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Benda

 60 jaar bruidspaar Onze vrijwilligster Rianne, die wij namens 
het ZorgDierproject kennen op Satijnhof, 
heeft een nieuwe pup gekocht.

Het is ook weer een Welsh corgi. Dit ras is 
klein van stuk met lange oren en korte poten. 
Hij luistert naar de naam Benda.

Dus Benda geeft geen ‘pootje’ als je erom 
vraagt, want dat kan hij niet.

B enda heeft een mooie gespikkelde vacht 
met wit-, bruin-, zwart- en grijstinten en twee 
verschillende kleuren ogen: eentje bruin en 
eentje lichtblauw. Toen Benda zes weken oud was 
is hij op Satijnhof komen kijken of hij het leuk vond 
om bij onze bewoners te zijn. Dat ging prima.

Inmiddels is Benda volledig uitgegroeid en heeft 
zijn puppydiploma verdiend.
Ook de gehoorzaamheidstest heeft Benda met 
goed gevolg afgelegd.

Benda gaat verder met leren en komt bij ons 
op bezoek wanneer het `baasje’ mee kan komen. 
In ieder geval heeft mevrouw Brandsma het 
eerste kusje van hem al gekregen.

Els van Dooren
Welzijn medewerkster

Op 30 juli was het echtpaar Janssens, Sjef en
Gerrie, 60 jaar getrouwd. Meneer woont op La-
mee, zijn vrouw in eenopleunwoning.
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Van de redactie 
Na een uitzonderlijke warme zomer gaan we 
de herfst en de winter  weer tegemoet.

In de herfst krijgen de bomen normaal gesproken 
hun herfstkleuren. Maar door de extreme hitte 
deze zomer verdorden veel bomen en lieten dus 
toen al hun herfstkleuren zien.

Verderop in het blad komen we even terug 
op deze legendarische zomer.

Nieuw zijn de columns van mevrouw Ria van 
Laanbroek-Meel. Zij woont nu op Koningsvoorde 
en heeft jarenlang allerlei columns geschreven 
voor diverse tijdschriften en boekjes onder haar 
pseudoniem Utopia. Omdat zij nu nog steeds 
graag schrijft willen wij u haar stukjes zeker niet 
onthouden.

Omdat deze uitgave ook de laatste van dit 
jaar is kijken we al vooruit naar de winter en 
de sfeervolle decembermaand.

Ik wens u veel leesplezier en bij een 
volgende uitgave zijn we al weer begonnen 
aan het jaar 2019.
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Agenda oktober - december 2018
MAANDPROGRAMMA OKTOBER 2018 WONINGEN SATIJNHOF
Datum Tijd Activiteit Plaats 
Maandag 15 oktober 10.00 – 12.00 uur

14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Etage 2
Patroon 

Dinsdag 16 oktober 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt 
Etage 1
Patroon 

Woensdag 17 oktober 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Donderdag 18 oktober 10.00 – 11.00 uur op verhaal komen Trefpunt 
Vrijdag 19 oktober 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 22 oktober 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Etage 3
Patroon

Dinsdag 23 oktober 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge

Trefpunt
Etage 3

Woensdag 24 oktober 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

koersbal
handmassage
accordeonist Peter

Patroon
Trefpunt 
Etage 2

Donderdag 25 oktober 10.30 – 11.30 uur themaochtend geestelijk welzijn Trefpunt 
Vrijdag 26 oktober 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 29 oktober 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Begane grond
Patroon

Dinsdag 30 oktober 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt
Etage 2
Patroon 

Woensdag 31 oktober 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00 uur

koersbal
handmassage
miMakkerclown Cato

Patroon
Trefpunt
Etage 1

MAANDPROGRAMMA NOVEMBER 2018 WONINGEN SATIJNHOF
Vrijdag 2 november 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 5 november 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Etage 2
Patroon

Dinsdag 6 november 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
15.30 – 16.30 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge
Herdenkingsviering bewoners

Trefpunt
Etage 1
Patroon

Woensdag 7 november 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Donderdag 8 november 10.30 – 11.30 uur
14.30 – 15.30 uur

peuterproject
kerkviering

Etage 2
Patroon

Vrijdag 9 november 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 12 november 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
communie uitreiken
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Woningen 
Etage 3
Patroon 

