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Wat hebben we in Tilburg ooit veel nonnen gehad.

Voor de zorg, in de missie en natuurlijk voor de klas,

Soms wist je niet eens meer wat voor non die non nou eigenlijk was.

Maar gelukkig waren daar de habijten en de kappen,

Waardoor je nog iets van al die kloosterordes begon te snappen.

Want een Claris is echt geen Franciscanes,

En verwar die van het Heilig Hart nou niet met een Karmelietes.

Kwamen er meestal Zusters van Liefde het klaslokaal binnen,

dan moest je die beslist niet aanzien voor de zusters Trappistinnen.

Dan lag je als leerling namelijk vrij snel uit de gratie,

En kon je wellicht nog uithuilen bij de zusters Visitatie.

De Tilburger van weleer, die kende ze allemaal,

Ook al door de bijnamen in de onvervalste Tilburgse taal.

De gûtjesnon, haar naam was groot,

Had midden in haar kap een hele kleine goot.

En menig Tilburger kon heimelijke gedachtes krijgen,

Dat hij wel eens een ‘Vliegkap’ op zou willen zien stijgen.

De traditionele non behoort al langer tot het verleden,

Weg gootje en weg vliegkap, toen ze zich anders gingen kleden.

Ook de nieuwste mode deed nonnetjes namelijk verlangen,

Hun kap en habijt aan de wilgen te hangen.

Nog altijd vindt men nonnen in onze stad,

Daar waar ze ooit non-stop zo’n grote invloed hebben gehad.

Opgenomen in de massa, met veelal grijze haren,

Genieten zij van ongetwijfeld mooie, rustige jaren.

Zij blijven bidden voor ons aller ziel en zaligheid,

Laten zich nog niet helemaal verdringen door een nieuwe, andere tijd.

Nondeju en nondepatat,

Onder deze kop stond in een van de weekkranten onlangs een oude foto 
van een groep zusters rondom provinciaal overste zuster Oda.
Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van Stadsgidserij Tilburg 
portretteerde Marcel de Reuver twintig Tilburgers die ieder op eigen wijze 
een stukje geschiedenis van de stad inkleurden. Zo ontstond onderstaand 
gedicht ‘De non’.

WERELDBEROEMD  
IN TILBURG - DE NON 

INHOUD JOURNAAL
2 Wereldberoemd in Tilburg - de non  
3 Van de redactie  
3 Wist u dat? 
4 Nieuwjaarsrede 2018 
7 Het jaar van de Hond 
8 Tweeduizend en achttien  
8 Stelt zich voor 
9 Europees Jaar van het Cultureel  
 Erfgoed 
10 Het jaar van de huiszwaluw 
11 Kloosterbelevingstuin 
 Notre Dame 
17 Van de cliëntenraadtafel  
19 De CR van Notre Dame 
19 Vroeger 
20 Bijzondere dagen 
25 Puzzelt u mee?
26 Decembercollage
28 Recept voor u
29 Colofon
30 Maanplanning februari
31  Maandplanning maart
32  Natuurlijk

 heet van de naald!
Weer PreZo-goud voor Notre Dame!





jaargang 5 - nummer 1

3

De titel van dit blad kwam al in september vorig jaar bij ons 
naar boven. Waarom? Het is onze 18e uitgave en dat in het jaar 
2018. Bovendien is het ons eerste lustrumjaar. 

Een vers nieuw jaar. We kijken terug in woord en in beeld op 
2017. Maar vooral naar wat komen gaat in 2018. Zo is het jaar 
goed gestart met de inzameling van zegels voor het Em-té 
boodschappenpakket. Dankzij bewoners, medewerkers en 
bezoekers zijn er meer dan 10 pakketten bij elkaar gespaard. 
Deze zijn aan de werkgroep SAMEN STERK IN ZUID overhandigd 
om ze te verdelen. 

Begin februari krijgen we weer een tussentijdse audit in het 
kader van ons Prezo gouden predicaat. In maart doen we mee 
met de week van Zorg en Welzijn en opent het zorgcentrum op 
zaterdag 17 maart zijn deuren van 11.00-16.00 uur. Er komt een 
informatiemarkt, waarbij de inmiddels befaamde handwerk-
club van Notre Dame niet zal ontbreken. Het gehele programma 
is nog niet rond, maar op een bijzondere manier hopen we 
aandacht te kunnen schenken aan het hoofdthema dementie.
Een deel van de tuin tussen Oase en Ark/Sjaloom wordt door de 
congregatie heringericht als kloosterbelevingstuin. De plannen 
worden uitgebreid toegelicht in dit nummer. We zullen er veel 
van zien, horen om het uiteindelijk te kunnen beleven. In mei 
kunnen we via de TV naar Engeland om te genieten van een 
‘koninklijk’ huwelijk. Op zaterdag 19 mei treden prins Harry en 
Meghan Markle in het huwelijk. We kunnen trots zijn op 
Leeuwarden als culturele hoofdstad van het jaar. We hebben 
bijzondere dagen in een jaar. Jubilarissen vieren feest. En dan 
zijn er ook medewerkers die ons gaan verlaten. 

Kortom er gaat ons wat bezig houden zowel buiten als binnen 
de muren van Notre Dame.

In dit journaal staan al veel weetjes die gerelateerd zijn 
aan de titelpagina. Daarom hieronder enkele algemene:

• de som van de kwadraten van de eerste zeven priem-
getallen gelijk is aan 666?

• natrium en chloor beide afzonderlijk erg gevaarlijke 
stoffen zijn, terwijl ze keukenzout vormen als ze met 
elkaar verbonden worden?

• de afstand tussen de aarde en de maan jaarlijks 
toeneemt met 4 centimeter?

• de evenaar door dertien landen loopt?
• de Elfstedentochten van 1933 en 1941 tegen de klok 

in werden verreden, in tegenstelling tot alle andere 
Elfstedentochten?

• bij het passeren van de grens tussen Afghanistan en 
China het grootste tijdverschil op land optreedt, te 
weten 3,5 uur?

• een regenboog ook door het licht van de maan 
veroorzaakt kan worden, en dan een maanboog wordt 
genoemd?

