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Gewoon
September al weer, hoor ik iedereen zuchten!
Het gaat allemaal wel erg snel.
Nog vier maanden en het is al weer Kerst.
Ik onderschrijf die snelheid en het feit dat het jaarlijks sneller lijkt
te gaan.
Hoe zal het zijn als ik zelf 90 jaar ben?
Vliegt de tijd dan ook of gaat het dan juist weer minder snel?
De tijd zal het leren, denk ik.
In september zijn gelukkig de meeste medewerkers weer terug, op een enkeling na die de
zomer heeft doorgewerkt en nu de verdiende vakantie krijgt.
“Dan gaat het gewone leventje weer beginnen” zeggen de meeste mensen dan ook.
Maar wat is gewoon en wat is bijzonder?
En hoe bijzonder is het gewone?
Die vragen zijn bijna filosofisch van aard.
Om die vragen te kunnen beantwoorden zou je op zoek moeten naar definities van
“gewoon” en “bijzonder”.
Ik denk dat dat voor deze column te ver gaat.
Wat de definities of het gevoel van beide ook is, het gaat er om dat je bewust met “het
gewone en het bijzondere” omgaat.
Ofwel: ben bewust van de dingen die er om je heen gebeuren.
Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor u als cliënt van RijnWaal, maar ook voor de
medewerkers en voor de rest van de mensheid.
Als iedereen dat nu eens wat meer “gewoon” zou doen, dan zou het zo kunnen zijn dat de
emoties in de samenleving iets minder hoog oplopen.
Discussies moeten natuurlijk gevoerd worden, maar wel binnen onze maatschappelijke en
beschaafde normen.
Het gaat mij iets te ver om te zeggen ”doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”.
Een beetje gek doen hoort er ook bij om het leven wat luchtig te houden, maar dat heeft
niets met wetteloosheid te maken.
Wij gaan “gewoon” door!
Met vriendelijke groet,
Michel Hodes
Voorzitter Raad van Bestuur
0481 - 470600
0481 - 751777
www.rijnwaal.nl
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Agenda Evenementen september (Lingewaard)
10 september
Streetparade Korpsmuziek (Eska Bemmel)
Locatie: Centrum Bemmel (van 13.00 – 15.00 uur)
17 september (Landelijke Appelplukdag)
Boerderijwinkel “De Geer”
Locatie: Flierenhofstraat 5, Gendt
Landwinkel “De Woerdt”
Locatie: Woerdsestraat 4, Ressen
(van 9.00 tot 17.00 uur)
Kom plukken, ontdekken, proeven,
genieten en beleven.
17/20 september
Kermis Doornenburg
Locatie: Kerkstraat
22 september
Vleiskeure Huissen
Locatie: in het centrum
23/27 september
Kermis Huissen
Locatie: Terpweide
24 september
De 17e Truckrun Gendt: Stichting Enjoy-Transport Doornenburg
Stichting Enjoy Transport organiseert jaarlijks “Dieselvuur in ’t avontuur”,
de truckrun voor minderheidsgroepen in onze samenleving.
Start:
18.00 uur vanaf Julianaplein Gendt (door Lingewaard & Overbetuwe)
Eindpunt:
21.00 uur “Providentia” Gendt
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Activiteiten september 2022 - St. Jozef, Lent
dagelijks
09.00
10.00
12.00
14.00

-

16.30
11.30
14.00
16.00

uur
uur
uur
uur

Winkeltje is open
Koffie- of theedrinken
Eten in het restaurant
Koffie- of theedrinken

Donderdag

1 september
14.30 – 15.30 uur
19.00 - 20.30 uur

week 35
Zitdansen
Koffie- of theedrinken met vrijwilligers

Vrijdag

2 september
14.30 - 16.00 uur

week 35
Jeu de boules afhankelijk van het weer

Zaterdag

3 september
15.00 uur

week 35
Zaterdagmiddagborrel

Zondag

4 september

week 35

Maandag

5 september
14.30 uur

week 36
Bingo met aansluitend de mogelijkheid voor
een snack

Dinsdag

6 september
14.30 uur

week 36
Praatgroep / Lent verjaardagsruimte

Woensdag

7 september
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur

week 36
Bibliotheek open
Schilderworkshop op de 2e verdieping
Zingen met accordeonist