Dinsdag 13 november 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt 
Etage 2
Patroon 

Woensdag 14 november 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Vrijdag 16 november 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 19 november 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Patroon

Dinsdag 20 november 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge

Trefpunt
Etage 3

Woensdag 21 november 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

koersbal
handmassage
accordeonist Peter

Patroon
Trefpunt 
Etage 1

Donderdag 22 november 10.30 – 11.30 uur themaochtend geestelijk welzijn Trefpunt 
Vrijdag 23 november 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 26 november 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Begane grond
Patroon 

Dinsdag 27 november 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt
Etage 1
Patroon 
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In de vorige twee edities van Blad’tZijde heeft 
telkens een artikel gestaan over het Kwaliteits-
kader Verpleeghuiszorg en de normen die gesteld 
worden aan de personele bezetting. Kern hierbij 
is: aandacht en nabijheid, persoonsgerichte zorg 
en ruimte om te leren en verbeteren. Het kabinet 
heeft voor de komende drie jaren een flink bedrag 
toegekend om dit alles ook te kunnen waarmak-
en. Bewoners, familie en medewerkers zijn  
uitgenodigd geweest om voor Satijnhof mee te 
denken. Wat is nodig of wenselijk? Hoe gaan  
we het extra geld zo goed mogelijk uit geven.

Uit de gesprekken met de medewerkers en familie 
kwamen een paar punten sterk naar voren: vaste 
en vertrouwde gezichten en medewerkers in de 
huiskamer die zorgen voor aandacht, gezelligheid 
en activiteit. Hierop is een plan gemaakt, voor  
de komende drie jaren. Dit plan is in augustus 
gepresenteerd aan families, bewoners, medewerk-
ers en vrijwilligers. De reacties waren enthousiast. 
We hebben samen de overtuiging dat de gemaak-
te keuzes heel positief gaan bij dragen.

In heel grote lijnen het plan
In de komende drie jaren gaan we toe naar een 
gastvrouw of medewerker welzijn op elke  
huiskamer van 8.00 tot 21.00 uur. Zij gaan  
zorgen voor meer en beter aandacht, nabijheid, 
gezelligheid en activiteit. In 2019 de eerste  
stap door uit te breiden naar elke ochtend een 
gastvrouw in elke huiskamer en elke middag tot 

in de vroege avond een gastvrouw per etage.
De gastvrouwen gaan geschoold worden.  
Vooral ook op omgaan met de sfeer in de  
huiskamer en passende activiteiten bieden.

Elke dag gaat er tussen 8.00 en 22.00 uur  
een verpleegkundige zijn, die in Satijnhof  
ingeschakeld kan worden als er bijvoorbeeld een 
bewoner ineens ziek wordt, of een wond niet 
goed lijkt te genezen.

Komen tot rust in de roosters voor medewerkers 
door elke ochtend en avond een verzorgende in 
te plannen op een gastvrouwdienst, die mogelijk 
bij extra drukte of ziekte meteen hulp kan geven.
Medewerkers krijgen meer tijd om naar scholing 
te gaan, een leerling te begeleiden, met elkaar te 
overleggen of een gesprek te kunnen voeren met 
de familie.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het totale plan  
(en de details) dan kunt u dat opvragen bij een 
teammanager (Walter, Anja of Bennie) of bij het 
secretariaat.

En nu gaan we naar de meest spannende fase: 
op zoek naar nieuwe collega’s! 

Mocht je mensen kennen die mogelijk interesse 
hebben voor functies als gastvrouw, activiteiten-
begeleider, helpende of verzorgende: maak ze 
warm en breng ze in beeld!

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Winterstilte
De grond is wit, de nevel wit,  
De wolken, waar nog sneeuw in zit,  
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngetakt geboomte zit 
Met witten rijp beijzeld. 
De boom houdt zich behoedzaam stil,  
Dat niet het minste takgetril 
‘t Kristallen kunstwerk breke,  
De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken. 

De grond is wit, de nevel wit,  
Wat zwijgend tooverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootsche, stille wonder.  
 