• de Eiffeltoren in de winter ongeveer 15 centimeter 
korter is dan in de zomer?

• een mens gemiddeld 2 cm langer is in de ochtend dan 
in de avond?

• Albert Heijn alweer 30 jaar geleden de bonuskaart 
introduceerde?

• een kroket de minste calorieën bevat van alle snacks?
• in een origineel pak kaarten de hartenkoning, de enige 

koning is zonder een snor?
• kauwen je concentratie verhoogt?
• in 1893, 125 jaar geleden, Rudolf Diesel octrooi 

aanvroeg op zijn revolutionaire dieselmotor?
• de langste vrouw ooit, 2.32 meter lang was?
• niet alleen de vingerafdruk uniek is maar ook de tong? 

Niemand anders heeft dus dezelfde tong als u.
• het niet is toegestaan om in IJsland een hond als 

huisdier te houden?

VAN DE REDACTIE WIST U DAT?
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2017 was in vele opzichten een overgangsjaar. Wereldleiders 
als Poetin en Trump, hebben wel van zich laten horen, maar 
het bleek achteraf veel geblaat en weinig wol. De kracht en het 
gevaar van IS zijn aan het afnemen; het aantal aanslagen 
wordt duidelijk minder, hoewel … op 3 juni is er een aanslag in 
Londen, met een busje op de London Bridge en op 17 augustus 
op de Ramblas in het centrum van Barcelona ook met een 
busje. De Zwarte Pieten discussie is geluwd; anti zwarte piet 
demonstranten zijn in 2017 zelfs geweerd bij de intocht in 
Dokkum! En tenslotte: het herstel van de (wereld-)economie 
zet door; de lonen stijgen weer; maar de prijzen ook, vooral die 
van huizen. Ouderen profiteren niet mee; de pensioenen 
stijgen niet mee, de kosten van zorg worden steeds hoger. Ik 
kom hier later nog op terug.
Wat gebeurde er nog meer in 2017?

Politiek
Op 15 maart werden de Tweede Kamerverkiezingen in Neder-
land gehouden en kon iedereen weer naar de stembus. De 
VVD wint de verkiezingen; Groen Links de grootste stijger, De 
PvdA wordt heel klein. En de verwachtte groei van extreem 
rechts (PVV Wilders) blijft uit. Een lange formatie volgde; het 
werd met 225 dagen de langste formatieperiode in de geschie-
denis van Nederland. In Frankrijk worden de presidentsverkie-
zingen gewonnen door de sociaalliberale Emmanuel Macron 
en niet door extreem rechts van Le Pen. En in Duitsland blijven 
de Christendemocraten van Angela Merkel de grootste partij, 
maar er is nog geen nieuwe regering….

Sport
Tom Dumoulin wint op 28 mei als eerste Nederlander de Giro 
d‘Italia. Hij is de derde Nederlander die een grote ronde wint, 
na Jan Janssen en Joop Zoetemelk.
Max Verstappen wint de grand prixs van Maleisië en Mexico 
(met de M van Max; gaat hij dit jaar Monaco winnen?) 
Nederland wint op 6 augustus het EK voetbal voor vrouwen in 
eigen land. Feyenoord wordt kampioen, en in Tilburg hand-
haaft Willem II zich in  de eredivisie.

Rampspoed op St. Maarten door orkaan ‘Irma’
Op 6 september richt ‘Irma’ als zware orkaan op de eilanden 
Sint Maarten en Sint Eustatius een enorm grote schade aan. 
De orkaan bereikt windsnelheden tot 300 km per uur. Twee 
personen komen om het leven en het normale leven op het 
eiland is volkomen ontwricht. Maar we doen er verstandig aan 
om te sparen voor later, als er weer slechtere tijden komen; 
een appeltje voor de dorst bewaren, heet dat! Dat doet me 
denken aan het verhaal van een vrouw, die door armoede en 
ellende bijna niet meer buiten kwam:

Sint Maarten, 1 januari 2018
de knallen van het vuurwerk zijn verstomd, het is stil in huis. 

Geen muziek van de radio top 2000, geen TV of computer in 

huis. In de stilte begon de vrouw haar verhaal te vertellen aan 

een denkbeeldige vriend. Hij luisterde aandachtig maar zei niets. 

De vrouw schrok van haar eigen woorden. Was dit haar verhaal? 

Er kwam een groot verdriet boven, dat met luide lange halen de 

NIEUWJAARSREDE 
2018
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ruimte vulde. Ze moest hier weg. Weg uit haar zwaar beschadig-

de huisje, dat ze alleen verliet als er zo min mogelijk kans was op 

ontmoetingen met mensen. Mensen die haar vragen zouden 

kunnen stellen. Mensen die wilden weten hoe het met haar was, 

op dagen dat ze dat zelf niet wilde weten. Of kinderen, die niets 

hoefden vragen, dwars door haar heen keken, met een blik in 

hun ogen die de meest wrede spiegel was. 

Ze riep haar hondje. Samen liepen ze naar buiten. De zon 

scheen, maar zorgde voor een nieuwe golf van verdriet. Het 

troostende zonlicht liet haar weten dat ze wilde leven. Ze wilde 

leven! Maar waar was haar leven gebleven? Midden tussen de 

struiken, uit het zicht van de mensen, liet ze haar tranen 

nogmaals de vrije loop. Een wandelaar naderde. Een zonnebril 

maskeerde snel en doeltreffend haar levenspijn. Een groet alsof 

er niets aan de hand was. Verder lopen. Steeds één stap verder. 

Ze koesterde de stralen van de zon op haar vermoeide lijf. De 

tranen vonden hun weg naar de aarde onder haar, waar ze 

levenswater werden voor wortels van nieuw groen dat de 

wereld bedekken zou. 

