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We hebben even geworsteld met de titel van dit 
Journaal. In lĳ n met de vorige keer (food – voet) 
werd het idee geopperd om nu ‘roof bouw’ te 
nemen. Dit mede geïnspireerd op de hoorbare 
werkzaamheden op het dak van de witte bouw. 
De creativiteit van de bedenker is een pluim 
waard. We hebben als redactie echter de voorkeur 
gegeven aan Onder Dak. Dan kunnen we alle 
kanten op. Wat is er gebeurd onder dit dak van 
Notre Dame? Of wat is noemenswaardig van 
onder een ander dak? En ook, we zitten inmiddels 
in november, doet het denken aan die stal in 
Bethlehem waar Maria en Jozef onderdak hebben 
gevonden. 

Er zĳ n veel activiteiten geweest. De 
professiefeesten van de zusters, paters en 
broeders en enkele jubilerende priesters. Op 
1 oktober heeft u ter gelegenheid van nationale 
ouderendag  van alle medewerkers van Notre 
Dame een attentie ontvangen. Op 4 oktober 
werd dierendag gevierd met levende en geleefd 
hebbende dieren binnen deze muren. Op 5 
oktober heeft Ignar Rip een informatieavond 
gegeven over wat muziek met mensen doet en 
daarbĳ  ingezoomd op de dementerende 
medemens. U hebt kunnen uit eten in eigen 
huis met mosselen. De medewerkers hebben 
van De Wever een WElVERdiend feestje onder 
een koepeldak aangeboden gekregen. De 
vrĳ willigers hebben hun jaarlĳ ks uitstapje 
doorgebracht op de camping. De kantorengang 
in de witte bouw heeft nieuwe muurbekleding. 
En er staat in de komende maanden nog meer 
te gebeuren. Uiteraard verwachten wĳ  in 
december Sinterklaas bĳ  ons, is het 7 december 
de dag van de vrĳ willigers en kunnen bewoners 
van Gaudete en Emmaus een feestelĳ k kerstdiner 
genieten samen met hun familie. 

Wat u gemist heeft is een uitgebreide viering van 
de jubilarissen. Er waren er dit jaar niet zoveel als 
de 9 van vorig jaar. Onze jubilerende collega’s 
hebben de voorkeur uitgesproken voor een 
feestelĳ ke viering met de bewoners/collega’s op 
de eigen groep. Dus een bescheiden feestje met 
een grote waarde voor hen. 

Gaudete heeft in de afgelopen maanden een 
opfrisbeurt gekregen. Prenten uit de oude doos in 
zwart wit kwamen tot leven door een rand van 
frisse kleuren. Er hangen rollen met spreuken die 
het lezen waard zĳ n en op het balkon versieren 
vele dakjes voor de vogels de muren. En er komt 
nog meer ……

En wat ook kleur bracht in het dagelĳ ks leven zĳ n 
de kekke tasjes voor de IPads die de 
zorgmedewerkers regelmatig bĳ  u inzetten. 
Het vorige Notre Dame Journaal was behoorlĳ k dik 
en geheel in kleur. Het werd al snel in de 
volksmond “glossy” genoemd. We hadden zoveel 
leuke foto’s en konden niet kiezen tussen wat 
kleur of zwart-wit moest zĳ n. En zegt u nou zelf: 
foto’s zeggen vaak meer dan woorden. De 
communicatie-afdeling bracht uitkomst. Door over 
te gaan naar een andere drukker kon ons huisblad 
in fullcolour worden gedrukt zonder meerkosten. 
Wĳ  gaan door naar 2018. We wensen alle 
bewoners en familie prettige feestdagen en een 
mooi nieuw jaar.
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Het is herfst……zeggen ze. Als ik dit schrĳf is het 25 
graden en schĳnt de zon. Het lĳkt wel zomer! Maar nu 
u dit leest, dan zĳn inmiddels de temperaturen weer 
omlaag en rĳden de cabrio’s weer met een gesloten 
kap i.p.v. met een open dak. En datzelfde geldt voor ons 
meer dan 100-jaar oude “witte klooster”, er is weer een 
gesloten kap i.p.v. een open dak. Na een ingrĳpende 
operatie, met de nodige tegenslagen, zĳn we weer 
letterlĳk en �guurlĳk voor een paar decennia “onder de 
pannen” oftewel “onder dak”. Fĳn dat de congregatie 
zo investeert in het gebouw, daar hebben we allemaal 
plezier van!

Zo zĳn wĳ, vanuit De Wever, aan het investeren in 
medewerkers en vrĳwilligers; wĳ willen geen 
“roo¬ouw” plegen op onze medewerkers, en zullen de 
extra “van Rĳn”-gelden inzetten voor de zgn. handen 
aan het bed. Als we die tenminste kunnen interesseren 
voor de zorg; want we krĳgen vacatures momenteel 
niet meer ingevuld, omdat er geen kandidaten meer 
zĳn. Er kiezen te weinig mensen voor de zorg, de jeugd 
vindt in andere sectoren “onderdak”. En dat terwĳl het 
zo’n dankbaar beroep is, waar best goed voor betaald 
wordt. En het wordt ook steeds leuker, nu we meer 
regie leggen bĳ de teams zelf, en minder gaan regelen 
in richtlĳnen en protocollen.

Bĳ zelfstandige teams hoort ook minder management; 
het is inmiddels duidelĳk dat Angelie Voogd niet meer 
terugkomt als teammanager, en we hebben besloten 
dat Jasmine Draaĳers de enige teammanager Zorg en 
Welzĳn wordt bĳ Notre Dame. Het vrĳgekomen geld 
besteden we aan extra ondersteuning van de 
zelfstandige teams. Angelie gaat die taak uitvoeren, en 
daarmee is ook zĳ, wanneer ze weer helemaal beter is, 
“onder dak”.

Tenslotte biedt Notre Dame ook “onderdak” aan de 
Paters en Broeders van de MSC; en die hadden laatst 
een groot feest: een combinatie van professiefeesten 
en priesterjubilea. Er was o.a. een H. Mis met 5 
( jubilerende) priesters aan het altaar; wat een luxe! 
Wat �jn dat wĳ samen bĳ Notre Dame dergelĳke 
feesten kunnen vieren!

En dat brengt me bĳ de naderende feestdagen en het 
kerstverhaal, waarbĳ Jozef en Maria in de kerstnacht 
op zoek gingen naar “onderdak”, en uiteindelĳk in een 
stal belandden, waar het kindje Jezus werd geboren. 

Waarmee ik maar wil zeggen: “onderdak” is essentieel 
in het leven en staat voor alles dat met warmte en 
medemenselĳkheid, en met bescherming en veiligheid, 
te maken heeft.

Ik wens u �jne feestdagen en alle goeds voor het 
nieuwe jaar!

Joop van Dĳk, locatiemanager

VAN HET MANAGEMENT
“ONDERDAK” IS ESSENTIEEL IN HET 
LEVEN EN STAAT VOOR ALLES DAT MET 
WARMTE EN MEDEMENSELIJKHEIDEN TE 
MAKEN HEEFT.
Joop van Dĳk, locatiemanager

felicitaties voor pater Frans 
Vennix een van de feestelingen 
(60 jaar geprofest)
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THUIS
Marco Borsato zong eind september op de televisie voor 
het eerst zĳn nieuwe single Thuis. Ik hoorde de tekst 
en dacht meteen aan een plekje in het Notre Dame 
Journaal. Het geeft zo treffend aan waarom thuis thuis is. 

Het is niet heel groot
Maar ik heb niet meer nodig dan dit 
De plek die ik ken 
Hier laad ik op 
M’n plaats om te rusten 
Ja hier kan ik zĳn wie ik ben 
 
Oh, wat is het �jn 
Om weer thuis te zĳn 
Nog veel mooier dan de mooiste reis 
Ik voel het gelĳk 
De geborgenheid
Nergens zo veilig als in m’n eigen kleine stukje paradĳs 
 
Wat is ze groots 
Haar bergen en dalen 
Haar land, oceanen, de lucht 
Ik kĳk om me heen 
Ik haal heel diep adem 
En toch wil ik steeds weer terug 
 
Oh, wat is het �jn 
Om weer thuis te zĳn 
Nog veel mooier dan de mooiste reis 
Ik voel het gelĳk 
De herkenbaarheid 

Ben nergens zo gelukkig als in m’n eigen kleine stukje paradĳs 

Elke keer wanneer ik wegga kĳk ik even achterom 
En sta ik stil bĳ wat er schuil gaat
Achter het raam bĳ het balkon 
Alles dat m’n hart zo lief is 
Waar het allemaal om draait 
Wat mĳ het beste zal omschrĳven 
Als al het andere overwaait 

Het gevoel dat ik hier thuishoor 
Ik neem het altĳd met me mee 
Door wat me opwacht als ik terugkeer 
Ben ik nergens echt alleen 
Ik herken de velden en de wegen 
De route met m’n ogen dicht 
Ik weet dat het niet ver meer is 
 
Wat het belangrĳkst is 
Heb ik het meest gemist 
De deur die zwaait open 
En ik weet ik ben thuis 
Ik ben thuis 
 
Oh, wat is het �jn 
Weer bĳ jou te zĳn 
Ben nergens zo gelukkig als in m’n eigen kleine stukje paradĳs 
M’n eigen kleine stukje 
Oh, wat is het �jn om weer thuis te zĳn
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NATIONALE BEWEEGWEEK 
Een week waar we volop in beweging zĳn geweest 
zowel lichamelĳk als geestelĳk.
We zĳn op maandagochtend gestart met de officiële 
onthulling van de Duo�ets. Elders in het blad leest u 
meer over hoe en wat als u met een familielid wilt 
gaan �etsen.

In de middag hebben we samen met de fysiotherapie 
een mooi stukje muziek gespeeld, de Radetzky Mars 
van Johan Strauss.

Dinsdag hebben we samen met de bewoners de 
Nintendo-WII Sport gedaan; dit was toch nog niet echt 
gemakkelĳk, er zitten dan toch veel knopjes op zo’n 
afstandsbediening. Sommige bewoners ging het goed 
af: een enkeling had zelfs een strike gegooid. Nadien 
hebben de deelnemers genoten van Smoothie en vers 
fruit.

Woensdag konden bewoners zich opgeven voor de 
Duo�ets, maar het weer gooide roet in het eten. Niet 
getreurd, het alternatief van gezelschapsspellen in de 
Gele Zaal is goed bevallen.

Op donderdag is als afsluiting een beweegquiz gedaan 
met vragen over gezondheid, sport, bekende sporters, 
wie heeft als eerst een mandarĳn afgepeld of wie heeft 
de langste appelschil geschild.

Al met al hebben we een leuke sportieve week gehad. 