Jacqueline E. van der Waals
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Woensdag 28 november 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Vrijdag 30 november 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

MAANDPROGRAMMA DECEMBER 2018 WONINGEN SATIJNHOF
Maandag 3 december 10.00 – 12.00 uur

14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Etage 1
Patroon

Dinsdag 4 december 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge

Trefpunt
Etage 2

Woensdag 5 december 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur
?

koersbal
handmassage
Sinterklaas & Pieterknecht

Patroon
Trefpunt
Woningen

Donderdag 6 december 14.30 – 15.30 uur kerkviering Patroon
Vrijdag 7 december 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 10 december 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
communie uitreiken
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Woningen 
Etage 2
Patroon 

Dinsdag 11 december 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt 
Etage 3
Patroon 

Woensdag 12 december 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Donderdag 13 december 10.30 – 11.30 uur peuterproject Begane grond
Vrijdag 14 december 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 17 december 10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
miMakkerclown Cato
biljarten met Chris
spelletjesmiddag

Trefpunt
Etage 3
Pluche
Patroon

Dinsdag 18 december 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge

Trefpunt
Etage 1

Woensdag 19 december 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

koersbal
handmassage
accordeonist Peter

Patroon
Trefpunt 
Etage 1

Vrijdag 21 december 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 24 december 15.30 – 16.30 uur Kerstmis viering bewoners Satijnhof Patroon 

Wijzigingen voorbehouden.
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Aller ogen zijn gericht 
op Kwatta
Kwatta is sinds 1972 een 
volledig Belgische merknaam 
voor chocoladeproducten. 
Eerder was het een Belgisch-
Nederlands merk chocolade, 
geproduceerd in Breda en 
Bois-d’Haine (sinds 1913), 
met chocola afkomstig van 
een Surinaamse cacaoplantage 
met dezelfde naam.

De chocoladereep
Als in 1907 op de cacaomarkt 
een crisis uitbreekt en de 
grondstofprijzen sterk stijgen, 
moeten veel cacao- en 
chocoladebedrijven hun deuren 
sluiten. Kwatta NV overleeft 
deze crisis dankzij hun verpakte 

chocoladereep. Deze Kwatta-
reep was zeer gewild onder 
de soldaten, zodat het leger 
de grootste afnemer werd en 
deze reep in alle kazernes te 
koop was. De reep werd 
omgedoopt tot Kwatta’s 
‘Manoeuvre’-reep, vanwege 
het op de wikkel afgebeelde 
soldaatje. Men kon destijds 
deze soldaatjes uitknippen en 
sparen. Vijf soldaatjes gaven 
recht op een gratis reep of een 
tinnen soldaatje. I n de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw 
kon men voor 100 uitgeknipte 
soldaatjes het fl exibele Kwatta-
soldaatje krijgen, dat destijds 
zeer geliefd was bij kinderen. 
Hiermee zorgde Kwatta voor de 
allereerste spaaractie voor 

chocoladeproducten. Kwatta 
was intussen een begrip 
geworden, een generieke naam 
voor chocoladerepen. 

De uitdrukking ‘Aller ogen zijn 
gericht op Kwatta’ is van dit 
chocolademerk afkomstig. Met 
de uitdrukking wordt bedoeld dat 
iedereen zijn aandacht op een 
specifi ek punt of onderwerp 
vestigt. In Noord-Brabant en 
Gelderland wordt het woord 
kwatta, met name door ouderen, 
nog steeds gebruikt als men 
chocolade bedoelt, bijvoorbeeld 
om te vragen ‘Motte gij un 
stukske kwatta?’

Chocoladehagelslag werd ook 
wel kwattastrussel genoemd.

Herinnert u zich deze reclame nog?
Het liedje van Gerard Cox over die mooie zomer 
kan nu bij Satijnhof zeker gezongen worden!
Deze mooie zomer met zijn hoge temperaturen 
en hittegolf was voor Nederland een zomer waar 
warmterecords sneuvelden.

Als het even kon gingen onze bewoners lekker in 
het zonnetje zitten. Een extra waterijsje of ranja 
zorgde voor een verkoelende onderbreking en 
gelukkig werkte ook de airconditioning opperbest.

Jammer dat de geplande uitstapjes naar 
de Tilburgse kermis niet door konden gaan; 
daarvoor was het écht te warm.