De fysieke inspanning van de wandeling deed haar goed. Op de 

weg terug naar huis zag ze opeens een boompje dat ze nog niet 

eerder zag. Een appelboompje, dicht bij haar woning gelegen 

nota bene. Ze was wel vaker naar de appelboomgaard gelopen, 

verder weg, om de appels van de bomen te plukken, maar de 

laatste oogst was geheel mislukt. Een kinderlijke blijheid maakte 

zich van haar meester terwijl ze naar het boompje liep. De 

Nieuwe appels hingen laag genoeg om gemakkelijk te kunnen 

oogsten. Ze stak haar hand uit naar de dichtstbij hangende en 

mooiste appel en trok eraan. De appel in haar hand toverde een 

glimlach op haar betraande gezicht. Het voelde alsof ze goud in 

handen had. Snel stak ze hem in haar jaszak en keek zorgvuldig 

welke appels ze nog meer plukken zou. Ze strekte zich uit en 

ging op haar tenen staan, om bij de takken te kunnen waar de 

mooiste appels hingen. Haar zakken vulden zich met de appel-

tjes. Sommige appels waren aangevreten door vogels of slakken. 

Die liet ze hangen. Voor de vogels en de slakken. Met haar 

jaszakken goed gevuld, vervolgde ze haar weg naar huis. 

Thuisgekomen stalde ze de appeltjes uit op een geruite rode 

theedoek, die nog ongebruikt in haar keukenlade lag. De aanblik 

van de vers geplukte appels, met een paar bladeren er nog aan, 

op de kleurige doek, vulde haar gemoed met de blijdschap waar 

ze zozeer naar verlangd had. Op één na deed ze de appels in een 

doos en zette deze in de kast. Ze pakte de laatste en mooiste 

appel, hield hem even onder kraanwater, en zette toen haar 

tanden erin. Het zoetzuur van de appel smaakte als het leven 

zelf. Want soms is het leven een zoete lekkernij. En soms moet 

men door een zure appel heen bijten. Soms moet men zelfs door 

een hele mand zure appels heen bijten. De boom, nabij haar 

woning, had haar laten weten dat na gedane arbeid geoogst 

mag worden. De buitenwereld wist niet van haar arbeid. Maar 

het werk dat zij de laatste maanden van 2017 in haar binnen-

wereld gedaan had, was van grote waarde. Daar zou ze nu de 

vruchten van plukken. Het zou nog even duren voordat ze die 

vruchten met de buitenwereld delen kon. Er was nog een lange 

weg te gaan. Een weg, waar ze regelmatig zou kunnen terugval-

len op de appels die ze geplukt en bewaard had….
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#MeToo 
Hollywoord producent Harvey Weinstein wordt beschuldigd 
van seksueel geweld in oktober van dit jaar en dit verspreidde 
zich razendsnel wereldwijd via sociale media als Twitter; ook 
in Nederland;  maar schieten we niet door?

  Opmerkelijk - Reuzenpanda’s naar Nederland
  Op 12 april kreeg Nederland twee reuzenpan 
  da’s te leen van China. De dieren betrokken  
   in Ouwehands Dierenpark in Rhenen  
   een compleet nieuw gebouwd   
   onderkomen. Kosten: 7 miljoen voor  
   het dagverblijf, 1 miljoen per jaar als  
   leasebedrag en tot slot de kosten   
   van eten en drinken: 50 kg bamboe  
   per dag! Het gaat weer goed met de
    Nederlandse economie…..

Overlijdens in 2017
De wereld heeft afscheid moeten nemen van publiekelijke 
personen als Dick Bruna, Chuck Berry, Chriet Titulaer, Helmut 
Kohl en Eberhardt van der Laan. Ook bij Notre Dame en in onze 
omgeving zijn dierbaren overleden; we denken daarbij aan 
medebewoners, aan een van onze medewerkers, Jeanne van 
Gils, alsmede aan partners, familieleden en vrienden, die  in 
2017 van ons zijn heengegaan. Laten we hen nu even in stilte 
gedenken.

Tenslotte wil ik zoals beloofd met u even terugblikken én 
vooruitblikken op de ontwikkelingen in de zorg en bij Notre 
Dame. Het gaat weer goed met de Nederlandse economie. 
Mede daardoor, maar nog meer omdat eerst staatssecretaris 
van Rijn en later schrijver Hugo Borst hun eigen ouders door 
dementie in het verpleeghuis hebben meegemaakt, is er extra 
geld vrijgekomen voor de verpleeghuizen. In 2018 ruim 400 
miljoen; de komende 4 jaar in totaal ruim 2 miljard euro.  Met 
dat extra geld moet geïnvesteerd worden in kwaliteit van de 
verpleeghuizen, en dan vooral door meer handen aan het bed, 
zoals dat heet. Maar we hebben en probleem: nu is er geld, 
maar nu zijn er te weinig verzorgenden en verpleegkundigen 
om de zorg te bieden. En dus gaan we nog meer opleiden. En 
het werk aantrekkelijker maken. Door meer grote arbeidscon-
tracten, door meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
aan de medewerkers en teams te geven, door staf en mana-
gers vooral ondersteunend te laten zijn, door meer ruimte te 

maken  voor welzijn, wandelen en even buurten met de 
bewoner, door minder verslaglegging en formulieren invullen, 
door minder regels en protocollen en meer mogelijkheden om 
écht cliëntgericht te werken, door meer samen te werken met 
de familie en mantelzorgers, door meer scholing, door betere 
materialen en hulpmiddelen. En daar gaan we al dat extra geld 
aan besteden, en ik kan u verzekeren, dan is het zo op! We 
zullen daarom hiervoor bestedingsplannen maken samen met 
de cliëntenraad, waarin komt te staan wanneer we wat gaan 
doen, want we kunnen niet alles tegelijk verbeteren. 