Gerda van der Sande, medewerker welzĳn
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“ONDERDAK”
We gaan naar Kerstmis, de geboorte, zeg maar de verjaardag van Jezus, ruim 2000 jaar geleden. 
Maria en Jozef waren op weg toen Maria bevallen moest. Ze werden niet echt welkom geheten in 
Bethlehem. Misschien was dat alleen omdat er werkelij k geen plaats was in de stad Bethlehem, 
maar het kon net zo goed zij n dat ze er zo armoedig uit zagen, dat een waard van een herberg 
dacht dat hij  niet genoeg aan hen zou kunnen verdienen. Of misschien moest die waard al 
die rompslomp van een bevalling niet hebben. Feit was dat ze naar de stal, een dierenverblij f, 
verwezen werden. Je kunt je voorstellen dat ze zich ‘ontheemd’ voelden. 

MAAR WAT IS DAN 
HET GOEDE? 
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Het zou niet de laatste keer zĳ n dat Jezus ergens 
niet welkom was. Maar Jezus zelf heeft in zĳ n 
leven voorbeelden gegeven hoe je mensen het 
gevoel kunt geven dat ze wel welkom zĳ n, hoe je 
mensen op kunt vangen, hoe je mensen weer een 
leven kunt geven, mensen kunt laten opleven. De 
bĳ bel staat er vol mee. Ontheemd zĳ n is dan ook 
niet iets waar je je als mens bĳ  neer hoeft te 
leggen; er is altĳ d hoop op andere, betere tĳ den.

Nu ook, tweeduizend jaar later, kun je ontheemd 
zĳ n, doordat je op een plek op de wereld bent die 
niet je thuis is, waar mensen je niet welkom heten 
of zelfs nog erger, waar mensen laten voelen dat je 
niet welkom bent en je laten merken dat je die 
plek het best zo snel mogelĳ k kunt verlaten. 
Etnische onlusten zorgen er soms voor dat een 
minderheidsgroep zich niet thuis voelt in een land 
waar hun voorouders al decennia of zelfs eeuwen 
wonen. Discriminatie kan er voor zorgen dat je je 
niet thuis voelt in je eigen huis, doordat je gepest 
wordt door mensen uit de buurt die niets van je 
moeten hebben vanwege je seksuele geaardheid 
of door je handicap of je huidskleur, of doordat 
mensen jaloers zĳ n op wat je hebt.

Je kunt je echter ook ontheemd vóélen. Dat kan 
ook op meer manieren: diezelfde vluchteling die 

op een plek 
terecht komt waar 
hĳ  weliswaar niet 
meer vervolgd 
wordt, maar waar 
hĳ  ook niet 
welkom wordt 
geheten: het doet 
er eigenlĳ k niet 

toe of hĳ  er wel of niet is. Die persoon zal zich niet 
gemakkelĳ k thuis voelen in zo’n omgeving.

Je kunt je ook ontheemd voelen als je verhuist naar 
een andere stad of dorp, of naar een andere woning. 
Het kan zĳ n dat je die verhuizing bewust doet, maar 
dat het tegenvalt, dat je na een tĳ dje voelt dat je je 
op die plek niet thuis zult gaan voelen. 

Het kan ook zĳ n dat je op een plek terecht komt 
waar je het gevoel krĳ gt dat er iets niet klopt. De 
Duitsers noemen dat een ‘unheimisch’ gevoel. 
Maar het kan zeker ook zĳ n dat je je ontheemd 
voelt als je gedwongen wordt te verhuizen. Je had 
het zo naar je zin waar je zat, maar door 
omstandigheden, � nancieel of door werk, door 
een scheiding of door ziekte, kun je niet meer 
blĳ ven wonen op de plek waar je je thuis voelde. 
De nieuwe woning kan dan nog zo mooi of 
functioneel zĳ n: de kans dat je je ontheemd voelt, 
is groot. Dit kan later wel wegebben, maar het kan 
best een tĳ dje duren. Tenslotte kun je ook 
ontheemd zĳ n in je eigen lichaam. U zult wel eens 
gehoord hebben dat mensen zich soms niet thuis 
voelen in hun eigen lichaam: een jongen wil 
eigenlĳ k een meisje zĳ n, of andersom. Maar ook 
kun je je niet thuis voelen als je lichaam gebreken 
vertoont die er voor zorgen dat je je eenzaam voelt 
omdat je niet vooruit kunt zoals je wilt. Ik weet 
niet of ik hier ook een etiket ‘ontheemd’ op kan 
plakken, maar gesprekken die ik heb met mensen 
lĳ ken dit wel te rechtvaardigen. Genoeg slecht 
nieuws, zou ik zeggen.

Maar wat is dan het goede? 
Dat je iets aan het ‘ontheemd zĳ n’ kunt doen.

Door je opstelling tegenover andere mensen, 
door tevreden te zĳ n met een goed leven in 
plaats van een perfect leven na te streven (wat is 
perfect leven…); door anders tegen dingen en 
mensen aan te kĳ ken. En je kunt, net als Jezus, 
ándere mensen proberen een leven te geven, 
door met anderen te communiceren, door een 
ander te laten merken dat hĳ  of zĳ  erbĳ  hoort. 
Eigenlĳ k hele simpele dingen zoals 
gemoedelĳ kheid: wat voor Brabanders toch 
niet vreemd is. Saamhorigheid: door gezellig 
te zĳ n aan tafel, elkaar smakelĳ k eten te wensen, 
samen kerstliederen te zingen en daarmee een 
heerlĳ k moment te beleven op weg naar dat 
mooie lichtjesfeest. Zo zĳ n we samen licht voor 
elkaar, wordt het leven wat lichter en vrolĳ ker en 
mogen we elkaar van harte onderdak verlenen in 
het leven.

Ik wens u dan ook alvast Zalig Kerstfeest!

Gabriël Roes, geestelĳ k verzorger

DAT JE IETS AAN 
HET ‘ONTHEEMD 
ZIJN’ KUNT DOEN.
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Nee, geen recensie van een � lm uit de jaren 50 van 
de vorige eeuw met een gelĳ knamige titel, maar 
een verhaaltje over katten. (Er is trouwens wel een 
verband te leggen. Elisabeth Taylor was ook niet 
voor de poes)

Katten, ik heb er niets mee. Mĳ n buurvrouwen, 
aan weerskanten, zĳ n een andere mening 
toegedaan. De een ziet haar drie harige huisdieren 
als kinderen en behandelt (lees: verwent) ze ook 
als zodanig. De andere staat in de straat bekend 
als ‘het kattenvrouwtje’. Haar eengezinswoning 
biedt onderdak aan negen (recente telling) 
exemplaren en blĳ kt daarnaast een inloophuis te 
zĳ n voor zwervende, weggelopen en dakloze 
miauwers. Begrĳ p me goed, ik misgun niemand 
een huisdier en ben tegen dierenleed maar het 
loopt soms uit hand. 

Tweewekelĳ ks stopt er een vrachtwagen voor de 
deur. Ja, mĳ n deur. De chauff eur kent me 
inmiddels en zet zonder het nog te melden de 
door de buurvrouw bestelde pallet met 
kattengrind, kattenbrokken en blikvoer op de 
stoep. Die zakken van vĳ fentwintig kilo versjouw ik 
naar de vrouw met een zwakke rug, die gek is op 
katten; dat doe je toch als � tte buurman?
Al die heilzame brokken en blikken met vis en 
gevogelte zorgen er wel voor dat die eigenzinnige 
huisvrienden vergeten wat ze zouden moeten 
doen: op muizen jagen bĳ voorbeeld. Die dansen 
niet alleen op de tafel in mĳ n tuin maar weten ook 
precies waar er brokjes gemorst worden. De 
getemde afstammelingen van tĳ gers en 
andersoortige katachtigen roofdieren kĳ ken loom 
op of negeren hun oude prooi als die voorbĳ  
trippelt. 

Wat heeft dit te maken met de titel van deze 
uitgave van het Notre Dame Journaal hoor ik u 
denken.

Daar kom ik nu aan toe. Die volgevreten 
pluizenbollen zĳ n door hun overgewicht te 
langzaam geworden en zĳ n liever lui dan moe. Ze 
kiezen, als ze al rondlopen, de kortste weg naar de 
buurvrouw als deze met de etensbak staat te 
rammelen…over mĳ n schuurdak. Een aantal jaren 
geleden voorzien van praktische zwarte bitumen 
golfplaten. Deze hebben echter een nadeel: als het 
warm is, worden ze zacht. Menig aan obesitas 
lĳ dende favorieten van de Farao’s zakten met hun 
mollige pootjes door het dak. Bĳ  een 
eerstvolgende regenbui lekte de boel als een 
(katten)mandje. Repareren was een onbegonnen 
zaak en de vloer van de schuur stond op den duur 
vol met emmers en bakjes om het regenwater op 
te vangen. 

Het gaat te ver om de viervoeters de schuld te 
geven, maar dat ik dit jaar mĳ n vakantie in een ver 
en zonnig oord heb opgeoff erd om het dak te 
vervangen, voelde soms wel zo. Nu is mĳ n schuur 
bedekt met zogenaamde geïsoleerde dakplaten 
met een verzinkte afwerklaag. Een klusje dat drie 
weken meewarig werd gadegeslagen door poezen 
en katers die net deden of ze sliepen. (Ik zag ze wel 
loeren door hun dichtgeknepen oogleden). Ik kan 
niet wachten op een mooie warme, zonnige dag 
en de beesten dan nietsvermoedend denken 
sneller thuis te kunnen komen via mĳ n dak….of de 
buurvrouw moet ze voorzien hebben van 
schoentjes met hittebestendige zooltjes. Die zĳ n 
er vast voor katten…  

Norbert Izeboud, zoco Bethanië

KAT OP EEN HEET ZINKEN DAK
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OP WEG MET DE DUOFIETS
Zelf in beweging en stabiel op weg met de duo� ets
Samen met een familielid, vriend, kennis of met 
een vrĳ williger kunt u als bewoner van Notre Dame 
Tilburg (her)ontdekken. Naast elkaar zitten en allebei 
� etsen. De � ets heeft elektrische ondersteuning. 
Er is een keuzemogelĳ kheid: wel of niet met twee 
personen trappen. U kunt uw � etspartner dus het 
werk laten doen en zelf alleen maar de benen losjes 
laten meedraaien met de pedalen en vooral genieten 
van de wind in uw haren, de beweging van de stad 
of de stilte van de natuur. 

Van bewoners die al zĳ n 
mee geweest 
kwam na aµ oop 
niets anders dan 

enthousiasme. Een 
bewoner gaat al 
regelmatig met 

zĳ n dochter erop 
uit en doet zo samen 
met haar verschillende 
terrasjes aan in Tilburg 
en omstreken aan. 

Reserveren
Reserveert u een dagdeel bĳ  de receptie. Als u de 
� ets voor het eerst gebruikt, krĳ gt u een instructie 
van Gerda van der Sande of Evelien Pigmans. U 
kunt de � ets gebruiken tussen 0900-1300 en 1330-
1730 uur. In de zomerperiode kan ook nog een 
rondje worden gemaakt tussen 1800 en 2030 uur, 
voordat de receptie sluit. Er wordt nog een 2e accu 
aangeschaft, zodat het 2e � etsduo altĳ d verzekerd 
is van een volle accu. Algemeen advies: hoe lager de 
stand van de ondersteuning hoe verder u kunt rĳ den. 