Maar in de schemerige Patroon konden 
alle andere activiteiten gewoon doorgaan.

Els van Dooren
 Welzijn medewerkster

`t Is weer voorbĳ , die mooie zomer

Jubilarissendag 4 oktober
Sinds het begin van de historische metingen in 
1706 is de gemiddelde temperatuur in de zomer 
niet zo hoog geweest als dit jaar. 

De zomer van 2018 kende een aantal bijzondere 
wapenfeiten. Zo beleefde Nederland van 12 juli 
tot en met 9 augustus de langste regionale hitte-
golf sinds het begin van de metingen: 29 dagen in 
het Gelderse Hupsel en het Overijsselse Twente! 
Het vorige record van 22 dagen uit 1994 werd 
daarmee verpulverd. 

Op donderdag 4 oktober 2018 vond weer de 
jaarlijkse jubilarissendag plaats in het Atrium van 
Koningsvoorde. De jubilarissen arriveerden rond 
half 4 bij Koningsvoorde in een witte limousine. 
Waar zij feestelijk werden onthaald en via de rode 
loper Koningsvoorde werden in begeleid. Tijdens 
het offi ciële gedeelte sprak Lizette de Laat en de 

teammanagers de jubilaressen één voor éen toe. 
Na het offi ciële gedeelte vond de receptie plaats 
waarbij bewoners, medewerker en vrijwilligers de 
gelegenheid kregen om de jubilarissen te felicite-
ren. Als afsluiting konden de jubilarissen samen 
met hun genodigden genieten van een heerlijk 
buffet onder muzikale begeleiding van DJ Ron.

Jubilarissen nogmaals van harte gefeliciteerd met 
jullie jubileum!

Hanny Schoemaker 25 jaar
Claudia Storch 12,5 jaar
Peggy van Houtum 12,5 jaar
Sabine van Dam 12,5 jaar
Karin van Caulil 12,5 jaar
Vivian Zoontjens 12,5 jaar
Rianne van Ierlant 12,5 jaar
Leonie van Stiphout 12,5 jaar
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Terugblik op de warmste zomer in drie eeuwen tĳ d  Lieve Mensen
Sinds het begin van de historische metingen in 
1706 is de gemiddelde temperatuur in de zomer 
niet zo hoog geweest als dit jaar. De zomer van 
2018 kende een aantal bijzondere wapenfeiten. 
Zo beleefde Nederland van 12 juli tot en met 
9 augustus de langste regionale hittegolf sinds 
het begin van de metingen: 29 dagen in het 
Gelderse Hupsel en het Overijsselse Twente! 
Het vorige record van 22 dagen uit 1994 werd 
daarmee verpulverd. 

Ook eerder in het zomerseizoen kon al een 
regionale hittegolf worden genoteerd. In het 
Limburgse Arcen werd van 27 juni tot en met 
9 juli aan de hittegolfcriteria voldaan. De Bilt 
beleefde twee offi ciële hittegolven: 15 t/m 27 juli 
(13 dagen) en 29 juli t/m 7 augustus (10 dagen). 
Alleen op 28 juli werd de 25 gradengrens niet 
behaald, anders was sprake van één (record)
lange offi ciële hittegolf van 24 dagen. De hoogste 
temperatuur op het hoofdstation in De Bilt deze 
zomer bedraagt 35, 7 graden, gemeten op 26 juli. 
Voor De Bilt was dit een evenaring van het 
absolute warmterecord. In Arcen was het die dag 
over alle weerstations het warmst met 38, 2 graden. 
Dagelijks stonden de journaals stil bij de gevol-
gen van de droogte. Drooggevallen sloten, 
natuur en bermbranden, sproeiverboden en 
herfstkleuren in de bomen. Dit waren de meest 
zichtbare gevolgen van de extreme droogte. 
Planten verbranden op het land of verpieteren 

in de grond, in de maïs ontwikkelen zich geen 
kolven, waardoor het gewas ongeschikt is als 
veevoer. 

Er waren ook positieve gevolgen dan het 
zomerse weer. IJsfabrikanten en de toeristische 
sector in Nederland draaide overuren. Het mooie 
weer zorgde ervoor dat veel Nederlanders 
vakantievierden in eigen land en leverde 
vakantieparken en campings in ons land goede 
zaken op. Je hoefde nu echt niet naar Toscane 
of de Portugese kust te gaan voor een zonnige 
bestemming.