In 2017 zijn we met alle teams aan de slag gegaan met het 
zelfstandig werken en de LEAN-verbeterborden. Samen met de 
congregatie, de seniorverpleegkundigen, de artsen en thera-
peuten, de welzijnsmedewerkers, de zorgmedewerkers op de 
afdelingen en de medewerkers van de dienstverlening, en niet 
te vergeten samen met de vrijwilligers, hebben we er weer 
voor gezorgd dat de bewoners van Notre Dame in 2017 
kwalitatief goede zorg- en dienstverlening hebben ontvangen 
en zich hier zoveel mogelijk thuis hebben kunnen voelen. In 
2018 gaat dat allemaal weer gebeuren en we zullen daarnaast 
blijven verbeteren wat we kunnen verbeteren. De grootste 
uitdagingen in 2018 zullen zijn: voldoende personeel en goede 
communicatie. We weten niet wat 2018 ons zal brengen. Maar 
we hopen op een voorspoedig, rustig en vredig jaar. De appels 
die we dit jaar hopen te kunnen oogsten, zullen we met 
aandacht eten, delen en voor een deel bewaren voor later.  
Laten we in 2018 verdraagzaam met elkaar samenleven en 
werken bij Notre Dame, in Nederland en in de gehele wereld. 

Joop van Dijk, locatiemanager
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HET JAAR VAN DE HOND

Type Hond Geboortejaar Karaktertrekken

Bos Hond 1934, 1994 Oprecht, betrouwbaar, attent, begripvol en geduldig

Vuur Hond 1946, 2006 Intelligent, hardwerkend, eerlijk en oprecht

Aarde Hond 1958, 2018 Communicatief, serieus en voelt zich verantwoordelijk in het werk

Gouden Hond 1910, 1970 Conservatief, begeerlijk, voorzichtig en altijd bereid om anderen te helpen

Water Hond 1922, 1982 Dapper en zichzelf in het centrum zettend, zelfs schijnbaar egoïstisch Is 
vertrouwd in het omgaan met financiële problemen

De Chinese kalender is meer dan vierduizend jaar oud en bepaalt alle data voor traditio-
nele feesten en feestdagen. Voor de Chinezen start op 16 februari 2018 het jaar van de 
Hond. Wie onder het teken van de hond zijn geboren, zijn eerlijk, vriendschappelijk en 
betrouwbaar. Ze zijn beschermend, grootmoedig in hun liefde en zijn zeer rechtvaardig. 
Zij zijn ook intuïtief, kunnen goed oordelen of mensen een goed karakter hebben en 
kunnen bijna onmiddellijk inschatten, hoe iemand is. Zij kunnen diplomatiek zijn, maar 
zij kunnen ook ontzettend scherp reageren. Zoals de hond zelf, zijn zij graag thuis, en 
hebben hun familie lief boven alles. Aan de andere kant kunnen honden overdreven 
reageren en hebben ze een hoge dunk van zichzelf. Hun eeuwige zoektocht naar de  
juiste manier eindigt af en toe in een eetbui of de teleurstelling. Ze vinden het moeilijk 
om compromissen te sluiten en kunnen w eigeren om iemand gelijk te geven. Mensen, 
geboren in het Jaar van de Hond, zullen het goed doen als een zakenman, activist, 
opvoeder, maatschappelijk werker, raadsman, dokter, politieagent, wetenschapper, 
interieurontwerper, priester, zuster, liefdadigheid werknemer, verpleegkundige, rechter of 
advocaat. Honden worden vaak gezien als waardevolle werknemers, werken goed als lid 
van een team, en zijn ook in staat om een toegankelijke leider te worden.

Beroemde mensen geboren in het Jaar van de Hond
Moeder Teresa, Donald Trump, Justin Bieber, Leontien van Moorsel, André Kuipers, Herman Brood, Michael Jackson, Prince, Lieke 
van Lexmond, Claudia Schiffer,  Andrea Bocelli, Michelle Pfeiffer, Benjamin Franklin, Madonna, Prins William, Brigitte Bardot, Elvis 
Presley, Dolly Parton, Herman den Blijker, Joop Zoetemelk, Steven Spielberg, Helga van Leur, Floortje Dessing, Sophia Loren, Liza 
Minelli, Wibi Soerjadi, Beau van Erven Dorens, Danny de Munk, Mathilde Santing, Simone KLeinsma, Bill Clinton, Shirley MacLai-
ne, Socrates.

De Chinezen geloven, dat het dier van het geboortejaar een diepgaande invloed op 
persoonlijkheid en het lot heeft. Men zegt wel:  

 
‘Dit dier draag je in je hart’

Het karakteriseren van een persoon wordt bepaald door hun dierteken en het geboortejaar.  
Het gevolg is, dat er vijf verschillende Honden-typen zijn 
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STELT ZICH VOOR

Hallo, ik ben Sietske Visser en ik ben sinds 5 jaar werkzaam als psycholoog binnen 
De Wever. Momenteel ben ik in opleiding tot GZ-psycholoog, waarbij ik veel 
nieuwe dingen leer die ik goed kan gebruiken in mijn werk. Voor het komende jaar 
hoop ik mijn opleiding af te ronden. 
Ik ben op 16 november 1985 geboren in Arnhem en opgegroeid in Friesland en 
Gelderland. Twee jaar geleden ben ik verhuisd naar Tilburg om dichter bij mijn 
werk te wonen en ik woon hier met veel plezier.Mijn vriend en ik vinden het allebei 
leuk en uitdagend om in de zorg te werken. Hij is werkzaam als psychiatrisch 
verpleegkundige. 
Mijn passie is tekenen, voornamelijk mensen. Dit doe ik bijna elke dag al is het 
maar tien minuten. Daarnaast vind ik het fijn actief bezig te zijn, te koken en lekker 
te eten. Als persoon ben ik rustig en zie ik de dingen graag van de positieve kant; 
het glas is bij mij altijd halfvol.

TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN 
Een hele mond vol als je het uitspreekt. Maar het klinkt 
toch jonger dan zevenenvijftighonderd en achtenzeventig 
als we de Joodse jaartelling zouden gebruiken. Het mooiste 
jaar van alle jaartallen binnen de Gregoriaanse kalender is 
mijn geboortejaar. Het enige jaar dat, hoe je het ook wendt 
of keert, altijd hetzelfde zal zijn: 1961. Probeer het maar 
eens. Dat wil niet zeggen dat dit jaar, het jaar van de hond, 
geen mooi jaar zou zijn. Er staat u namelijk nogal wat te 
wachten. 2018 is het jaar van het water.
Leeuwarden is samen met de provincie Fryslân Culturele 
Hoofdstad van Europa in 2018.