Donderdag

8 september
19.00 - 20.30 uur

week 36
Koffie- of theedrinken met vrijwilligers

Vrijdag

9 september
14.00 - 16.00 uur

week 36
Jeu de boules afhankelijk van het weer

Zaterdag

10 september
15.00 uur
19.00 uur

week 36
Zaterdagmiddagborrel
Oecumenische dienst in het restaurant
vanwege Nationale Ziekendag

Zondag

11 september

week 36

Maandag

12 september
10.00 - 10.30 uur

week 37
Handwerken

Dinsdag

13 september

week 37
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Woensdag

Zondag

14 september
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur
19.00 uur
15 september
19.00 - 20.30 uur
16 september
14.00 - 16.00 uur
17 september
15.00 uur
18 september

week 37
Bibliotheek open
Schilderworkshop op de 2e verdieping
Activiteit en ontmoeten
Eucharistieviering in de kapel
week 37
Koffie- of theedrinken met vrijwilligers
week 37
Jeu de boules afhankelijk van het weer
week 37
Zaterdagmiddagborrel
week 37

Maandag

19 september

week 38

Dinsdag

20 september
14.30 uur

week 38
Praatgroep / Lent verjaardagsruimte

Woensdag

21 september
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur
22 september
19.00 - 20.30 uur

week 38
Bibliotheek open
Schilderworkshop op de 2e verdieping
Activiteit en ontmoeten
week 38
Koffie- of theedrinken met vrijwilligers

Vrijdag

23 september
14.00 - 16.00 uur

week 38
Jeu de boules afhankelijk van het weer

Zaterdag

24 september
15.00 uur
25 september

week 38
Zaterdagmiddagborrel
week 38

Maandag

26 september
10.00 - 10.30 uur

week 39
Handwerken

Dinsdag

27 september
09.00 uur
10.00 - 10.45 uur
11.00 - 11.45 uur

week 39
H&A-mode in het restaurant
Gymnastiek groep 1
Gymnastiek groep 2

Woensdag

28 september
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 11.30 uur
14.30 - 16.00 uur

week 39
Bibliotheek open
Schilderworkshop op de 2e verdieping
Activiteit en ontmoeten

Donderdag

29 september
14.30 - 16.00 uur
19.00 - 20.30 uur

week 39
Zitdansen
Koffie- of theedrinken met vrijwilligers

Vrijdag

30 september
14.00 - 16.00 uur

week 39
Jeu de boules afhankelijk van het weer

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Donderdag

Zondag
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Gezondheidshoekje
Internationale Dag van de Fysiotherapeut
(8 september)
De Internationale Dag van de Fysiotherapeut vindt ieder jaar plaats
op 8 september.
Op deze dag eren wij wereldwijd alle fysiotherapeuten:
de harde zwoegers van de behandeltafels tot de stoelmassages.
Zij die dag in dag uit zorgen voor een verbeterde fysieke gesteldheid, maar ook het leven
verbeteren op verschillende facetten.
Als geduldige die luistert naar de klachten van patiënten.
Daarnaast zijn zij constant bezig zijn met het verlichten of elimineren van kwalen,
blessures en gewrichtspijn.
Wij moeten ons bewust worden van wat deze mensen voor ons betekenen.
Long (= langdurig) COVID
Dit jaar ligt de focus op de belangrijke rol van fysiotherapeuten bij de revalidatie van
mensen die ernstig ziek zijn geweest door COVID-19.
Long COVID is een multisysteemziekte, er zijn meer dan 200 symptomen die in
verschillende combinaties voorkomen.
Het patroon van de klachten en de mate waarin je er last van hebt (verergering of
vermindering van klachten) zijn soms voorspelbaar en soms niet.
Mensen met long COVID lopen het risico op beperkingen in fysiek, emotioneel,
cognitief en/of sociaal functioneren.
Het kost tijd om te herstellen!
De fysiotherapeut kan daarbij zorgen voor begeleiding en houdt rekening met
de doelen die voor de patiënt belangrijk zijn.
Revalidatie
Revalidatie bij long COVID bestaat uit een reeks behandelingen met als doel het
functioneren in dagelijkse activiteiten te optimaliseren, mensen te ondersteunen bij het
herstellen of zich aan te passen binnen hun mogelijkheden, gericht om het best mogelijke
te bereiken voor deelname aan onderwijs, werk en recreatie en een betekenisvol leven
mogelijk te maken.
Wat we verder weten:
•

Veel mensen met long COVID waren voorheen fit en gezond.