Ook waren er bedrijven die van de nood een 
deugd maken. Door de felle zon en extreme 
droogte hadden veel tuinen last van verdorde 
planten. Een verfbedrijf uit Wijchen bedacht 
hier de perfecte oplossing voor: het groen spuiten 
van dode planten. Dit was niet zomaar groene 
verf, maar verf met een speciale voeding. Het 
fi lmpje waar hij de planten weer groen spuit gaat 
uiteindelijk de hele wereld over en is inmiddels 
meer dan twee miljoen keer bekeken. Zelfs vanuit 
het buitenland ontving hij aanvragen voor het 
leveren van zijn speciale verf

Om alle gevolgen van de droogte weer weg 
te krijgen is er twee tot drie maanden typisch 
Nederlands weer nodig om de watervoorraad 
aan te vullen’. 

Nou, we zullen er maar vanuit gaan, dat 
we de zomerperiode afgesloten hebben. 
Deze zomer zullen we niet zo gauw vergeten, 
hé. We versloegen alle records wat 
temperatuur betreft!

Even een kleine tussen periode om te wennen 
aan wat “normale” kleren, zonder topjes etc.
We gaan de tuinstoelen weer opbergen en raken 
weer gewend aan het Hollandse knusse binnen 
gebeuren.

Misschien, buiten met sneeuw en ijs, maar dat 
wachten we maar even af, hé. We zijn de laatste 
tijd van uitersten, maar dat is in een glazen bol 
kijken en we zijn nog altijd nuchtere Hollanders 
hoor.

Maar we gaan ons vast verkneuteren in de 
voorpret van Sint en Piet ( wit of zwart ), mogen 
weer andere groepen zich voor inspannen, ik 
ben lekker ouderwets, stapel op vieren van 
onze traditionele feesten, dus zet lekker toch 
mijn schoen! En ze mogen kiezen wie hem 
volstopt, Sint of Piet, ik haal hem vol vreugde 
en verwachting leeg!

Stiekem weg, heb je mooi toch wel heel wat 
tijd nodig om die Goedheiligman mee te helpen 
met versjes en surprises. Heerlijk om zo stiekem 
lekker te kunnen plagen! En dan… als we daar 
vrolijk en wel doorgeworsteld zijn, het mooiste, 
intiemste, internationale feest, dat in heel de 
wereld de boventoon heeft en dat we overal 
blijven koesteren.

Zo verschillend, deze kant van de aardbol, graag 
met sneeuw, andere kant met zon en warmte! 
Maar overal met één spreuk, a.u.b. vrede! 
Kerstmis, want al is de wereld zo enorm 
veranderd. De huiselijke omstandigheden zijn 
vrijer, vlotter, de moraal in de wereld is op hol!

Politiek gezien, welke regeringsleiders 
vertrouwen elkaar nog? Natuurgeweld schijnt 
bijna wedstrijd te houden met oorlogsgeweld. 
Godsdiensten waar we eeuwen op bouwde en 
vertrouwde worden overal met voeten getreden. 
En het vertrouwen onderling?

En toch, hoe gek ook, ieder jaar bereidt de hele 
wereld zich voor op Kerstmis! Commercieel 
natuurlijk volop, kerstbomen, glans en glitter, 
veel en lekker eten, chique kleding, de cadeau 
industrie draait op volle toeren! Maar al denken 
we soms, de wereld is aan het vergaan, met 
Kerst staat de wereld even stil.

We zoeken familie, vrienden en huiselijkheid.
Al is het matig, toch gaan er weer ter kerke op 
die dag en tijd.

Regeringsleiders spreken hoop voor elkaar uit. 
Vorstenhuizen houden voor hun land en wereld 
mooie toespraken. Tussen alle oorlogsgeweld 
houden we wapenstilstand! We worden allen 
klein, liever, beetje begrijpender. Onder de 
kerstboom is er eensgezindheid! Het is Kerst, er 
is een kind geboren! Nieuw leven!