Aan het lenen zĳ n geen kosten verbonden. Wel 
tekent u bĳ  de receptie dat u de duo� ets in 
gebruik hebt en gedurende de uitleenperiode 
verantwoordelĳ k bent voor het uitgeleende 
materiaal. U krĳ gt dan de � etssleutel mee. De 
sleutel van de � etsstalling kunt u het beste retour 
geven aan de receptie, voordat u deze verliest. We 
gaan ervan uit, dat u als gebruiker voorzichtig en 
zorgvuldig omgaat met de duo� ets de � ets niet 
onbeheerd achterlaat bĳ  aµ evering de � ets op slot 
doet zorgt dat de accu wordt opgeladen zorgt dat de 
stalling is afgesloten 

Veel rĳ plezier!

Ik ben Manuela Aletta Corina van Pernis-Troost, 
geboren op 19 januari 1971 in Noord-Scharwoude 
(gemeente Langedĳ k) vlakbĳ  Alkmaar. Met mĳ n 
man Marco en twee kinderen  Valentĳ n van  bĳ na 
18 en Youp van bĳ na 15 jaar woon ik in Tilburg. 
Ook heb ik een ruwharige dwergteckel  Freek van 6 
jaar. Hĳ  is een schatje en komt zo nu en dan mee 
naar Emmaus. Mĳ n ouders (70 en 68) zĳ n beiden 
nog in zeer goede gezondheid. Als verzorgende IG 
werk ik sinds kort in Notre Dame. Tĳ dens mĳ n 
opleiding ben ik 2 jaar geleden in mĳ n 2e leerjaar, 
een jaar lang op Emmaus werkzaam geweest. 
Inmiddels heb ik mĳ n opleiding afgerond en werk ik 
als vaste kracht en met heel veel plezier op Emmaus.

Heb je nog dromen, wensen, doelen? 
Mĳ n grootste wens is dat mĳ n kinderen, man en ik 
nog lang gezond en gelukkig  mogen blĳ ven. En 
dat mĳ n kinderen het geluk vinden in de liefde en 
werk. Zelf wil ik nog heel graag de vervolgopleiding 

tot Verpleegkundige niveau 
4 volgen.  Dat is het volgende 
doel wat ik op werkgebied stel. 

Hobby’s, interesses, 
eigenaardigheden?
Mĳ n grootste hobby is het inrichten 
van mĳ n huis maar ook andere 
mensen helpen met het inrichten van 
hun huis. Ik wandel graag met Freek in 
de bossen. Ik  kook graag en zou 
eigenlĳ k weer moeten gaan sporten. 
Ik ben gek op skiën, iets wat wĳ  ieder 
jaar in de carnavalsvakantie met het 
hele gezin doen. En net zoals bĳ na iedere 
vrouw ben ik gek op shoppen. Waar ik 
absoluut niet tegen zĳ n mensen die liegen 
of achter iemands rug om praten. Ik ben 
eigenlĳ k altĳ d vrolĳ k en positief 
ingesteld.

STELT ZICH VOOR
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Onder het golfplaten dak bĳ  de poort staan de 
containers voor het afval. Voor elk wat wils: glas, 
plastic, papier, restafval. 

Het zit in de traditie van Notre Dame om veel te 
hergebruiken en afval te scheiden. Dat scheelt in 
de afvalberg die we met zĳ n allen produceren. 
Welke route volgt ons afval?

We maken onderscheid tussen plastic, papier, 
glas, batterĳ en, spuitbussen etc. en restafval. We 
brengen het weg naar de containerruimte op de 
afdeling. Daar staan diverse bakken bĳ  elkaar met 
een etiket wat erin moet. 

Onze assistent-huismeester Henk van den Berg, 
verzorgt voor ons allen het transport naar de 
buitencontainers. Henk doet dat al 20 jaar. En helaas 
gaat het voor Henk ook wel eens mis. Niet altĳ d 
wordt het afval goed gescheiden. Steeds vaker komt 
hĳ  kapot glas tegen in de bak van het restafval. He t 
is dan niet moeilĳ k te bedenken dat hĳ , maar ook 
u, zich daaraan kan verwonden. Kartonnen dozen 
worden in het hok gezet. Als we ze plat maken dan 
neemt dat niet alleen minder plaats in binnen, maar 
hoeft de buitencontainer ook minder vaak te worden 
geleegd (kostenbesparing). 

De praktĳ k:

AFVAL ONDER DAK

X
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Op de juiste manier scheiden 
doen we met z’n allen. 
En het resultaat is dan: 

X





X

Papier of plastic?
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WIST U DAT
•  groene daken het voordeel hebben regenwater 

op te vangen en vertraagd af te voeren? In 
Rotterdam ligt al 200.000m2 groen dak. 

•  Nederland inmiddels aan 17 miljoen mensen 
onderdak biedt?

•  Nederland 7,7 miljoen woningen telt?
•  er in Nederland ruim 30.000 mensen dakloos 

zĳn?
•  dat dit jaar de pieten vanaf 18 november over de 

daken gaan in de Friese stad Dokkum?
•  de paddenstoel de vrucht is van een 

ondergrondse schimmel (fungi)? 
•  dat paddenstoelen niet groeien maar 

opzwellen?
•  de witje puntjes op de vliegenzwam restanten 

zĳn van een gescheurd wit vlies waar hĳ in zat? 

•  dat de vliegenzwam in Nederland onder de 
Opiumwet valt? 

•  de vliegenzwam waarschĳnlĳk zĳn naam te 
danken heeft aan het feit dat hĳ werd gebruikt 
om vliegen te vangen? 

•  dat het grootste organisme ter wereld niet de 30 
meter lange blauwe vinvis is, maar de zwamvlok 
van de sombere honingzwam? Deze schimmel 
leeft in de Blue Mountains in Oregon, Amerika 
en beslaat nu maar liefst 965 hectare grond. Dit 
is even groot als 1920 voetbalvelden! Er wordt 
geschat dat deze schimmel tussen de twee- en 
achtduizend jaar oud is, maar ten minste 2400 
jaar! Een µink bejaarde paddenstoel dus. Toch 
is deze paddenstoel in natuurlĳke bossen die in 
evenwicht zĳn heel zeldzaam, hĳ slaat vooral 
toe in productiebossen.

12

We zĳn inmiddels voorbĳ orkaan 
Nate. Die zwakte gelukkig af 
tot een tropische storm voordat 
ie Mississippi bereikte. Dat 
neemt niet weg dat deze storm 
toch overstromingen teweeg 
bracht die veel schade en leed 
veroorzaakten. De voorafgaande 
orkanen Harvey, Irma en Maria 
zorgden voor veel ravage in 
Mexico, het Caribisch gebied en 
Amerika. En bĳ het schrĳven van 
deze tekst is tropische storm 
Ophelia uitgeraasd in Ierland. 

Ze bracht wel een bĳzonder 
weersverschĳnsel mee. Het 
Sahara zand vermengd met de 
rook van brandende bossen in 
Spanje/Portugal. 

Hoewel Ophelia uitzonderlĳk 
dichtbĳ is gekomen, zal ons 
als Nederlanders het meest bĳ 
staan wat Irma aan verwoesting 
van Sint Maarten teweeg heeft 
gebracht. Veel mensen zĳn 
dakloos geworden en hebben 
niets meer. Ruim negentig 
procent van de bebouwing heeft 
schade. Een derde daarvan is 
compleet verwoest. 

“In 1995 kreeg het eiland 
te maken met orkaan Luis. 
Daarna is er beter gebouwd, 
maar niemand kon een orkaan 
uit de zwaarste categorie 5 
voorspellen, aldus een voormalig 
gezaghebber op Sint Maarten. 
Irma was een monster.” 

Er zĳn echter ook gebouwen 
overeind gebleven of hebben 
naar verhouding weinig schade. 
Zoals een betonnen villa van 
een architect en enkele van zĳn 
klanten. Dat leidt tot de wens van 
een van de bewoners: “Hopelĳk 
worden de huizen straks op deze 
wĳze herbouwd, dat zou een boel 
ellende schelen”.

Voorlopig worden bewoners 
die dakloos zĳn geworden, 
opgevangen in tenten, mede 
ge�nancierd met de opbrengst 
van Giro 5125. Er is op dit 
moment meer dan 15 miljoen 
euro binnen. Eerste schattingen 
van de wederopbouwkosten 
liggen in de orde van grootte van 
zeker een miljard euro.

DAKLOOS DOOR DE NATUUR
Wat velen van ons in de ban hield in de afgelopen maanden 
was de route die de diverse orkanen zouden volgen. A�ankelĳk 
daarvan zouden namelĳk meer of minder mensen dakloos worden. 
Orkanen krĳgen namen die door het WMO (World Meteorological 
Organization) voor jaren zĳn vastgelegd. Ze krĳgen mensennamen 
omdat dat voor herkenning zorgt. Communicatie wordt simpeler en 
mensen onthouden dat gemakkelĳker. 
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OUD EN NIEUW OP GAUDETE
De gang van Gaudete is aan het veranderen. In het 
voorjaar heeft het balkon een kleine metamorfose 
ondergaan. 

Ondertussen ziet u langzaam aan de gang een 
ander uiterlĳk krĳgen. De grote panelen met oude 
foto’s aan de muur zĳn voorzien van een frisse 
kader kleur.

Een andere muur is voorzien van boekenkastbehang. 
Hier komt nog een mooie houten lĳst omheen.

Tussen enkele voordeuren van de appartementen 
hangen papierrollen gedecoreerd met teksten 
of foto’s. De rollen zullen wel eens verwisseld 
worden, bĳvoorbeeld bĳ feestdagen in het jaar.

U en uw familie hebben aangegeven graag meer 
groen op de afdeling te willen zien. Daarom komt 
er nog een verticale tuin aan de muur te hangen 
(zie foto). En ook de inbouwkast bĳ de grote lift zal 
nog een facelift krĳgen. 

Zo verandert het aanzien van Gaudete langzaam 
en wordt de gang sfeervoller.

Als de vernieuwing afgerond is komt er een 
officiële openingsceremonie voor de bewoners van 
Gaudete.
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Dit jaar had ik gekozen voor een locatie dicht bĳ  
huis, Camping Breehees in Goirle. 

Om 14.00 uur werden 22 van de in totaal 31 
vrĳ willigers op Notre Dame ontvangen met  koffi  e 
en een warme appelµ ap.

Na een uurtje stond boer Huub klaar met de 
huiº ar klaar. Weliswaar niet met een paard ervoor 
maar een tractor. Al hobbelend kwamen we aan 
bĳ  het familiebedrĳ f de melkveehouderĳ  in Goirle. 
Hier konden we met eigen ogen zien dat de koeien 
automatisch werden gemolken en dat het eten 
door een robot werd verzorgd. Dus mensenhanden 
komen hier niet meer aan te pas. 