•

Kinderen hebben net zo vaak en vergelijkbare klachten bij long COVID als volwassenen.

•

1 op de 10 van alle COVID patiënten heeft symptomen die 12 weken of langer duren.

•

Er is nog geen internationale overeenstemming bereikt over de definitie van
long COVID.
Er is wel steeds meer wetenschappelijk bewijs dat long COVID vaak voorkomt en
verzwakkend is.
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Nationale Ziekendag Lent (10 september)
Beste bewoners van Huize Sint Jozef,
Ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag nodigen wij u en alle bewoners uit voor het
bijwonen van de oecumenische viering op:

zaterdagavond 10 september
aanvang 19.00 uur
in de recreatiezaal van Huize St. Jozef
Landelijk wordt er aandacht gevraagd voor alle mensen die zorg krijgen en de mensen die
zorg verlenen.
Ook de vrijwilligersorganisatie van de Zonnebloem is hierbij betrokken.
In deze viering staan wij stil bij het thema
Naastenliefde, een woord, dat wederkerigheid oproept!
Samen iets ondernemen.
Wij hebben elkaar nodig, het is onmisbaar in de samenleving.
De voorgangers zijn dominee Wilma Hartogsveld en Liseth Klein Wolderink.
Mogen wij op uw bezoek rekenen?
Dat zou fijn zijn.
Na de viering is er koffie met lekkers.
Tot ziens op deze avond!
Namens bestuur en vrijwilligers Zonnebloem Lent,
Annemie Som, voorzitter

8

We hebben al een Face-app!
Er is en nieuwe rage wereldwijd en dus ook in ons landje: de Face-app
(een programmaatje op je smartphone).
De bedoeling van de app is dat je een foto van jezelf maakt met de
telefoon en dan kun je via deze app je gezicht veranderen.
En het meest populaire van de app is momenteel dat mensen hun eigen foto kunnen
”verouderen” om te zien hoe ze er later uitzien.
Daar is nu ook gedoe over ontstaan, omdat de ontwikkelaars van de app niet zulke goede
privacy-clausules hebben gepresenteerd.
En om nu je eigen gezicht in een Russische databank te laten opslaan, daar zit niemand op
te wachten.
Gelukkig is dit geen prangend vraagstuk voor ons, want waarom zouden wij in hemelsnaam via een app willen weten hoe we er uitzien als we oud zijn.
Dat ìs al zo!
Dus de meest voordelige manier om te weten hoe je eruitziet als oudere
is:
Kijk in de spiegel!
En het mooiste is dat het niks kost en je privacy gewaarborgd is.
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Seniorenpastoraat
Moeders die lijden onder het oorlogsgeweld
De oorlog in Oekraïne heeft de wereld in één klap
veranderd.
De gevolgen zijn immens.
De houding van Rusland en die van de NAVO en de
Europese Unie.
Het opvoeren van de wapenhandel.
De energiecrisis, de inflatie, de dreigende
hongersnood in grote gebieden van Afrika.
En in eigen land 1,5 miljoen mensen in grote
financiële problemen door de energierekening en de
kosten voor het levensonderhoud.
En dan behoren wij hier in Nederland nog tot de 10
rijkste landen ter wereld met een uitstekende
gezondheidszorg.
Vaak zijn we ons er niet altijd zo bewust van als we
er een beroep op doen en niet alles volgens onze
verwachting verloopt.
De oorlog duurt nu al een half jaar.
We zien de aandacht verslappen, de krantenberichten worden minder, net zoals de items op