2018 is ook het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.
Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform 
WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van het 
Verzet’. De avocado mag zich opmaken voor een rustig(er) 
jaar want 2018 wordt het jaar van de vijg en voor degene 
die het nog niet had opgemerkt: 2018 wordt ook het Jaar 
van de Huiszwaluw. En alsof dat allemaal nog niet genoeg 
zou zijn, is 2018 ook nog eens het jaar van de digitale leer- 
en werkomgeving en dan heb ik het nog niet over alle 
bijzondere dagen….
De dag van de Zingeving, de dag van de sociaal werker, de 
dag van de medicatieveiligheid, de dag van de bouw, de 

dag van het gedicht, dag van het handschrift, knuffeldag, 
lepradag, warme truiendag, Yoga-dag, dag van de lange 
mensen, vader- en moederdag, dag van de kinderen, dag 
van de vluchteling, boerenkooldag…er zijn dit jaar welge-
teld 395 bijzondere dagen. Meer dan er dagen zijn in het 
jaar. Met als topdag 1 oktober. Op die dag vieren we: Dag 
van de Escape Room, Dag van de Echoscopie, Dag van de 
Ouderen, Muziekdag, Habitatdag, Koffiedag en Wereld 
Vegetarismedag. De vlag kan dus uit en nooit meer naar 
binnen; hooguit een keer halfstok.

Nu even terug in de tijd.
Wat was er te doen op de dag dat u geboren werd? Was de 
jaaragenda toen ook zo vol? Of was het gewoon een 
bijzonder jaar omdat u toen op deze wereld kwam?
Doet u mij uzelf een lol dit jaar, en vier elke dag beetje. Het 
verjaren gaat al zo snel.

Norbert Izeboud, zoco Bethanië
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Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Dat is het Nederlandse 
thema van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. 
Met het Jaar zal aandacht gegeven worden aan de 
belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel 
diverse Europa. We leren elkaars geschiedenis beter kennen 
door naar erfgoed te kijken binnen de Europese context. 
Erfgoed verbindt gemeenschappen; cultuureducatie en 
meer kennis over erfgoed bevordert sociale betrokkenheid 
en integratie. Voor het beheer en behoud van het cultureel 
erfgoed is het belangrijk dat een breed en divers publiek 
ervan geniet en betrokken is. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met vier vakgebieden: 
monumenten, archeologie, cultuurlandschap en collecties.

Monumenten
Monumenten zijn historische gebouwen. Deze panden 
worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of 
gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met 
rijksmonumenten. We wijzen rijksmonumenten aan, 
verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud en 
adviseren bij vergunningverlening en restauratie en 
onderhoud.

Archeologie
Archeologie vormt de schakel met het verleden en gaat 
over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 
300.000 jaar geleden in de Nederlandse bodem, op het 
land en in het water. Veel van deze overblijfselen liggen 
onzichtbaar in de bodem opgesloten. Behoud staat 

centraal bij de zorg voor dit archeologisch erfgoed. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert wettelijke 
taken uit, ontwikkelt kennis, deelt deze met partijen 
binnen en buiten de archeologie, en adviseert.

Cultuurlandschap
Het historisch landschap is ijkpunt in onze dynamische 
samenleving. Elke vierkante kilometer van het Nederlandse 
grondgebied draagt sporen van eeuwenlang menselijk 
gebruik. Als geen ander land kan Nederland van zichzelf 
zeggen dat het vrijwel geheel door de mens gemaakt is. 
Het landschap is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, 
verdedigingslinies, landgoederen, dorpen en steden. Die 
enorme verscheidenheid maakt onze cultuurlandschappen 
van internationaal belang.

Kunst, design en wetenschappelijke collecties
Nederland heeft een rijk verleden als het gaat om het 
vervaardigen en verzamelen van kunst, design en 
wetenschappelijke collecties die samen het roerend 
erfgoed van Nederland vormen. Die collecties bevinden 
zich in musea, kastelen, historische huizen, 
overheidsgebouwen, openbare gebouwen en Nederlandse 
ambassades. De Rijksdienst beheert zelf een deel van de 
kunstcollectie van het Rijk en maakt die zichtbaar. De 
Rijksdienst ondersteunt de beheerders van de publiek 
toegankelijke collecties met kennis en advies.

Bron: www.europeeserfgoedjaar.nl

EUROPEES JAAR VAN HET CULTUREEL ERFGOED
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Achteruitgang en gedeeltelijk herstel zijn nog met de 
nodige raadsels omgeven. In dit jaar kun je weer op allerlei 
manieren meehelpen. Op dit moment foerageren ‘onze’ 
Huiszwaluwen nog ergens ver boven de regenwouden van 
Centraal-Afrika. Eind februari komen de eerste vogels 
Zuid-Europa binnen. Vanaf april kun je de eerste in Neder-
land verwachten. Dan beginnen er ook allerlei activiteiten 
waaraan men kan meedoen.

Charmeoffensief
Er verschijnt binnenkort materiaal om huiseigenaren met 
een huiszwaluwkolonie de charme van de soort te laten 
zien. En in de Nationale Vogelweek kun je een zwaluwenex-
cursie geven. Of er eentje volgen. Op Texel is er op 12 en 13 
mei een Wadden Vogelfestival, waarvan de opbrengst naar 
de Huiszwaluw gaat.

Wat gaan we doen?
De landelijke aantallen broedparen van de huiszwaluw zijn 
de afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. Vooral in sommige 
steden is de huiszwaluw nagenoeg verdwenen. Sinds de 
eeuwwisseling vertonen de aantallen enig herstel en hier 
en daar lijkt de soort zelfs ook als stadsvogel terug te keren.