Op de valreep stond er buiten nog een pasgeboren 
kal» e op ons te wachten en u raadt het al…..hier 
konden we moeilĳ k bĳ  weg komen.

Maar Boer Huub toeterde met zĳ n tractor dat 
we verder moesten en toog met ons het bos in. 
Midden tussen het groen hield hĳ  aan voor een 
korte pauze met verse appelsap of voor degene 
die bliefde het T ilburgse drankje “Schrobbelèr“. 
En toen gingen we weer verder om van de mooie 
natuur te genieten op deze zonnige dag in 
september.

Eenmaal terug gekomen op Camping Breehees 
stond er een overheerlĳ k koud/warm buff et klaar 
voor ons. Heerlĳ k gegeten, gedronken maar vooral 
veel plezier gehad met zĳ n allen.

Als afsluiting heb ik een kleine speech gehouden, 
ook namens de bewoners van Notre Dame, dat wĳ  
niet zonder “onze” vrĳ willigers kunnen. Nogmaals 
bedankt voor jullie inzet!!

Evelien Pigmans, coördinator vrĳ willigers

VRIJWILLIGERS ONDER EEN ANDER DAK
Op woensdag 13 september 2017 was het jaarlĳ kse uitje voor de vrĳ willigers van Notre Dame om hen 
te bedanken voor hun goede zorgen/ inzet voor “onze’’ bewoners.

NOGMAALS 
BEDANKT 
VOOR JULLIE 
INZET!!

ook namens de bewoners van Notre Dame, dat wĳ  
niet zonder “onze” vrĳ willigers kunnen. Nogmaals 
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NOGMAALS 
BEDANKT 
VOOR JULLIE 
INZET!!
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Ingrediënten
2 uien 
500 gram champignons 
200 gram shiitake 
200 gram oesterzwammen 
200 gram cantharellen 
200 gram katenspek 
75 gram boter 
1 el citroensap 

1 el Italiaanse kruiden 
2 teentjes knoµook 
25 gram bloem 
1 tablet vleesbouillon 
1/4 liter slagroom 
2 eieren 
12 (schelp)pasteibakjes

Bereiden
Paddenstoelen schoonmaken en in stukjes 
snĳden. Katenspek in stukjes snĳden en de ui 
snipperen. In een pan 50 gr. boter verhitten 
en de ui en het spek in 5 min zachtjes bakken. 
Paddenstoelen, citroensap en Italiaanse kruiden 
erdoor scheppen. Knoµook erboven uitpersen. 
Met deksel schuin op de pan in ca. 10 minuten 
zachtjes laten stoven. Intussen in een andere pan 
de rest van de boter smelten. Bloem erdoor roeren 
en het bouillonblokje erboven verkruimelen. 
Al roerend scheutje voor scheutje slagroom 
toevoegen. Blĳven roeren tot het een gebonden 
saus is. Dan het paddenstoelenmengsel erdoor 
roeren. Zachtjes koken tot er een gebonden ragout 
ontstaat. Op smaak brengen met zout en peper. 
Eieren splitsen en dooiers losroeren met 3 el 
warme ragout. Al roerend het eiermengsel aan de 
rest van de ragout toevoegen. Blĳven roeren tot 
de ragout gebonden is, niet meer laten koken en 
serveren.

De shiitake (Lentinula edodes) is een 
eetbare paddenstoel, die van nature 
voorkomt in China en Japan. De paddenstoel 
wordt veel gebruikt in de Aziatische keuken. 
De smaak en de geur zĳn aangenaam. 

De paddenstoel groeit op harde 
houtsoorten zoals eik, beuk, tamme 
kastanje en okkernoot. De paddenstoel 
verkrĳgt door droging een nog betere 
smaak en behoort tot de duurste 
paddenstoelen die in winkels voor 
levensmiddelen te koop zĳn. In Nederland 
bestaan een paar kwekerĳen. In het 
Verre Oosten wordt deze paddenstoel 
sinds eeuwen gekweekt en bĳzonder 
gewaardeerd vanwege de geneeskrachtige 
werking, waar zĳ om bekendstaat.

De naam shiitake stamt uit het Japans 
en betekent paddenstoel (= ‘take’) die 
op de pasaniaboom (= ‘shii’) groeit. De 
paddenstoel heeft een lichtbruine tot 
donkerbruine hoed. De plaatjes zĳn aan 
de steel gehecht en enigszins aµopend. De 
steel zit meestal in het midden, maar kan 
soms ook asymmetrisch groeien. Bĳ jonge 
paddenstoelen is de rand van de hoed naar 
binnen gerold. Het oppervlak van de hoed 
is meestal licht bevlokt. De paddenstoel is 
zeer eiwitrĳk en bevat vitamine B en C. Ook 
is het bloeddruk en cholesterol verlagend.
In China wordt shiitake vanwege de 
aangename paddenstoelengeur ook 
‘xiang gu’ genoemd, wat zoveel betekent 
als ‘goed ruikende paddenstoel’. Shiitake 
behoort naast de champignon tot de meest 
gekweekte paddenstoelen ter wereld. Er 
zĳn twee soorten op de markt; het meest 
verkocht is de soort ‘tong gu’, die dik en 
vlezig is met een nauwelĳks geopende 
hoed. De dunvlezige soort met een brede 
geopende hoed wordt ‘koshin’ genoemd.

RECEPT VOOR U PASTEITJE MET PADDENSTOELENRAGOUT
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GRATIS WIFI
Wat er ook gebeurd is onder dit dak en waar 
u nu niets meer van ziet, is het aanleggen van 
verbindingspunten voor Wi� . Gasten kunnen 
op alle afdelingen van het zorgcentrum wi�  
ontvangen. Ook de Gele Zaal waar u met uw visite 
terecht kunt voor een kopje thee of koffi  e, beschikt 
over een wi� verbinding.

Uw visite kan met een privételefoon, tablet of 
laptop gratis inloggen. De Wi� verbinding heet 
gasten@dewever.nl. Er is geen wachtwoord nodig, 
wel een disclaimer accepteren. 

FREE WIFI
Gasten@DeWever
Voor wie Bezoekers in het algemeen
Voor wat Privé-telefoon, tablet, pc en laptop
Toegang  Geen wachtwoord nodig wel een 

disclaimer accepteren

Medewerker@DeWever
Voor wie Medewerkers van De Wever
Voor wat Privé-telefoon, tablet, pc en laptop
Toegang  Je e-mailadres van De Wever en je 

wachtwoord

Yvonne Damen werkt aan de 
receptie van Novadic Kentron 
op vier verschillende locaties 
in Brabant (Breda, Roosendaal, 
Bergen op Zoom en Tilburg). In 
deze functie heeft zĳ  het eerste 
contact met mensen van allerlei 
rangen en standen die met een 
hulpvraag komen. 

Novadic Kentron is een 
autoriteit op het gebied van 
verslavingszorg. Op allerlei 
manieren kunnen mensen 
geholpen worden. Welke 
manier passend is wordt via een 
intakegesprek in beeld gebracht. 
Jouw regiebehandelaar houdt 
vervolgens overzicht over de 
behandeling. De behandeling 
kan direct gericht zĳ n op 
verslaving, maar ook op de 
combinatie van verslaving en 
problemen die daarmee te 
maken hebben (bĳ voorbeeld 
met wonen of werk). Er kan 

tĳ delĳ k onderdak worden 
geboden zoals in een hostel. 
Hier krĳ gen mensen niet alleen 
onderdak maar ook lichamelĳ ke 
en medische  verzorging en hulp 
bĳ  het oplossen van problemen.

Traverse helpt in Midden-Brabant 
mensen in probleemsituaties die 
dak- of thuisloos zĳ n of dreigen 
te worden. De hulpverlening 
is naast de basale opvang van 
‘bed, bad en brood’ gericht op 
rehabilitatie.

Om van de een op de andere dag 
dakloos te worden kan iedereen 
overkomen.  Er zĳ n verschillende 
oorzaken waardoor je je 
woonruimte kwĳ t kunt raken. 
Werkeloosheid is daar een 
van. Door je werk te verliezen 
wĳ zigt je � nanciële situatie 
waardoor je je huur / hypotheek 
niet meer kunt betalen en je je 
woonruimte kwĳ traakt. Of je 

relatie gaat over en je hebt geen 
mogelĳ kheid om ergens tĳ delĳ k 
ander onderdak te vinden. Of 
je vlucht uit een land waar het 
onveilig is en gaat op zoek  naar 
een land waar je die veiligheid 
wel hoopt te vinden. 

Wat voor Yvonne Damen het 
werk zo leuk maakt is dat iedere 
dag anders is en je ontmoet 
telkens nieuwe mensen met 
hun eigen verhaal. Ze zou ook 
niet willen ruilen met een 
andere functie. De diversiteit 
van werkzaamheden,  het 
inspelen op nieuwe situaties 
en het werken met mensen van 
verschillende aº omst maakt het 
een zeer leuke baan /werkplek.

In de creatieve sessie van de redactie over wat onder te brengen 
in dit Journaal, kwam Novadic-Kentron naar boven. Bekend van 
de verslavingszorg. Onze gastverslaggever Timothy Damen ging 
gewapend met wat vragen voor ons op pad. Moeder Damen werkt 
namelĳ k bĳ  Novadic Kentron en vroeger bĳ  SMO Traverse. 

TIJDELIJK ONDERDAK
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Wintertĳ d 2017
De winter is weer in aantocht. Koud weer, sneeuw 
en veel binnen zĳ n, omdat het te koud is voor ons 
als bewoners. Belangrĳ k is wel, dat we voorkomen, 
dat we griep krĳ gen en dat we te koud worden. 
Dus preventiemaatregelen, zoals zorgen dat je 
goed aangekleed bent als je naar buiten gaat, veel 
extra vitamines en lekker in beweging blĳ ven. De 
cliëntenraad zal er extra op gaan letten, dat deze 
maatregelen genomen worden of dat de bewoners 
gestimuleerd worden om ook veel te blĳ ven 
bewegen en goed en voedzaam te eten. Ook zal 
weer meegekeken worden, dat de uitgangen en 
de stoepen van het huis sneeuwvrĳ  zĳ n en dat 
de tuin goed begaanbaar blĳ ft. Want winter in 
de tuin kan erg mooi zĳ n. En ook de vogels willen 
extra voer van ons. Misschien ook een idee om 
bĳ voorbeeld in het kader van Waardigheid en 
Trots een dagje naar de Winter Efteling te gaan. 
Een fantastische beleving. Moet samen met de 
gastvrouwen/vrĳ willigers zeker te regelen zĳ n. 
Wĳ  wensen u een goede en mooie wintertĳ d toe 
en mooie feestdagen. De kerst zal zeker weer veel 
devotie en samenzang brengen. Dat kan samen 
weer een hele � jne ervaring zĳ n. Samen vieren!