radio en TV.
Maar tegelijkertijd wordt er hevig gevochten met over en weer duizenden doden.
Het persoonlijk leed in gezinnen, het gemis van je kind als moeder/vader.
Het gemis van je man/vrouw, vader, broer/zus.
Staande bij het graf van de geliefde of het enkel moeten doen met het bericht “vermist”.
Zoveel jonge mensen, vaak niet ouder dan 19, 20, 21 jaar, worden ingezet om een land te
bevrijden, zoals Poetin stelt.
Of om het eigen vaderland -Oekraïne- te blijven verdedigen tegen de agressor Rusland.
Stilstaan bij dit concrete menselijk leed, verdwijnt wat op de achtergrond in de
berichtgeving van de media.
We horen getallen van 100 doden per dag en een drievoud aan gewonden aan Oekraïense
zijde en aan Russische zijde niet minder.
Het wordt pas pijnlijk duidelijk wanneer je bij iedere dode denkt aan bijvoorbeeld de
moeder die achterblijft en wacht op haar kind en dit bericht krijgt, met daarna soms enkel
een gesloten kist.
Voor een vader is de pijn, het verdriet en het gemis niet minder.
Steeds weer is de opkomende vraag “waarom moet mij dat overkomen, waarom wordt de
toekomst voor mijn kind op die manier uitgewist?”.
De woorden “Gevallen voor de eer van het Vaderland” en een postume eervolle vermelding
nemen de echte pijn niet weg, al kunnen ze verzachtend werken.
Ook wordt er steun gezocht in een gelovige levenshouding die je kracht geeft.
Zowel in Oekraïne als in Rusland hebben iconen een bijzondere betekenis.
Je treft ze niet alleen aan in kerken maar ook in de woonkamers.
Daarbij heeft de Maria-icoon een eigen plaats.
Via de icoon mag je de verwijzing naar de persoon van Maria zelf ervaren.
Het is opvallend dat vrouwen door de verbondenheid met het moederschap iets meer
hebben met de Maria-iconen dan mannen.
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Zeker als het betrekking heeft op de icoon van Maria als de Moeder van Zeven Smarten
(zie boven).
Deze icoon nodigt uit te denken aan het lijden en de pijn die Maria raakten.
We worden herinnerd aan de profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus,
als Maria hoort dat haar hart doorboord wordt door het lijden dat haar zal treffen (1).
De angst en onzekerheid bij de vlucht naar Egypte (2).
De vertwijfeling bij het zoekraken van Jezus in de tempel (3).
Hoe Maria Jezus ziet op weg naar de Calvarieberg (4).
Hoe Maria onder Jezus' kruis staat (5).
Vervolgens Jezus' dode lichaam op haar schoot heeft na de kruisafneming (6).
En hoe Maria erbij is als Jezus wordt begraven (7).
Zo wordt Maria’s leven ook door pijn en verdriet getekend!
Wanneer je zelf diep in de pijn en het verdriet zit, misschien zelfs uitzichtloos, kan het
kijken naar Maria je sterken in je vertrouwen.
Bidden bij deze icoon als een uiting van “ook jij weet wat het is”, omdat je in Maria herkent
hoe lijden ook in haar leven aanwezig was en hoe zij daarmee kon omgaan.
Zij bleef vertrouwen op Gods nabijheid.
Trouw ook aan Jezus’ opdracht om Gods menslievendheid zichtbaar te maken in goede en
kwade dagen.
Een kaarsje opsteken bij haar icoon biedt dan troost bij het eigen verdriet en dat van
zoveel anderen.
Seniorenpastoraat John Rademakers