De oorzaken voor de achteruitgang op de lange termijn zijn 
niet geheel duidelijk, maar hangen waarschijnlijk samen 
met de afname van vliegende insecten en (plaatselijk) met 
een gebrek aan geschikte nestlokaties. Ook is onduidelijk 
waardoor het recente herstel wordt veroorzaakt, en hoe 
dat verder is te stimuleren. Dat gaat Vogelbescherming in 
het Jaar van de Huiszwaluw daarom samen met Sovon 
onderzoeken. Zo gaan we kijken welke omgevingsfactoren 

Bron: www.sovon.nl/nl/jaarvandehuiszwaluw waarin u dit jaar over de 

voortgang van de onderzoeken en andere boeiende wetenswaardigheden

over de huiszwaluw wordt geinformeerd..

een rol spelen bij nieuwe kolonies en kolonies waar het 
goed gaat. Dit vergelijken we met kolonies die minder 
succes hebben.

Tel mee!
Nog niet in alle regio’s worden voldoende kolonies van 
Huiszwaluwen geteld om de aantalsontwikkeling goed 
te kunnen volgen. We streven ernaar om meer kolonies 
geteld te krijgen zodat van alle regio’s en habitats een 
betrouwbare trend kan worden bepaald. Telt u mee? 
Bekijk welke kolonies er een teller kunnen gebruiken.  
Of meld een nog onbekende kolonie aan via  
www.sovon.nl/huiszwaluwkolonie

Onderzoek mee!
Over de timing en het succes van het broeden van Huis-
zwaluwen is maar weinig bekend. Ook weten we niet goed 
hoe de plek van de kolonie, het broedsucces en het aandeel 
tweede legsels van Huiszwaluwen samenhangt met de 
omgeving. U kunt ons helpen door elke week een tijdje een 
paar nesten van een kolonie te observeren en een nestfor-
mulier bij te houden. Onderzoekt u mee via www.sovon.nl/
huiszwaluwnestonderzoek. Doel van dit alles is om te 
komen tot duidelijke aanknopingspunten voor een betere 
bescherming van deze prachtige zwaluwen. Ook willen we 
met een charmeoffensief naar voren brengen hoe gezellig 
het is om een kolonie aan huis of schuur te hebben.

HET JAAR VAN DE HUISZWALUW
Sovon en de Vogelbescherming roepen 2018 uit tot het Jaar van de 
Huiszwaluw. Ruime aandacht dit jaar voor deze fraaie soort, die sinds  
1970 met ruim 80% afnam.
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Door de jaren heen heeft de kloostertuin al menige 

transformatie ondergaan. Zo zijn er bouwdelen bij gekomen 

en verdwenen. Vroeger was er zelfs een boerderij waar 

melkvee en varkens werden gehouden voor eigen 

consumptie. Ook waren er akkers met groenten en 

fruitbomen. Een arbeidsintensieve tijd voor de zusters die 

hieraan mee werkten. De zusters weten hier mooie verhalen 

over te vertellen. Was er te veel melk dan werd deze aan de 

in de buurt liggende landhuizen gebracht. Ook aten de 

bewoners dagen achtereen dezelfde groente omdat het de 

tijd was. Soms werden de groenten bij elkaar gescharreld 

van wat nog goed was en de kok moest er dan maar wat 

van maken. Door veranderingen en omdat het klooster niet 

meer aan de rand van de stad stond, maar door de stad 

opgeslokt werd, is de boerderij met zijn functie veranderd in 

geschiedenis.

De kloostertuin is en blijft belangrijk voor de religieuzen, 
hier ondergaan ze de rust en overdenken zij hun 
bekommeringen en komen tot bezinning. Het tuindeel 
omgeven door de keuken, ontmoetingsruimte, Ark en 
Sjaloom, het pad voor het kerkhof, de Berceau 
(fruitbomenlaan) en in het verlengde Oase komt in 
aanmerking voor een verandering. De begraafplaats blijft 
zoals hij is en zal niet veranderen. Het hierboven 
genoemde tuindeel is vooral bij de ontmoetingsruimte toe 
aan vernieuwing. De prieeltuin, ongeveer 18 jaar oud heeft 
zijn functie verloren. Toen aangelegd met als uitgangspunt 
een verblijf voor dieren en pluktuin, heeft de tijd niet 
doorstaan. De volière is eind vorig jaar gesloopt vanwege 
het rottingsproces. De vijver is uit het oogpunt van 
veiligheid gedempt. De geitenstal met de geitenweide 
hebben een andere functie gekregen door de aanscherping 
van de regels op het houden van geiten. Ook de kippen die 
los liepen in de tuin hebben het niet mogen redden door 
een bezoek van een vos. 

Nu we weten waar en waarom het tuingedeelte op de 
schop gaat, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 
invulling. In overleg is er een wensenlijst samengesteld 
waar de kloosterbelevingstuin aan moet voldoen.  Met 

KLOOSTERBELEVINGSTUIN
NOTRE DAME

deze wensenlijst en de daarbij behorende uitleg is de firma 
Brouwers Groenaannemers benaderd voor het maken van 
een schetsontwerp. Zij zijn bekend met de congregatie en 
waren vereerd met het vertrouwen. Na enkele schetsen en 
overleg werd er een schets aan het bestuur voorgelegd. De 
architect, Jeroen Clerks, legde gepassioneerd zijn plannen 
aan het bestuur voor. Met wat op en aanmerkingen is dit 
uit gewerkt naar het huidige ontwerpplan.

Pluktuin
De meest genoemde wens van de religieuze bewoners is 
toch wel de aanwezigheid van een pluktuin. Ze vinden het 
prettig om hun zieke medebewoners te kunnen voorzien 
van een ruikertje uit eigen tuin. Ook beelden die op de 
kamer staan worden vereerd met een enkele bloem. 
Daarbij is het fijn om met de beschikbare bloemen, mooie 
takken en blad uit eigen tuin de kapel te versieren. Het 
scheelt geld en het is milieuvriendelijk.