Lieve mensen vier het met je geliefden, houdt het 
vast, vier het bescheiden, maar intiem. Ieder met 
nieuwe goede voornemens, voor jezelf, voor de 
wereld, werk er aan mee! We laten het ons niet 
meer afnemen, hand in hand, vastberaden!

Gelukkige Kerst! Vrede in ons hart en op deze 
zalige aarde en de hele wereld.

UTOPIA.
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Boeken top 5
De 100-jarige 
man die terug 
kwam om 
de wereld te 
redden 
Jonas Jonasson

In ‘De 100-jarige man die 
terugkwam om de wereld te redden’ van Jonas 
Jonasson leiden de 100-jarige man Allan Karls-
son en zijn kompaan Julius een luxe, paradijselijk 
leven op Bali. De bodem van de koffer met geld 
die ze aan hun vorige strapatsen hebben overge-
houden komt echter in zicht en eigenlijk vervelen 
ze zich maar. Een ballonvaart met voldoende 
fl essen champagne voor de 101e verjaardag 
van Allan kan allicht tijdelijk voor wat spanning 
zorgen. Door omstandigheden belanden ze in 
zee, en de drenkelingen worden opgevist door 
een Noord-Koreaans militair schip op weg naar 
huis. Dat dat schip verrijkt uranium smokkelt voor 
Kim Jong-un weten ze op dat moment nog niet, 
maar Allan ontmoet vervolgens Kim Jong-un op 
een kritiek moment, wanneer de hele wereld, en 
president Trump met name, zich geprovoceerd 
voelt door de raketten die over de Japanse zee 
suizen. Binnen no time vormen ze het middelpunt 
van een diplomatieke rel waar veel leidende 
politieke fi guren bij betrokken raken, van de 
Zweedse Minister van Buitenlandse zaken tot 
Angela Merkel en Donald Trump aan toe. 

Het meisje 
zonder naam 
Diney Costeloe 
Diney Costeloe verovert 
lezersharten over de hele 
wereld. Haar nieuwe roman 
‘Het meisje zonder naam’ 
(‘The Girl With No Name’) is 
net als de wereldhit ‘De 
verloren kinderen’ (‘The 

Throwaway Children’) een aangrijpend relaas, 
gebaseerd op historische feiten.

1939. Lisa Becker is 13 als haar moeder een 
van de laatste felbegeerde plekken op een 
Kindertransport weet te bemachtigen. In Londen, 
alleen, de taal niet machtig, moet ze zich in een 
voor haar vreemde wereld redden. Dat lukt haar 
wonderwel, met de hulp van haar pleegouders 
en vrienden. Maar dan begint de Blitz. Lisa raakt 
bewusteloos als een bom vlakbij ontploft, en 
wanneer ze bijkomt in het ziekenhuis weet 
niemand wie ze is – zijzelf ook niet…

Valse hoop 
Clare Mackintosh 
‘Valse hoop’ (‘Let Me Lie’) is de derde thriller 
van Clare Mackintosh. Ze brak door met haar 
sensationele debuut ‘Mea culpa’(‘I Let You Go’). 
Ook haar tweede boek ‘Ik zie jou’ (‘I See You’) 
werd met juichende recensies overladen.

Een jaar geleden beëindigde Anna’s moeder haar 
leven op exact dezelfde wijze als haar vader een 
paar maanden eerder. Sindsdien probeert Anna 

wanhopig zichzelf op de 
been te houden.

Een kaart op de sterfdag 
van haar moeder zet een 
reeks gebeurtenissen in 
gang die Anna doet ver-
moeden dat er meer achter 
de dood van haar moeder 
zit dan waar de politie vanuit 
ging. Graven in het verleden 

blijkt gevaarlijk te zijn, soms is het beter alles te 
laten rusten. Maar dat is nu te laat…
Moord. Zelfmoord. Of zit het toch anders? 