De formatiebesprekingen zĳ n nu afgerond en 
er zal een kabinet komen met VVD, D66, CDA en 
CU. Hopelĳ k wordt het een stabiel kabinet dat 
ook veel aan de zorg denkt en werkt. Er is immers 
een groot tekort aan goed en gekwali� ceerd 
zorgpersoneel. Ook WZC Notre Dame heeft 
hier last van. Stimulering van zorgonderwĳ s 
en mogelĳ kheden scheppen zodat mensen die 
wat ouder zĳ n, toch kunnen zĳ -instromen in de 
zorg. Er wordt gewerkt aan een speciaal verkort 
onderwĳ sprogram voor deze groep. De Wever 
is hier in samenwerking met andere partĳ en 

mee bezig. En goed personeelsbeleid is voor de 
verpleeghuizen wel erg belangrĳ k aan het worden. 
De “zorg” blĳ ft dus voor dit nieuwe kabinet Rutte 
IV een belangrĳ k onderwerp. Hugo Borst heeft met 
zĳ n manifest “scherp op ouderenzorg” in januari 
veel losgemaakt in de Tweede Kamer. Hĳ  vroeg 2 
miljard om de ouderenzorg weer op peil te krĳ gen. 
Bĳ na alle partĳ en hebben zich daarbĳ  aangesloten. 
Nu moeten we maar eens kĳ ken wat daarvan 
uitkomt in de komende vier jaar! Ook bĳ  Notre 
Dame merken we als Clientenraad, dat de kwaliteit 
van de zorg maar ook het welzĳ n onder druk staat. 
En dat men steeds meer gebruik wil maken van 
vrĳ willigers (maatschappelĳ ke participatie). Dat 
vraagt voor wat betreft verantwoordelĳ kheid en 
scheiding van taken, om een zorgvuldig intern 
beleid. Als cliëntenraad willen we daar in 2018 
aandacht aan gaan besteden.

Meer medezeggenschap voor bewoners in 2018
In het regeerakkoord staat ook, dat de 
medezeggenschap voor bewoners aanzienlĳ k 
zal worden uitgebreid. Zo zal o.a. het adviesrecht 
(ook verzwaard adviesrecht) worden omgezet 
naar een instemmingsrecht. Er zal in 2018 een 
nieuwe wet komen, de zogeheten Cliëntenwet. 
Dat zal ook voor WZC Notre Dame gevolgen 
krĳ gen. Op dit moment hebben we een goed 
en constructief overleg met de locatiemanager 
met een open en inhoudelĳ ke dialoog. 

Op 5 oktober hebben wĳ  als leden van de 
twee cliëntenraden van Notre Dame en 
Mater Misericordiae (HMM) in dit kader een 
medezeggenschaps-/oriëntatie cursus gehad 
onder leiding van het LOC. Cursusleider was 
Jose Broers, landelĳ k consulent. Doel van deze 
cursus was het meer vaardig maken in de 

VAN DE CLIËNTENRAADTAFEL 
Wintertĳ d 2017 en medezeggenschap bewoners over onze zorg
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medezeggenschap in de twee huis. Daarna is een 
prioriteitenlĳ st van bespreekpunten opgesteld 
met als belangrĳ kste punten:
a.  Wat is het juiste pro� el van een CR-lid?
b.  Hoe moeten we omgaan met het onderscheid 

tussen diensten die worden aangeboden aan de 
congregatieleden en aan de niet-religieuzen?

c.  Hoe kunnen we planning aan adviesvragen voor 
2018 beter en tĳ diger regelen?

d.  Hoe kan de CR de medezeggenschapsrechten in 
het kader van de capaciteitsreductie van HMM 
inzetten om het “leed” zo klein mogelĳ k te 
laten zĳ n (dat geldt overigens voor alle huizen)?

e.  Hoe moeten de verantwoordelĳ kheid, 
aansprakelĳ kheid, taken, wĳ ze van werven en 
rechten van de vrĳ willigers worden beschreven 
in relatie tot de professionele organisatie en 
waar liggen grenzen?

f.  Op welke wĳ ze moet worden geadviseerd (vanuit 
het belang van de bewoners) met betrekking tot 
de maaltĳ denvoorziening en de positie van de 
keuken in beide huizen in de nabĳ e toekomst?

g.  Hoe moeten we de positie van de afdeling 
Thuiszorg zien in relatie tot de CR?

h.  Hoe te adviseren met betrekking tot de 
nieuwbouw (aanleun en verpleeghuis) bĳ  HMM?

Over deze onderwerpen is stevig gediscussieerd 
met de wet in de hand. Enkele punten waren: 
hoe herkenbaar en zichtbaar is de uitwerking 
van de genomen maatregelen voor de CR en 
de bewoners? De praktische uitwerking moet 
gezien kunnen worden (daden). En hoe je ervoor 
kunt zorgen, dat je als bewoners en CR-leden 
serieus genomen wordt (bewonersdagen, 
aanwezigheid op de afdelingen, sterke adviezen 
etc.). Aan de hand van concrete voorbeelden 
is gesproken over het recht van overleg en het 
recht op informatie. Hoe tĳ dig moet dit bĳ  
de CR zĳ n. Minimaal moet de informatie een 
maand tevoren bĳ  de CR ingediend zĳ n wil 
hier goed over kunnen worden gesproken. Ook 
is ingegaan op het bindend voordrachtrecht 
en het adviesrecht/verzwaard adviesrecht. 
(Verzwaard) adviesrecht bĳ  nu spelende actuele 
onderwerpen zĳ n o.a. Verbouwingen/nieuwbouw 
(adviesrecht), verhuisplan (verzwaard), fusie met 
andere organisatie (adviesrecht), benoeming 
teammanager (verzwaard), brandveiligheid 
(verzwaard), verhoging eigen bĳ drage (verzwaard), 
ontslag manager (advies). Indien bĳ voorbeeld 

een besluit is genomen waarvoor verzwaard 
adviesrecht van de CR geldt dan kan de CR binnen 1 
maand dit besluit nietig laten verklaren. Uitgebreid 
is stilgestaan bĳ  de nieuwe Cliëntenwet (concept). 
Nieuwe elementen zĳ n: recht op informatie, 
enquêterecht, instemmingsrecht, contact 
achterban, positie vrĳ williger, verantwoording 
achterban, pro� el CR lid. Recht op onaÀ ankelĳ ke 
ondersteuning en eigen CR budget etc. Met 
betrekking tot het vrĳ willigers beleid / mantelzorg 
staat in de concept wet niet veel beschreven. Dat 
zal de CR zelf door bĳ v. een ongevraagd advies 
uit te brengen, moeten bewerkstelligen. Verder 
wordt geadviseerd bĳ  nieuwbouw om ook in de 
Bouwcommissie te gaan zitten. Er zĳ n externe 
deskundigen, die vanuit client perspectief naar 
de bouw kunnen kĳ ken. De CR kan op basis van 
deze expertise adviseren. Tot slot heeft de CR van 
HMM, de CR van NDa uitgenodigd om een keer 
een rondleiding te krĳ gen en mee te denken. Voor 
wat betreft de planning van adviesaanvragen, 
is het belangrĳ k dat er een (tĳ ds-)afstemming 
komt tussen CCR en CR om voordat de CCR gaat 
adviseren over onderwerpen die de lokale situatie 
raken, de CR eerst zelf een advies heeft afgegeven. 
Ook zal er een CR-pro� el worden gemaakt voor de 
toekomstige CR leden. De LOC heeft een pro� el en 
zal dit toesturen.

Cliëntenraadsvergaderingen
In de vergaderingen van 7 juli, 15 september 
en 20 oktober zĳ n een aantal uiteenlopende 
onderwerpen de revue gepasseerd. Er is uitgebreid 
overlegd over het advies W&T 2018 (inhoud, 
aanpak en planning). De bewonersdagen 
zullen, vanwege de wenselĳ kheid van een 
goede voorbereiding, worden verschoven naar 
februari 2018. De data worden tĳ dig bekend 
gemaakt aan de bewoners. Besproken is ook 
de conceptbegroting 2018 en de kaderbrief. 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt 
voor de CR de toetssteen van het beleid. Met 
teammanager dienstverlening Peter de Waard is 
een kennismakingsgesprek geweest. Gesproken 
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NIEUWE VRAGEN 
CLIËNTTEVREDENHEID
In 2016 is De Wever gestart om ieder kwartaal 
de cliënttevredenheid te meten. Het doel is om 
continu in beeld te hebben hoe u als cliënt/
familie denkt over de organisatie (= Notre Dame), 
de geboden zorg en dienstverlening. Hiervoor 
zĳn drie vragen aan bewoners (die hiertoe in 
staat zĳn) gesteld via een kort interview en 
aan contactpersonen via een mail. Na enkele 
kwartalen binnen De Wever op deze manier de 
cliënttevredenheid gemeten te hebben, moeten 
we concluderen dat met name de respons van 
de contactpersonen via de email-enquête sterk 
afneemt. Dit heeft tot gevolg dat de gegevens 
minder betrouwbaar zĳn.

We gaan daarom een andere werkwĳze hanteren 
en andere vragen aan u stellen. De vragen zien er 
als volgt uit:

•   Welk cĳfer geeft u aan ons als Notre Dame? 
U kunt daarbĳ denken aan wat u vindt van 
de aankleding van de afdeling, de wĳze van 
ontvangst van uw bezoekers, de kwaliteit van 
het eten, de activiteiten die voor u worden 
georganiseerd, de zorg die u ontvangt, de 
inspraakmogelĳkheden die u als bewoner van 
Notre Dame heeft enz.

•   Wat gaat er goed volgens u?
•   Wat kunnen wĳ doen om dichterbĳ een 10 te 

komen?

Deze vragen zullen besproken worden tĳdens het 
zorgleefplangesprek dat u twee keer per jaar hebt 
met de zorg coördinator. Uw antwoorden op deze 
vragen noteert de zorg coördinator, zonder uw 
naamsvermelding en daarmee anoniem, in een 
digitale vragenlĳst. In dit gesprek gaan we uit van 
een open dialoog met elkaar. We streven naar een 
veilige sfeer waarin u open en eerlĳk uw ervaringen 
kunt delen. We hopen dat u dit ook zo zult ervaren.

We denken met deze werkwĳze nog 
beter het gesprek met u te kunnen 
voeren over wat u echt bezig houdt 
en waar we als team en locatie zaken 
in kunnen verbeteren. Voor u en alle 
andere bewoners.

Notre Dame JOURNAAL

is over de verbetering van de faciliteiten; receptie, 
keuken, tuin etc. Ook de postbezorging is aan de 
orde geweest (privacy).  