Bloemsierkunst bestaat pas enkele tientallen jaren. De 
vraag naar stevige planten die hiervoor gebruikt kunnen 
worden steeg. Kwekers zijn hierop ingesprongen en er zijn 
nu bijna een jaar rond planten beschikbaar die in de 
bloemsierkunst gebruikt worden. Er kunnen hierdoor 
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Sfeerimpressie bezinningstuin Notre Dame
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bloemstukken gemaakt worden die door hun vormgeving 
dienstbaar zijn aan de liturgie. Volgens oude tradities 
wordt er gebruikgemaakt van bloemen en takken van het 
seizoen uit de eigen omgeving en zo wordt recht gedaan 
aan de schepping en het milieu.
Op de tekening, pluktuin, staan in het groen, 4 ruimtes 
aangegeven die dienst gaan doen als wisselborders voor de 
pluktuin. Hier zullen snijbloemen komen te staan die zich 
door de jaren bewezen hebben als een sterke vaste plant. 
In het gazon voor deze plukborders komen bollen te staan 
zoals hyacint, narcis en overblijvende tulpen waar ook van 
gesneden kan worden. Het groen, siertakken en blad, komt 
op andere plekken te staan. Dit om meer uitstraling te 
krijgen. Het uitgangspunt is dat alleen de religieuze 
bewoners in overleg met de tuinman hieruit mogen 
snijden. De bezoekers mogen van de kleurenpracht 
genieten.

Kleurrijk
In het ontwerp is door gebruik te maken van een variatie 
van beplanting ook de wens naar een kleurrijk geheel 

voldaan. Het jaar rond staat er een sterk geraamte waar de 
seizoenswisselingen goed te zien zijn en waar kleur en 
pracht goed tot uiting komen. Er komen in het plan twee 
rozenborders. Deze worden voorzien van sterke rozen met 
een langdurige bloei. Aan deze borders grenzend komen 
vaste planten borders met een variatie aan vaste planten. 
Bloemen en grassen zullen door elkaar heen staan, elkaar 
versterken en in bloei opeenvolgen.

Waterelement
Bron,Water uit de diepte aan het licht gekomen, 

levenskrachtig, helder. Putten uit een onderstroom, die dorst 

lest, het lijf verfrist, tot rust brengt. Water weerkaatst de 

hemel. ( Frederik van Eeden)

In een kloostertuin was de waterput, tot de komst van de 
waterleiding, letterlijk de levensbron. Symbolisch is dit nog 
steeds. Water als bron van leven stroomt door veel verhalen 
over God en mensen. De bron staat symbool voor de leven 
schenkende kracht van de aarde. Bronnen zijn in feite 
stromen van levend water en reinigen wanneer je er mee in 
aanraking komt. 

Sfeerimpressie pluktuin
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Dit alles krijgt vorm in het plaatsen van een waterelement. 
Het element is verwerkt in een sokkel met daarop een 
uitgeholde riviersteen. Uit deze riviersteen zal het water dan 
opborrelen, over de rand spoelen en zijn weg vinden tussen 
kleinere natuurstenen die om de grote steen heen liggen. 
Vogels kunnen vervolgens van de steen drinken of deze 
gebruiken als vogelbadje. 

Volière
De volière komt letterlijk in het hart van de tuin te staan. 
Het zal een gezelschapsvolière zijn waar vogels gehouden 
gaan worden die het redelijk goed met elkaar kunnen 
vinden. Een volière is een onnatuurlijke omgeving voor de 
vogels, maar je kunt er de natuurlijke situatie van de vogels 
wel aardig nabootsen. Het zal leven in de tuin brengen en 
ook andere vogels aantrekken. 
Huisvesting van vogels in een buitenvolière heeft een aantal 
voordelen. Het is een natuurlijke manier van huisvesting die 

wat schuwere soorten erg zal aanspreken. De inwerking van 
zonlicht en de seizoenen heeft een gunstige invloed op de 
rui en de voortplanting van de vogels. De volière is overdekt 
waardoor er geen uitwerpselen van wilde vogels in de 
volière terechtkomen. De volière is voorzien van een 
nachthok en van alle gemakken, zoals stroom en water.

Gebruiksvriendelijk voor ouderen
De tuin zal toegankelijk zijn voor al zijn bewoners en hun 
bezoekers. Het pad onder de Berceau wordt verbreedt naar 
1,50 m en zal zo aansluiten op de nieuwe paden die ook 
deze breedte krijgen. De paden zullen bestaan uit dezelfde 
bestrating zoals het pad naar de begraafplaats. De 
ondergrond zal zo aangelegd worden dat verzakkingen niet 
aan de orde komen. Ook de afsluitbanden zullen sterk 
genoeg zijn. Dit zijn betonnen banden die tussen de 
bestrating en de tuin komen te liggen.

Sfeerimpressie waterelement
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Kloostertuin / Bezinningstuin
De meeste symboliek in het ontwerp is te vinden in het 
gedeelte gelegen tussen de keuken, ontmoetingsruimte, 
begraafplaats en Oase. Door het plaatsen van een nieuwe 
haag tussen Oase en de ontmoetingsruimte heeft de 
architect een pandhof gecreëerd. Een pandhof is van 
oorsprong een binnentuin van een klooster waar 
elementen van het geloof in verwerkt zijn. In de 
mediterrane streken waren deze binnentuinen omgeven 
door een zuilengalerij. Deze zuilen worden vormgegeven 
door 12 Rode Zuilbeuken. Hiermee verwijst de architect 
tevens naar de 12 apostelen. In het ontwerp zijn ze 
aangegeven met rode cirkels in het verlengde van de 
Berceau en voor de keuken. Wanneer men de tuin vanaf de 
bovenkant bekijkt, zal men een kruis kunnen herkennen 
met op de kruising een hart. Het kruis verwijst naar het 
christendom en het Hart naar liefde en de congregatie. 
Onder het kruis is een cirkel te zien dat symbool staat voor 
het oneindige/ het eeuwige. De windroos in de cirkel geeft 
de windstreken aan, het kan helpen naar de zoektocht of 
richting die je ingaat in het leven.

