

mevrouw Smulders  
appartement 23-1 

 
in St. Jozef, Gendt:  
mevrouw Stevens-Sweeren 

appartement 114 
 

Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs! 

 

  

Tekeningen 3 + 

4 
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Puzzel oktober 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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