Ook zĳn we nog op zoek naar nieuwe CR leden 
(vooral vertegenwoordigers van de kiesgroep 
niet-religieuzen). Het vrĳwilligersbeleid heeft alle 
aandacht van de CR. De afstemming tussen CCR 
en CR heeft ook de aandacht van de CR gevraagd. 
Tenslotte is een adviesaanvrage besproken over 
de benoeming van een afdelingshoofd (gedeelde 
functie). De evaluatie van het huiskamerpotje 
wordt later geagendeerd. We wachten op een 
evaluatieverslag van de manager Facilitair. De 
managementresultaten zĳn op alle drie de 
CR vergaderingen besproken. De exploitatie 
loopt gelukkig in de pas. Er is wel een hoog 
ziekteverzuim. De locatiemanager Joop van Dĳk 
heeft een toelichting gegeven op het project 
Radicale verpleeghuiszorg en de uitwerking voor 
WZC NDa. Minder bureaucratie en regels. WZC 
de Reĳshoeve is de pilot binnen de Stichting De 
Wever. De CR is benieuwd. Andere onderwerpen 
waren de informatiemap, tovertafel, tuin etc.

Tot slot 
De cliëntenraad wil alle bewoners, medewerkers, 
vrĳwilligers en familieleden heel aangename en 
gezellige kerstdagen toewensen. Maar vooral 
een spetterend Nieuwjaar en een gezond en 
�jn nieuw jaar 2018. We hopen, dat we op basis 
van de uitgebrachte adviezen en overleg met 
het management weer veel kunnen verbeteren 
in 2018 in de zorg, welzĳn en verblĳf en de 
medezeggenschap van de CR kunnen versterken 
(met de nieuwe wet. Het project Waardigheid & 
Trots 2018 zal zeker weer veel goeds en concrete 
zaken brengen in het nieuwe jaar. De CR wil verder 
in uw belang hard werken aan een �jn, veilig en 
zorgzaam huis met een goede kwaliteit aan zorg.
Peter Vermĳs, secretaris/ondersteuner CR

De CR van WZC Notre Dame
De CR bestaat uit de dames Ingrid Jansen, Jolanda 
van Dongen, zr. Hermien Lorist, Tjitske Veenhuizen en 
broeder Harrie de Bruĳn. Peter Vermĳs is secretaris/
ondersteuner. Hebt u nog vragen of suggesties kunt 
altĳd contact opnemen met een van de afzonderlĳke 
CR leden of met het secretariaat. Informatie 
Cliëntenraad: email mail@petervermĳs.nl.
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UIT HET DAK
De laatste 2 maanden van 
het jaar hebben veel 
bĳ zondere dagen. Kent u ze?

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 
Allerheiligen en Dankdag voor 
Gewas en Arbeid
De katholieke kerk herdenkt 
haar heiligen. En op iedere 
eerste woensdag van 
november dankt de protestante 
kerkgemeenschap tĳ dens een 
viering God voor de verkregen 
gewassen.

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 
Allerzielen
Op deze dag worden onze 
dierbare overledenen herdacht.

WOENSDAG 8 NOVEMBER 2017 
Dag van de Stralende Beroepen
Deze dag wordt jaarlĳ ks 
georganiseerd op 8 november. 
Eind jaren zeventig is men 
in Canada gestart met de 
organisatie van de jaarlĳ kse 
viering en sindsdien hebben 
vele landen dit initiatief 
overgenomen. Op deze wĳ ze 
wordt wereldwĳ d de ontdekking 
op 8 november 1895 van de naar 
prof.dr. W.C. Röntgen vernoemde 
straling gevierd. In Nederland 
is deze dag voor het eerst 
georganiseerd in 2004 als “Dag 
van de Stralende Beroepen”.

VRIJDAG 10 NOVEMBER 2017 
Dag van de Mantelzorg
Op de jaarlĳ kse ‘Dag van 
de Mantelzorg’ staan de 
mantelzorgers centraal. 
Door het hele land worden 
activiteiten georganiseerd 
om de mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. Binnen 
Notre Dame wordt iedere 
mantelzorger getrakteerd op een 
doosje lekkers. En hanteren het 
begrip mantelzorger dan heel 
ruimhartig. 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 
Sint Maarten
Op deze dag wordt in Nederland 
de naamdag van Sint Maarten 
gevierd. Kinderen lopen met 
lampionnen over straat en gaan 
in kleine groepjes de huizen 
langs om snoep of fruit te 
bemachtigen.

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 
Internationale Mannendag
Het oorspronkelĳ k kleinschalige 
initiatief (1999) is uitgegroeid 
tot een beweging die 
momenteel in meer dan 
zeventig landen navolging kent, 
waaronder ook in Nederland en 
België. Doel is thema’s rond het 
man-zĳ n onder de aandacht te 
brengen. 
November is ook de maand 
van ‘Movember’, een jaarlĳ ks 
evenement in november waarin 

mannen hun snor laten staan 
om aandacht te vragen voor 
prostaatkanker, teelbalkanker 
en de gezondheid van de man in 
het algemeen.

vrĳ dag 24 november 2017 
Nationale Verander Je 
Wachtwoorden Dag
Echt een dag van deze tĳ d. 
Tweakers heeft het voortouw 
genomen om 24 november uit te 
roepen tot de nationale Verander 
Je Wachtwoorden Dag. Op 
wachtwoordbewust.nl kunnen 
mensen niet alleen controleren 
welke wachtwoorden wel en 
niet sterk zĳ n, maar zĳ n er 
ook enkele basistips te vinden 
en worden er handvatten 
gegeven hoe mensen een sterk 
wachtwoord kunnen bedenken 
en onthouden. Tweakers is een 
Nederlandstalige website van 
De Persgroep met nieuws en 
informatie over computers en 
programma’s.

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017 
Niet-Winkeldag
De Niet-Winkeldag is een 
actiedag waarin opgeroepen 
wordt een dag niets te kopen 
uit protest tegen de cultuur van 
“meer-meer-meer” en waarbĳ  
gepleit wordt voor bezinning 
over de gevolgen van de 
overconsumptie. 

ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 
Herdenking Hannie Schaft
Laatste zondag in november. 
Hannie Schaft (het meisje met 
het rode haar) is de bekendste 
Nederlandse verzetsstrĳ dster 
tĳ dens de Tweede Wereldoorlog.
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DINSDAG 5 DECEMBER 2017 
Sinterklaas
Op 5 december is het in 
Nederland Sinterklaasavond 
(Pakjesavond). Zo’n 65% van 
de bevolking viert dan de 
‘verjaardag’ van Sinterklaas en 
men geeft elkaar uit naam van 
de goedheiligman cadeautjes.

DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 
Nationale Vrĳwilligers dag
Jaarlĳks op 7 december worden 
landelĳk vrĳwilligers in het 
zonnetje gezet.

VRIJDAG 8 DECEMBER 2017 
Paarse Vrĳdag
Paarse Vrĳdag is een dag waarop 
mensen door het dragen van 
de kleur paars hun solidariteit 
kunnen tonen met homo- 
en biseksuele, lesbische en 
transgender jongeren. Deze dag 
werd voor het eerst gehouden 
in 2010 en vindt in Nederland 
plaats op de tweede vrĳdag van 
december.

ZONDAG 10 DECEMBER 2017 
Dag van de kleine schrĳver
Elk jaar op 10 december is het 
weer de Dag van de kleine 

schrĳver. Voor het eerst werd 
deze dag gehouden in 2009. 
Het kan worden gezien als een 
blĳvende steun in de rug van 
alle kleine schrĳvers. Wie is 
een kleine schrĳver? Een paar 
handvatten. 
- Voor de kleine schrĳver is het 
schrĳven een nevenactiviteit 
en levert niet of nauwelĳks 
inkomen op. Het Notre Dame 
Journaal had bĳvoorbeeld Cilty 
Taminiau tot dit jaar. Momenteel 
kunnen we Norbert Izeboud die 
titel geven. 

ZONDAG 10 DECEMBER 2017 
Wereldlichtjesdag
Op deze dag, om 19.00 uur ‘s 
avonds, steken mensen over 
de hele aarde kaarsjes aan ter 
nagedachtenis aan, op welke 
wĳze dan ook, overleden 
kinderen.

VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 
Koninkrĳksdag
Koninkrĳksdag is de viering 
van het tekenen van het 
koninkrĳksstatuut in Nederland. 
Dit statuut werd op 15 
december 1954 getekend door 
Koningin Juliana.

VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 
Naturalisatiedag
Officiële bekendmaking 
van het verlenen van het 
Nederlanderschap aan nieuwe 
Nederlanders. 

MAANDAG 25 EN DINSDAG 26 
december 2017 Kerstmis

DONDERDAG 28 DECEMBER 2017 
Onnozele Kinderen
Op 28 december viert men 
in het christendom en met 
name in de katholieke kerk 
het martelaarschap van de 
onschuldige jongetjes van 
Bethlehem die op gezag 
van koning Herodes werden 
vermoord. 

ZONDAG 31 DECEMBER 2017 
Oudejaarsavond
Het einde van een jaar waarop 
velen uit hun dak gaan en een 
nieuw jaar verwelkomen.
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MARJAN KUIJPERS 
NEEMT AFSCHEID
Het is bĳna zo ver. Mĳn, onvermĳdelĳke, laatste 
werkdag bĳ Notre Dame op 20 november.  
Na meer dan zes jaar hier te hebben gewerkt 
neem ik afscheid van mĳn werkzame leven  
en van jullie allemaal.

Toen ik na mĳn ontslag elders wegens 
bezuinigingen, bĳ De Wever werd aangenomen 
door Inge was ik blĳ en verrast. Een hele nieuwe 
wereld ging voor mĳ open. Ik kreeg niet alleen  
veel nieuwe collega’s maar ik leerde ook heel  
veel lieve mensen kennen binnen het 
kloosterleven. Het werken met en voor mensen  
is voor mĳ belangrĳk. 

Met een medische achtergrond maar zonder een 
diploma in de zorg begon ik als Gastvrouw voor de 
afdelingen Gaudete, Bethanië en Una Sancta. In 
deze functie verzorgde ik ontbĳt en souper op de 
kamers en diners op diverse afdelingen. Het was 
zwaar duwen die kar, maar zo mocht ik veel 
bewoners verwennen met lekker eten en drinken 
en vaak ook een beetje aandacht. Dat varieerde van 
de gordĳnen dicht doen, de krant aangeven maar 
vooral ook luisteren naar de individuele persoon en 
het bieden van troost bĳ verlies of verdriet. Dat 
maakte dat ik het werk heel �jn vond om te doen. 
Hoewel ik vaak wel in tĳdnood kwam doordat ik 
langer over een dienst deed dan de tĳd die er voor 
stond. Maar de mens staat voor mĳ altĳd voorop.