De prinsessen van Oranje
De prinsesjes Amalia, Alexia en Ariana mogen 
zich verheugen in een warme belangstelling van 
het Nederlandse volk. Temeer, daar hun ouders 
Willem-Alexander en Máxima hun privacy zo 
goed mogelijk afschermen, desnoods tot in 
de rechtszaal. Uit dit kroonjuweel komen de 
drie prinsesjes naar voren als de kleine 
persoonlijkheden die ze ieder zijn, 

waarbij wat extra 
aandacht uitgaat naar de 
kroonprinses, Amalia. Drie 
beroemde meiden, zich 
welbewust van hun unieke 
positie in de Nederlandse 
samenleving. Koninklijk 
Huis-journaliste Justine 
Marcella, bekend van het 
tijdschrift Vorsten en diverse 
televisieprogramma’s, schildert op een 
liefdevolle maar niet sentimentele manier de 
jonge koninklijke levens aan het hof. Marcella 
interviewt de leden van het Koninklijk Huis met 
regelmaat, en reist ook mee met staatsbezoeken.

Hoe Hol lands 
wil je het hebben?
Bas Heĳ ne
Hoe Hollands wil je het hebben? is de columnist 
Bas Heijne op z’n best. Niets en niemand 
ontsnapt aan zijn scherpe pen: de nationale 
driekleur in ons parlement, de merkwaardige 
aantrekkingskracht op politieke kneuzen op de 
rechterfl ank, de sprankelende leegheid van Jesse 

Klaver, het bloedeloze 
spruitjesnationalisme van 
Sybrand Buma, de bloedige 
ernst achter de ‘homeopath-
ische verdunning’ van Thierry 
Baudet. 

En: de onstuitbare opkomst 
van het nepnieuws, de 
klakkeloze verengelsing 
van de universiteiten, de neergang van het poli-
tieke haatcabaret van Wilders en de ‘grapjes’ van 
Van der Gijp – steeds opnieuw legt Heijne de 
onderliggende motieven en maatschappelijke 
bewegingen bloot. Achter al het dagelijkse, vluch-
tige rumoer, zo laat hij haarfi jn zien, is een strijd 
om de ziel van ons land gaande. Bas Heijne is 
schrijver, essayist en columnist. Hij publiceerde 
romans en verhalen. 

Daarnaast schreef hij spraakmakende essays, 
waaronder Onredelijkheid (2007), Moeten wij 
van elkaar houden? (2011), Onbehagen (2016), 
Staat van Nederland (2017) en Wereldverbeter-
aars (2017). In 2017 ontving hij de P.C. Hooftprijs 
voor zijn beschouwend werk. 
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 Programma De Patroon 
Burenbingo
11 okt – 25 okt – 8 nov – 22 nov – 6 dec
5 rondes + hoofdronde € 6.00
Aanvang 19.30 uur

Fotomiddag ‘Satijnhof 5-jarig bestaan’
Woensdag 3 Oktober 
Aanvang 14.00 uur

Oktoberfest 14 oktober 16.30 – 18.30 uur
Lekkere Duitse gerechten
Muzikale gasten: Bart van Loon, Rudi Rozenberg
Kosten € 15.50 reserveren gewenst vol=vol

Muziekmiddag PaBaRiKo
Zondag 28 Oktober
Aanvang 14.00 – 16.00 uur
Toegang gratis

Personeelsbingo ‘Sinterklaas’
Personeel van Satijnhof en De Vleugel
Aanvang 19.30 uur
10 rondes en hoofdronde € 10.00
Loterij € 1.00 per lot

Thema-avond ‘Chinees’
Livemuziek DJ Ron
Aanvang 18.30 uur
€ 15.50 per persoon. Reserveren gewenst vol=vol

Kerstmarkt
Zondag 16 December
Aanvang 11.00 uur

Kerstbingo
Donderdag 20 December
Aanvang 19.30 uur
5 rondes en hoofdronde € 6.00

Kerstbrunch
Bewoners Satijnhof
Aanvang 12.00 uur

25 december Kerstdiner

26 december Kerstdiner

Info in de Patroon
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Mantelzorgdag! 
10 november 2018

Een groot doe

Lieve Mensen Attentie-Attentie!! 
Waarvoor? Voor iets speciaals!!

We leven in een tijd van bomaanslagen, 
bankkraken, overval op winkels en scholen. 
Je loopt gezellig te winkelen en je krijgt zomaar 
van een of andere gefl ipte een mes in je body. 

Haal je kind van school en is al “opgehaald”, 
beter gezegd ontvoerd, door een gescheiden 
papa!?