    

Steek een kaars aan
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.
Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister,
naar de mens die naast je staat.
Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij bent liefde zijn.
Hein Stufkens
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Weetjes over de maand september
Voor velen is september meteen ook het einde van de zomervakantie.
Men moet weer aan het werk en de kinderen gaan weer naar school.
De zon verliest aan kracht, de bladeren vallen van de bomen en het wordt sneller donker.
Kortom: de zomer is voorbij!
De keerzijde van de medaille is dat de natuur in de herfst wel prachtig is.
De bladeren aan de bomen krijgen fantastische kleuren.
Wanneer het herfstzonnetje hier op schijnt, is het tijd om het fototoestel en de
wandelschoenen tevoorschijn te halen.
Het is ideaal wandelweer: niet te warm, niet te koud.
En met een beetje geluk kom je met hele mooie herfstkiekjes thuis.
Vergeet ook niet naar de vele soorten paddenstoelen te kijken die overal in het bos
groeien.
9 september (Landelijke Appelplukdag)
September is de maand bij uitstek voor de oogst van appelen en peren.
In 2014 was er rond de appelen en peren flink wat te doen doordat de Russische Poetin de
invoer van Europese groenten en fruit naar Rusland verbood.
De grote overschotten baarden flink wat landbouwers en ministers kopzorgen.
10 september (Wereld Eerste Hulp Dag)
Deze Dag is in 2000 door de ultieme Eerste Hulp organisatie in het leven geroepen: Het
Rode Kruis.
Deze internationaal opererende gezondheidsorganisatie is altijd als eerste ter plaatse bij
calamiteiten.
20 september (Prinsjesdag)
Prinsjesdag is een nationale feestdag die plaatsvindt op de derde dinsdag van september.
Prinsjesdag is een van de weinige feestdagen die geen vaste datum heeft.
Het is een dag die veel verschillende rituelen kent en die bol staat van traditie.
21 september
Naast dat we weer aan het werk mogen en richting de schoolbanken vertrekken, begint
volgens sommige definities op deze dag de herfst op het noordelijk halfrond, maar de
astronomische herfst begint doorgaans op 22 of 23 september.
In de herfst wordt het flink kouder dan in de zomer, hoewel er periodes met warmte
kunnen optreden, de zogenaamde nazomer.
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Prinsjesdag 2022 (20 september)
Betekenis van Prinsjesdag
Op Prinsjesdag spreekt het staatshoofd Koning Willem-Alexander de troonrede uit.
Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar.
Dit is zo in artikel 65 van de Grondwet vastgelegd.
In artikel 105 is tevens vastgelegd dat op hetzelfde moment door de regering de begroting
ingediend moet worden.
Wat staat er in de Miljoenennota?
In de Miljoenennota staan de verwachte ontwikkelingen, belangrijkste plannen en keuzes
van het kabinet voor het komende jaar.
De Miljoenennota beschrijft wat die plannen kosten en geeft de financiële en economische
situatie van Nederland weer.
De Miljoenennota geeft uitleg over de Rijksbegroting en beantwoordt vragen als:
• Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar?
• Wat gaan die plannen kosten?
• Welk effect hebben de plannen op burgers en bedrijven?
• Hoe staat het met de overheidsfinanciën?
• Is er een tekort en zo ja, hoe groot is het tekort?
• Voldoen we aan Europese afspraken en doelen?
• Hoe gaat het met de Nederlandse economie?
Op Prinsjesdag presenteert minister van Financiën namens het kabinet de Miljoenennota en
de Rijksbegroting in de Tweede Kamer.
Ook stuurt de staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag het Belastingplan aan de
Tweede Kamer.
Hierin staan de plannen van het kabinet voor de belastingen in 2022.
Speciale Prinsjesdag
Een speciale Prinsjesdag wordt het in ieder geval, want er is wederom een nieuwe locatie
gekozen voor het voorlezen van de troonrede.
Omdat het Binnenhof wordt verbouwd, is de Ridderzaal geen optie.
De afgelopen jaren las koning Willem-Alexander de plannen van de regering voor in de
Grote Kerk, omdat daar in verband met de coronamaatregelen meer afstand bewaard kon
worden.
Dit jaar zullen de Oranjes plaatsnemen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
Als officieel volwassen prinses zal prinses Amalia dit jaar voor de eerste keer haar ouders
vergezellen tijdens Prinsjesdag.
Alle belangrijke momenten zijn live te volgen op NPO 1 en NPO Radio 1 vanaf 12.00 uur.
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Wereld Droomdag (25 september)
Meeste dromen zijn bedrog?
Wie werkelijk denkt dat de meeste dromen bedrog zijn, is juist
degene die bedrogen uitkomt, want alleen met een droom kan
de wereld worden verbeterd.
Voorbeeld nodig? Martin Luther King had een droom en die
heeft toch behoorlijk wat teweeg gebracht.
Op Wereld Droomdag staan we stil bij hoe dromen de wereld
veranderen en proberen we elkaar te inspireren zelf groter te
dromen.
Wereld Droomdag draait niet om de neurale processen in uw slaap, maar om ambitie.
Om durf!
Om idealen, beelden, om groter te denken dan alleen uw eigen bubbel.
Op 25 september is het de bedoeling dat iedereen (ja ook u!) stilstaat bij wat nu eigenlijk
uw droom voor deze wereld is en wat u kunt doen om die waar te maken.
Tegelijkertijd denken we aan de dromen van anderen en hoe u daar een helpende hand in
kunt zijn.