Ook werkte ik in de huiskamer van Gaudete. Hier 
kon ik naast het verzorgen van maaltĳden heel 
veel tĳd doorbrengen met de bewoners die 
dagelĳks gebruik maken van de huiskamer. Het 
aandacht geven en verwennen kon hier doorgaan. 
Het is altĳd een uitdaging om te kĳken wat 
mensen nog kunnen in plaats van wat ze niet 
(meer) kunnen. Denken in mogelĳkheden en niet 
in onmogelĳkheden is iets wat ik de laatste jaren 
geleerd heb en vaak toegepast. Ik was altĳd blĳ als 
ik iemand een bezigheid had kunnen aanbieden 
wat ze wel kon en plezier aan beleefde. Het actief 
en passief luisteren naar muziek, zingen, 
schilderen, kaarten maken, eten bereiden, bakken 
van pannenkoeken en tosti’s, bloemschikken, 
allerlei spelletjes met memorykaartjes en niet  
te vergeten het voorlezen en bewoners laten 

voorlezen, wat ze vaak heel mooi konden.
Na verloop van tĳd werd ik gevraagd om alleen 
nog in de huiskamer of serre te werken als 
woonbegeleidster. Je komt problemen tegen maar 
er valt ook veel te lachen. Ik denk dan aan de 
bewoner die de plantjes goed wilde verzorgen 
waardoor je later moest gaan dweilen omdat alle 
potjes en schoteltjes overliepen. En aan de keren 
dat ik alles had klaargezet voor het souper op  
een karretje en als je dan het karretje wilde  
pakken om tafel te gaan dekken alles weer netjes 
in het kastje stond. Een theedoek erover heen 
bleek de oplossing. Of het Jumbo kaartspel  
voor slechtzienden wat ik op tafel uitlegde en  
een bewoner de kaarten liet benoemen. 

NU HET AFSCHEID 
DICHTERBIJ KOMT REALISEER 
IK ME MEER DAN OOIT HOE 
BELANGRIJK MIJN TIJD BIJ 
NOTRE DAME IS GEWEEST. 
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De kaart waar de Boer op afgebeeld stond werd 
steevast Jan genoemd. Dus werd die kaart daarna 
door mĳ altĳd Jan de Boer genoemd. Je gaf aandacht 
aan bewoners maar je kreeg ook veel aandacht 
terug. Niet alleen complimentjes over je kleding en 
schoenen. De uitspraak “Wat heb jĳ een mooi bloesje 
aan” kon je dagelĳks horen. Maar ook over je 
zangkwaliteiten, je zorgzaamheid of dat ze jou zo lief 
vinden. Ik heb het vaak als een feest beschouwd en 
voel me elke dag gelukkig dat ik dit werk mag doen.

In de huiskamer zag ik ook dat de familie een 
belangrĳke en gezellige rol speelde. Als er familie 
op bezoek kwam voor iemand en ik die liet 
aanschuiven genoten alle bewoners ervan mee. 
De koffie en thee waren ineens zoveel lekkerder en 
de gezelligheid gaf een soort van zondag gevoel.

Toen ik gevraagd werd om deel te nemen aan de 
Borgingsgroep Familiezorg heb ik daar mĳn ideeën 
op tafel kunnen leggen. Mĳn wens was om een 
Familiemiddag te organiseren om niet alleen de 
bewoners een thuisgevoel te geven maar ook de 
familie zich welkom en thuis te laten voelen. 
Samen met Iris en Annemarie hebben we dit 
kunnen waarmaken. Deze goed bezochte 
Familiemiddag, nu met Annemarie en Gerda, is 
nog steeds leuk om te organiseren en laat zien dat 
familie belangrĳk is voor onze bewoners.

Nu het afscheid dichterbĳ komt realiseer ik me 
meer dan ooit hoe belangrĳk mĳn tĳd bĳ Notre 
Dame is geweest. Dankzĳ alle trainingen maar ook 
door alle contacten is dit een hele leerzame en 
mooie periode geweest. Vooral de contacten zĳn 
mĳ heel dierbaar geweest. Sommigen heb ik goed 
leren kennen, met anderen heb ik kennisgemaakt 
bĳ diverse gelegenheden, weer anderen ken ik 
alleen van een praatje in de wandelgangen. Maar 
hoe dan ook, ik heb me altĳd thuis gevoeld binnen 
Notre Dame.

Tot slot wil ik alle collega’s en vrĳwilligers 
bedanken voor de samenwerking, de gezelligheid 
en af en toe de steun. Ook de leidsters wil ik 
bedanken voor de samenwerking en het overleg 
omdat we een ding gemeen hadden: het belang 
van de zusters. Alle paters, broeders en zusters wil 
ik bedanken voor de gastvrĳheid die ik heb mogen 
genieten binnen Notre Dame. En vooral de zusters 
wil ik bedanken voor de mooie woorden die we 
gewisseld hebben en ik ben blĳ dat ik een kĳkje 
mocht nemen in het kloosterleven. 

Het ga jullie allemaal goed.

Veel liefs van Marjan Kuĳpers.

TOT SLOT WIL IK 
ALLE COLLEGA’S EN 
VRIJWILLIGERS BEDANKEN 
VOOR DE SAMENWERKING, 
DE GEZELLIGHEID EN AF 
EN TOE DE STEUN.



jaargang 4 - nummer 4

25

jaargang 4 - nummer 4jaargang 4 - nummer 4

Vooral in de herfst schieten de paddenstoelen uit 
de grond. Als je weet waar je moet kĳ ken dan gaat 
er een wereld voor je open. Wilt u weten waarom 
paddenstoelen de helden van de herfst zĳ n? 

Geen dier, geen plant maar een schimmel
Is een paddenstoel een plant? Is een zwam 
hetzelfde als een paddenstoel? En wat is dan 
een schimmel? Er worden veel termen gebruikt 
als het gaat over paddenstoelen, tĳ d om daar 
wat helderheid te brengen. Het speci� eke 
vakgebied dat onderzoek doet naar paddenstoelen 
heet mycologie.

Hoewel we paddenstoelen op de groenteafdeling 
in de supermarkt kunnen vinden is het geen plant. 
Maar ook geen dier. Een paddenstoel is het 
vruchtlichaam van een schimmel. Meestal leeft 
die schimmel onzichtbaar onder de grond of onder 
boomschors. Het netwerk aan schimmeldraden 
krĳ gt bovengrondse uitlopers waar paddenstoelen 
groeien en die zien we. De paddenstoel is 
vergelĳ kbaar met de vrucht van een appelboom: 
de appel. Alleen is de ‘boom’ in het geval van de 
paddenstoel niet zichtbaar.

Pizza schimmel?
Zwammen en schimmels zĳ n hetzelfde. 
Synoniemen dus. Wetenschappelĳ k gezien hebben 
ze dezelfde naam: fungi. Inderdaad, daar komt ook 
de naam pizza funghi vandaan!

De paddenstoel, een echte held
Behalve Batman en Superman, kent de wereld nog 
meer superhelden. Namelĳ k: bodemschimmels. 
Deze helden herkennen we aan hun 
paddenstoelen. Zĳ  zĳ n absoluut onmisbaar in 
onze natuur. 

Zonder bodemschimmels en hun paddenstoelen 
zou het maar een rommeltje zĳ n. Met hun 
schimmeldraden ruimen ze organisch materiaal 
op, zoals bladeren, hout en dode wormen. 

Paddenstoelen zĳ n een soort stofzuigers! Meer 
dan 90% van de a¬ raak van de organische 
reststoff en gebeurt door schimmels. Zonder hen 
zou een bos in zĳ n eigen afval omkomen.

Voedsel maken
Het organisch materiaal zet bodemschimmels 
ook om in voedsel voor planten en andere 
bodemorganismen. Er zĳ n ook schimmels die 
echt samenwerken met bomen. Sommige bomen 
groeien daarom alleen in de buurt van deze 
bodemschimmels. De schimmel transporteert 
mineralen en water vanuit de bodem naar de 
boomwortels, in ruil voor koolstof en energie.

Anti-erosie en Antibiotica
Wist je dat bodemschimmels ook een anti-erosie 
functie hebben? Hun kleverige draden houden 
gronddeeltjes samen. Zo zorgen ze er voor dat bĳ  
heftige regenval, de bodem op zĳ n plek blĳ ft en 
niet zomaar wegspoelt.

Bodemschimmels zĳ n een natuurlĳ ke bron voor 
de mensen die medicĳ nen maken. De 
penseelschimmel kan bĳ voorbeeld penicilline 
maken. Dat is een antibioticum die schadelĳ ke 
bacteriën in het lichaam kan bestrĳ den.

Hoe ziet een paddenstoel eruit?
Sommige paddenstoelen bestaan uit vier delen: 
de hoed, de steel, de ring 
en de beurs, andere 
missen bĳ voorbeeld een 
steel. Ook als 
paddenstoelen wel alle 
onderdelen hebben, zĳ n 
die niet altĳ d even goed 
te zien.

HELDEN VAN DE HERFST
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Hoe groeit een paddenstoel?
Ze schieten letterlĳ k uit de grond! Zo zĳ n er geen 
en ineens zĳ n ze met héél veel. Maar hoe groeien 
paddenstoelen eigenlĳ k? Onder de hoed van de 
paddenstoel zitten de sporen. De ‘zaden’ van 
een paddenstoel. Vergelĳ k ze met de pitjes in de 
appel. Uit die sporen groeien lange witte draden: 
de zwamdraden. Heel veel zwamdraden samen 
vormen het zwamvlok (of het mycelium). Onder de 
grond komen uit die zwamdraden kleine bolletjes, 
die kruipen na een tĳ dje boven de grond, vouwen 
zich open en de hoed van de paddenstoel komt 
tevoorschĳ n.

Waar zitten die sporen?
Hoe de paddenstoel zĳ n sporen bewaart en 
verspreidt kan verschillen. De 3 belangrĳ kste 
groepen zĳ n plaatjeszwammen, buisjeszwammen 
en buikzwammen.

De plaatjeszwam bewaart zĳ n sporen op de 
lamellen in zĳ n hoed.

De buisjeszwam bewaart ze in hele kleine buisjes 
en laat ze daaruit vallen.

De buikzwammen hebben geen zichtbare steel of 
hoed en vormen sporen in de ‘buik’ van de 
paddenstoel. Als de sporen verspreid moeten 
worden barst de zwam open. 

De sporen van alle soorten zwammen worden 
verspreid door wind, regen en dieren die van de 
paddenstoelen eten of de sporen in hun vacht of 
onder hun poten meenemen.
Een paddenstoel groeit anders!
De meeste planten en dieren groeien door middel 
van celdeling. Paddenstoelen niet. Zĳ  groeien door 
middel van celvergroting. De cellen groeien door 
zich te verlengen of te vertakken. Een volwassen 
paddenstoel heeft ongeveer evenveel cellen als 
een jonge paddenstoel. De cellen zĳ n buisvormig, 
en bĳ  het groeien worden de buizen langer. Als 
een paddenstoel de grond uit komt, zuigen de 
buizen zich vol water en wordt zo steeds groter.

Waarom groeien paddenstoelen 
vooral in de herfst?
In de herfst is de grond vaak nog warm, is er een 
relatief hoge temperatuur en is de grond vochtig, 
doordat het veel regent. Omdat een paddenstoel 
groeit door zich vol te zuigen met water, zĳ n dit 
ideale omstandigheden voor paddenstoelen om te 
groeien! Ook komt er in de herfst veel organisch 
materiaal beschikbaar. Een zwamvlok moet wel 
wat te eten hebben natuurlĳ k! 