Is dan alles puur ellende, leven er geen 
gewoon gezond denkende mensen meer?
Soms denk je, inderdaad! Maar nee, de wereld 
is nog niet helemaal aan het vergaan. Gelukkig, 
zeker in ons landje leven er nog massa’s 
mensen, die met Hollandse nuchterheid denken 
en bijna al hun vrije tijd, energie en hun Gouden 
hart in de medemens steken.

Ons niet te tellen korps vrijwilligers, die voor 
en bij ouderen, eenzamen, kortom bij mensen, 
die om héél véél hulp verlegen zitten, hun hulp 
komen aanbieden. Zo Kostbaar!!

Maar wat nog fi jner en zinvoller is, daar zakken 
vol liefde, medeleven en warmte gaan brengen! 
Boodschappen, eens even wat recht zetten, 
even een bed dekken, bloemetjes water geven, 
de aanrecht leeg maken, er zijn 1000 ”onnozele” 
dingetjes waar je zo blij mee bent, omdat je het 
zelf niet kunt…

Maar het kostbaarste is nog hun bezoek!!
Het luistert oor, omdat je net die rotdag had, 
met extra veel pijn of andere ongemak.

Dat ze nét komen, omdat je net die dag hebt, 
dat je zou willen huilen of gillen om je 
machteloosheid.

Want je probeert wel fl ink en dapper te zijn, 
maar hoe maak je zittend, hangend of liggend 
een program!!

Ieder verschillend vanzelf!
Lees en schrijf veel ( wat je van je af schrijft, 
ben je kwijt), tv, teken of knutsel, ieder heeft 
wel een talentje.

Ik hoor jullie al zeggen, weer z’n goedbedoelde 
raadgeefster, die heerlijk rond huppelt.
Nee hoor, zit ook een jaartje bij jullie club, van 
help me a.u.b. effe !!

Ons eerste klusje is nu!!
Verzin een leuk presentje, attentie, grapje 
voor 10 november, voor de mantelzorg dag, 
voor jouw hulp!!

De kreet, “hoe kom ik daar aan “, negeer ik 
gewoon. 
Je pakt het pakket folders dat binnen valt, zoekt 
iets leuks of lekkers uit en vraagt het met je 
liefste gezicht aan iemand die bij je op bezoek 
komt of zo.

Als je het uitlegt doet ieder dat. Hoeft niet 
kostbaar te zijn, het gaat om het gebaar. 
Vooruit doe je best!!

1x per jaar ons Gouden Hulpkorps in de aandacht 
is beslist toch niet te veel!!?

Je bouwt zo samen een lieve band op, dat 
geeft extra warmte… Ook ik dank duizendmaal 
mijn gouden hulpjes in de vorm van lieve 
kinderen, maar ook anderen. Jullie brengen 
de levensvreugd nog binnen om te leven!!

We spreken een grote wens uit voor al onze 
hulpverleners.
We gunnen en hopen, voor jullie allemaal, een 
lang + puur gezond leven, zonder hulpgeroep, 
maar lekker alles zelfstandig!

Duizendmaal dank voor alle hulp van verpleeghulp 
en mantelzorgers, jullie zijn van GOUD!!

Dankjewel, uit naam van ons allen, UTOPIA.

De bewoners van de schilderclub zijn verder 
gegaan met de opdracht van de ‘Dikke Dames’.

Nu er een goede ondergrond is geschilderd 
worden de eerste contouren op het canvas 
getekend. Twee dames met een breiwerkje 
en een `meneer’ die geholpen wordt door twee 
verzorgenden.  Maar ook een danspaar die 
staat voor de gezelligheid binnen Satijnhof.

Mevrouw v.d. Wou en de heer Otten hebben 
hun eerste persoon al van een kleurtje voorzien. 
Iedereen schildert goed mee binnen de 
contourlijnen die zijn uitgezet. Natuurlijk heeft 
zo’n dikke verfl aag de tijd nodig om te drogen.

De uitwerking van de verdere details zullen in 
de komende weken plaatsvinden. In de tussentijd 
werken de mensen ook weer aan hun eigen 
canvasdoeken. Hiervan zie je de resultaten in 
de gangen van Satijnhof hangen.

Wat zijn ze trots op hun schilderijen. En wij zijn 
trots op hun talent!

Norma, Claudia & Els.
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