    
Dromen in onze slaap
Waarom dromen we?
Dromen is een spontaan verschijnsel terwijl we slapen.
De dingen die jij vervolgens ziet in je droom komen allemaal uit je hersenen.
Dit komt er op neer dat je dus echt denkt aan de dingen die in je droom voorbij komen.
Veel mensen vragen zich af waarom we eigenlijk dromen.
Onderzoekers zijn al jaren bezig om daar achter te komen en tot op de dag van vandaag is
daar nog geen antwoord op gevonden.
Er zijn wel veel verschillende interessante theorieën over de functie van dromen en welke
invloed een droom heeft op ons.
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Safaripark de Beekse Bergen (27 september)
De Zonnebloem, afdeling Lent

Op dinsdag 27 september 2022 hebben wij een gezellig uitje voor u georganiseerd!
We gaan naar het Safaripark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
We vertrekken met de bus om 11.00 uur vanaf Huize St. Jozef te Lent.
(Graag rond 10.30 uur aanwezig in de hal)
In de bus ontvangt u een lunchpakket.
Aangekomen bij de Beekse Bergen komt er een gids in de bus, die ons alles vertelt over
het dierenrijk.
Halverwege pauzeren we bij het restaurant, waar we wat gaan drinken en waar er de
mogelijkheid is om naar het toilet te gaan.
Daarna vervolgen we onze rondrit.
Na afscheid genomen te hebben van de Beekse Bergen rijden we naar
“Het Witte Huis” in Zeeland (Noord-Brabant).
Daar worden we getrakteerd op een diner (3 gangenmenu + drankje).
Na het diner rijden we weer naar Lent, waar we rond 19.00 uur
hopen terug te zijn.
De inschrijving is gesloten!
Wij hopen op goed weer en een geslaagde dag.
Bestuur en vrijwilligers van De Zonnebloem, afdeling Lent
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Nationale Broer- en Zusdag (30 september)
Op 30 september is het Nationale Broer- en Zusdag.
DJ Giel Beelen stelde deze dag in 2013 in om zijn overleden zus te herdenken.
‘Door zijn verdriet besefte hij hoe belangrijk zijn zus voor hem was.’
Giel daagt iedereen uit om op Nationale Broer- en Zusdag hun broer/zus een kaartje te
sturen, met daarop beschreven hoeveel je broer of zus voor je betekent.
Tegenwoordig brengen programma’s als ‘Het Familiediner’ veel moeizame familierelaties
aan het licht.
En gelukkig zijn de ruzies meestal wel op te lossen.
Als er bereidheid is om je ongelijk toe te geven of over je hart te strijken, dan kunnen de
banden weer hersteld worden.
Wil jij op deze Nationale Broer- en Zusdag de strijdbijl begraven, elkaar weer eens bellen,
opzoeken of gewoon te laten weten, hoeveel je broer of zus voor je betekent?

    

Praatgroep bewoners St. Jozef vanaf 4 oktober
De praatgroep is er om bewoners de gelegenheid te geven met
elkaar in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen.
Er is aandacht voor de persoon die je bent.
Tevens biedt het gelegenheid om elkaar beter te leren kennen
en/of informatie met elkaar te delen.
U kunt zelf onderwerpen/thema’s inbrengen.
Regelmatig wordt er ook een gastspreker uitgenodigd.
Wilt u een keer of juist regelmatig deelnemen, dan bent u van harte welkom!
Datum

vanaf dinsdag 4 oktober 2022

Tijd

14.30 - 16.15 uur

Plaats

de ruimte op de 2e verdieping boven de ingang van St. Jozef.
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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

(0481) 47 06 60

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 Erik van Doesburg

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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Geachte bewoners,
Op dinsdag 11 oktober organiseren wij een beauty-middag gecombineerd met
bloemschikken.
Angelique (kapster) wil met u samen een bloemstukje maken met kunstbloemen.
Omdat er van tevoren spullen moeten worden aangeschaft willen wij eerst kijken hoeveel
belangstelling er is.
De kosten bedragen € 7,50 zonder vaasje of potje en € 10 met vaasje of potje.
Laat het mij (Sylvia) en/of Angelique weten, dan maken we er een gezellige en bloemrijke
middag van.

Met vriendelijke groet,
Sylvia Leijser
Medewerker Welzijn Niveau 4
0481 - 47 06 00 / 026 - 326 34 30

    

Oplossing puzzel augustus 2022
De puzzel van augustus 2022 is gewonnen door:
in Sancta Maria, Huissen:
mevrouw Thea Degen
kamer 22Q
in Liduina, Bemmel:
mevrouw Evers-Huibers
appartement 6
in St. Jozef, Lent:
mevrouw Van de Elzen
appartement 13
in St. Jozef, Gendt:
mevrouw L. Lentjes
appartement 109
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!
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Puzzel september 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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