Als de herfst voorbĳ  is en de paddenstoelen niet 
meer zichtbaar zĳ n, is de bodemschimmel nog wel 
aanwezig in de bodem.  
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Superhelden, handige schurken en zelfs 
moordenaars!
Paddenstoelen zĳ n hoofdzakelĳ k in te delen in drie 
groepen: symbionten, sapro� eten en parasieten. 
Deze drie groepen hebben een verschillende 
manier om hun voedsel te bereiken. De ene 
paddenstoel leeft in harmonie met z’n gastheer 
(symbiont), de ander ruimt het bos op (sapro� et) 
en een derde kan zelfs een boom dood maken 
(parasiet). Dat doen ze gelukkig wel pas als een 
boom al verzwakt is.

 Extreem giftige paddenstoel
Een van de meest giftige paddenstoelen ter wereld 
groeit ook in Nederland. Dat is de  Groene 
knolamaniet. Zelfs het binnen krĳ gen van een heel 
klein stukje kan al dodelĳ k zĳ n, voor zowel mens 
als dier. Pas na tien uur na het eten ervan treden 
verschĳ nselen op en kan er niets meer aan gedaan 
worden. Helaas bestaat er ook geen tegengif. Het 
aanraken is niet gevaarlĳ k. 

Wereldwĳ d vallen de meeste slachtoff ers 
doordat de Groene knolamaniet ook een witte 
variant heeft. Daarom wordt deze wel verward 
met champignons soorten. Maar champignons 
hebben roze of bruine lamellen (plaatjes) en de 
Groene knolamaniet witte. Bĳ  het speuren 
naar paddenstoelen is het daarom erg belangrĳ k 
dat je niet zomaar iets plukt, of in je mond stopt. 
Niet alle paddenstoelen zĳ n onschuldig! 

Voor meer weetjes en achtergrondinformatie 
over paddenstoelen kĳ k op de website van 
de Nederlandse Mycologische Vereniging: 
www.allesoverpaddenstoelen.nl.



Notre Dame JOURNAAL

28

AANRECHT
ANTENNE
ASBAK
BANK
BED
BEL
BIDET
BLOEM
BURO
DEKBED
DEKEN
DEUR
DIEPVRIEZER
DIMMER
DOEK
DOUCHE
DRESSOIR
EMMER
ETAGE
ETAGERE
FRITEUSE
GARAGE
GARDE
GAS
GAZON
HAAK
HAL
KAARSEN
KAMER
KANEEL
KAPSTOK
KARPET
KLINK
KLOK
KOELKAST
KOPJE
KRAAN
LADE
LAKENS
LEPEL
MAGNETRON
MAT

MES
MUUR
OVEN
PAN
PC
PEPER
PLANT
POEF
RAAM
RAILS
RADIO
RIOOL
ROEDE
ROLLUIK
SAPCENTRIFUGE
SCHEMERLAMP
SCHILMES
SCHUUR
SLOOP
SLOT
SPAAN
STOEL
TAFEL
TELEFOON
TERRINE
THEEPOT
TOILET
TRAP
TREDE
TUIN
TV
URINOIR
VAAS
VAATWASSER
VITRAGE
VLOER
VORK
WAS
WC
ZAAG
ZOLDER
ZOUT

K O E L K A S T O E L D E U R

A A N R E C H T A F E L B R O

S A P C E N T R I F U G E I L

T N A S B A K A T H P A D N L

B T G C T Z L D U A O R O O U

I E A H R O O I I L E D E I I

D N R U A L K O N Z F E K R K

E N A U A D B H E T O I L E T

T E G R M E U I V O R K I T V

A B E L E R R K G L D A N H D

G L S O S V O R A E O A K E E

E O C V P V A A S P U R O E K

R E H E A Z A A G E C S P P B

E M I N A W C N T L H E J O E

M D L T N Z O U T W E N E T D

M H M R D E K E N N A B A N K

E A E A W A S L O O P S L O T

R A S P E P E R R A I L S P C

T K A R P E T E R R I N E E F

E A S C H E M E R L A M P K R

L M P A N D R E S S O I R A I

E E L G V I T R A G E U O N T

F R A A L M R I E T A G E E E

O M N Z O M E O L A D E D E U

O A T O E E D O M U U R E L S

N T I N R R E L A K E N S S E

 

WOORDZOEKER
Als u alle genoemde woorden (bloemen en 
planten) wegstreept, zowel horizontaal, verticaal 
als diagonaal, dan blĳven letters over. Die vormen 
een woord, ook weer in bloemenstĳl. 

Levert u de oplossing in (voorzien van uw naam) 
bĳ het redactiesecretariaat uiterlĳk 10 januari 
2018 (postvakje redactie) en wellicht bent u dan 
de winnaar van de cadeaubon van € 15.

De redactie was blĳ met het hoge aantal 
puzzelinzenders van de vorige keer. De oplossing 
was: ‘Een loopje met iemand nemen’ en ‘Naar de 
bekende weg vragen’. 

De winnaar is pater Gert Leek.

Veel plezier en succes!
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WOORDZOEKER
Tĳdens de lange winteravonden hebt u 
wellicht meer tĳd om een puzzel op te 
lossen. Als u alle genoemde woorden 
(bloemen en planten) wegstreept, zowel 
horizontaal, verticaal als diagonaal, 
dan blĳven letters over. Die vormen een 
woord, ook weer in bloemenstĳl. 

Veel plezier!

AALBES
ABIES
ACER
AGAVE
ALKANNA
ALSUM
ANEMOON
ANJER
ASTER
AZALEA
BAMBOE
BEGONIA
BERK
BIET
BRAAM
BREM
CACTUS
CAREX
CYCLAAM
DEN
DERRIS
DODDE
DAHLIA
DISTEL
DOVENETEL
EIK
ELS
ERODIUM
ERWT
FICUS
GERST
HEBE
HEDERA
HEIBLOEM
HEIDE
HOSTA
IEP
IRIS
KAMPERFOELIE
KLAVER
KLIMOP
KROOT
LAURIER

LAVENDEL
LELIE
LIATRIS
LIGUSTER
LIS
MAGNOLIA
MAHONIE
MAIS
MALVA
MIMOSA
MIMULUS
MUNT
OREGANO
OLEANDER
PALM
PEER
PICEA
RIBUS
ROGGE
RIET
ROOS
ROZELAAR
SALIE
SALIX
SALVIA
SEDUM
SELDERIE
SJALOT
SKIMMIA
SLA
SOLANUM
SPAR
SPIREA
TABAK
TARWE
TAXUS
TULP
VAREN
VIOOL
VLAS
VLIER
WILG

D A H L I A T R I S P I R E A

O L C Y C L A A M A H O N I E

V S A L V I A R O Z E L A A R

E U C V A R E N S A I C R E O

N M T L E P D H A L D A I L D

E I U I I N O E L E E R E S I

T M S E K S D B I A U E T P U

E O A R R E D E E A S X A A M

L S L A O D E P L P E E R R A

E A T I O U O H O S T A W S G

L L U E T M I M U L U S E A N

I I L P I C E A N E M O O N O

E X P L I G U S T E R L R J L

A L K A N N A T A W I A E E I

I B R A A M C E X I B N G R A

H A O L M E E R U L U U A O B

E M O B A P R R S G S M N G I

I B S E I B E G O N I A O G E

B O H S S D E R R I S M B E S

L E E J N I L O F I C U S R K

O P D A I S V I O O L N D S I

E A E L R T A B A K E T E T M

M L R O I E G E R W T L N B M

O M A T S L A R B R E M I I I

M A L V A I V K L A V E R E A

E V L A S S E L D E R I E T M
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Hoera voor onze
LEAN Green Belts!
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TOESTEMMING
Om ons blad te illustreren, zullen wĳ  her 
en der gebruikmaken van foto’s die bĳ  
diverse gelegenheden zĳ n gemaakt. Het kan 
voorkomen dat ook u op een foto staat. Als u 
liever niet wilt dat een foto gebruikt wordt, 
waarop u staat, dan houden wĳ  hier rekening 
mee.

Vult u dan onderstaande strook in en stuur 
deze naar ons (postvakje redactie Notre Dame 
Journaal).

Naam

Afdeling/appartement

wil liever niet dat foto’s waar hĳ /zĳ  op staat 
worden gepubliceerd in Notre Dame journaal.

COLOFON 
Notre Dame journaal is een informatieblad 
voor bewoners van Notre Dame en hun relaties. 
Het blad verschĳ nt 4 x per jaar.

Redactie
Annemarie van den Bosch
Rika de Jongh

Puzzels
Bart Brekelmans

Redactiesecretariaat
Rika de Jongh
T 013 463 35 55
E r.d.jongh@dewever.nl

Opmaak
Afdeling Communicatie - De Wever

Kopĳ  dient bĳ  voorkeur digitaal (per mail) te 
worden aangeleverd bĳ  het redactiesecretariaat. 
De redactie behoudt zich het recht voor stukken 
te weigeren, in te korten of te wĳ zigen.

BLADERDAK
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Nergens ter wereld komen zoveel natuurlĳ ke 
rots bogen voor, als binnen de grenzen van 
Arches National Park in Utah. Naast de vele 
bogen komen ook allerlei andere grillig 
gevormde rotsformaties voor. Een groot deel 
van het park is eenvoudig bereikbaar via een 
18 mĳ l lange weg en diverse wandelpaden, 
maar er zĳ n ook gebieden die je pas kan 
bezichtigen na het maken van een lange 
trektocht. In de zomermaanden lopen de 
temperaturen vaak zo hoog op dat zelfs een 
korte wandeling al behoorlĳ k inspannend is. 
Je kan dit park dan ook het beste in de lente 
of in de herfst bezoeken.

300 miljoen jaar geleden bevond zich in 
dit gebied een zee; het water droogde 
op en er bleef een dikke laag zout over. 
Dit zout werd later bedekt door diverse 
lagen zand die hier door de wind naartoe 
werden gebracht. De onderste lagen 
zand versteenden; we kennen de op deze 

manier gevormde rotslaag nu onder de 
naam Entrada Sandstone. De zoutlagen 
konden het gewicht niet langer aan, en 
werden van onder de rotslaag vandaan 
geperst. Door de krachten die hiermee 
gepaard gingen, ontstonden lange parallel 
aan elkaar gelegen barsten in het Entrada 
Sandstone. Allerlei eroderende krachten 
kregen nu vrĳ  spel: water, ĳ s, wind, kou en 
hitte slepen de barsten steeds verder uit; 
hier en daar ontstonden uithollingen in de 
steeds dunner wordende richels van het 
Entrada Sandstone. Die uithollingen werden 
steeds verder uitgeslepen, waardoor op veel 
plaatsen openingen ontstonden. Op deze 
manier hebben zich in dit gebied meer dan 
2000 bogen gevormd. Een opening wordt als 
boog gezien als de overspanning minstens 
90 centimeter breed is; de hoogte is niet 
van belang. De grootste boog in het park, 
Landscape Arch, heeft een overspanning van 
93 meter. 

Foto door: Lizette van Heeswĳ k

ARCHES NATIONAL PARK, UTAH