De rozen die links en rechts van het kruis staan zijn 
omgeven door Corten staal. Dit is een staal soort met een 
bijzondere samenstelling. Het staal beschermt zich door de 
vorming van een roestlaag, bescherming voor 
vergankelijkheid. De rozen staan voor de liefde en de 
navolging van Christus.
Symboliek zit ook in getallen, er komen drie 
rozenstandaards te staan aan de achterkant van de 
begraafplaats. Hierin komen klimrozen te staan die met 
hun bloemen naar de hemel zullen reiken. Deze drie 
standaards verbeelden de drie eenheid, Vader, Zoon en de 
Heilige Geest. Zeven grote stenen van 1,5x1,5 meter 
worden in het pad verwerkt. In deze stenen komen teksten 
te staan die door de religieuze bewoners zijn gekozen. Dit 
is afgeleid van de dekplaten van graven in kerken. De zeven 
stenen staan voor compleetheid, de schepping die in zeven 

dagen afgerond is. Een vierkant verbeeldt het 
grondpatroon van het Hemelse Jeruzalem; vier gelijke 
zijden als beeld van een stad waar gerechtigheid en 
gelijkheid heerst, die open staat voor mensen uit alle 
windstreken.
Beelden krijgen in deze tuin ook een plek. Hiervoor worden 
gemetselde sokkels gemaakt zoals er al meer in de huidige 
tuin staan. Een van de sokkels zal voorzien worden van een 
kunstwerk waarin twee oude kapelramen van het klooster 
zijn verwerkt. Dit kunstwerk verbeeld op een abstracte 
manier, Moeder met Kind.

Piet-Hein van de Sande, tuinman congregatie FDNSC

Sfeerimpressie Bezinningstuin
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De lente komt er weer aan. We zijn net af van een vijnige 
griepgolf, waar veel ouderen last van hebben gehad. En ook 
soms erg ziek van zijn geweest. We hopen echt, dat er snel 
weer mooi weer aan komt en dat de lentebloesems dan uit zijn 
knoppen komen. De tuin van ons Woonzorgcentrum Notre 
Dame is er magnifiek voor om in deze lentetijd van te genieten. 
Mooie paden en veel nieuw en jong fris groen. En ook weer veel 
lopen en wandelen samen met andere bewoners of 
familieleden in de buitenlucht. Goed voor je gezondheid. Ook 
de tijd om er weer op uit te gaan met bijv. de deeltaxi naar de 
bossen of naar het water. Geen koude hagelbuien en sneeuw 
meer. De winter was trouwens soms ook wel lekker. 
Bijvoorbeeld toen het stevig vroor, (goed voor de grond), en 
toen het rond 12 december flink sneeuwde. Een prachtige 
witte natuur was te zien en de bomen en struiken waren 
gesierd in mooie dikke witte sneeuwlaag. Zo heeft ieder 
jaargetijde zijn romantische, goede en mindere kanten. Zo kan 
het in de verschillende jaargetijden ook bij ons ouderen zijn. 
Maar eigenlijk bij alle mensen. Er wordt gelukkig door de 
samenleving en bij de jongeren meer positief tegen de ouderen 
aangekeken en komt er steeds meer waardering voor de 
bijdragen van de ouderen aan de samenleving: mantelzorger, 
vrijwilliger, oppas-oma en oppas-opa, adviseur, meehelpen bij 
de kinderen en vrienden, het brengen van gezelligheid, maar 
ook veel wijsheid en verstandige dingen inbrengen. Ook 
kunnen zwijgen en meedenken over complexe, droevige 
situaties. Deze kwaliteiten zijn verkregen uit de vele ervaringen 
uit al die jaren etc. En die jongeren juist (nog) niet (kunnen) 

VAN DE CLIËNTENRAADTAFEL 
Lentetijd 2018 en oud en wijsheid 
wordt weer meer gewaardeerd

Met mij is er totaal niets aan de hand.

Ik ben nog fit van lijf en van verstand. 

Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie.

Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie

Mijn pols iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog

Maar ik ben nog fantatstisch goed… zo op het oog.

De ouderdom is goed,  ja…begrijp me wel.

Maar als ik niet slapen kan en ik schaapjes tel,

Dan twijfel ik, of het wel waar is

En of schaapjes tellen niet wat raar is.

Mijn steunkousen liggen naast het bed op de stoel.

U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.

Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog.

U bent nog fantastisch goed … zo op het oog.

Maar ik wil niet zeuren, want het mag.

Het is heel normaal bij de oude dag.

Aanvaard het rustig, zei de psycholoog.

U bent nog fantastisch goed !!!
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hebben. Annie M.G. Schmidt had de gave om de levensvisie op 
ouderen en de prettige nuchterheid te kunnen combineren in 
dichtvorm. In onderstaand gedicht schrijft ze, dat de kleine 
dingen het leven mooi maken en dat we, als we goed in dialoog 
blijven met lijf en leden, meer kunnen accepteren en meer 
leven. Opmerkelijk is dat de jongeren de ouderen meer en meer 
waarderen. Oud en wijs zijn wordt weer meer gewaardeerd.  
Hierboven een klein stukje uit haar gedicht.

Adviezen om oud en wijs te zijn en te blijven!
Als je ouder bent geworden, ben je niet meer zo eigenwijs dat 
je niet naar anderen luistert. En als oudere wil je gemakkelijker 
adviezen van anderen aanvaarden. Je kunt dan meer en beter 
in deze tijd leven en ze ook beter begrijpen. Hoe ouder je wordt, 
hoe meer er verandert om je heen. En dan is het belangrijk dat 
je bij blijft en dingen blijft leren. Bij een Seniorenorganisatie in 
Tilburg hebben ze in hun ouderenblad een aantal goede tips en 
adviezen opgenomen, die wij als Clientenraad, u niet willen 
onthouden. De CR vindt het namelijk belangrijk, dat u ook 
mentaal sterk blijft en een positieve levenshouding behoudt. 
Ook wanneer u in het woonzorgcentrum woont en leeft met 
veel zorgafhankelijken.  
Deze adviezen zijn: 
A. Wees nieuwsgierig naar de wereld achter de ‘gordijnen’, 
B. Gebruik je inzicht en je ervaringen. 
C. Geroepen kunnen worden of zelf roepen. 
D.  Blijf actief en in beweging, 
E. Eet en drink gezond, en zorg voor voldoende slaap. 
F. Geniet en maak plannen ( hoe klein dan ook). 
G. Ga positief om met veranderingen;  hoe ouder je wordt , hoe 
meer er verandert.
H. Houd contact met andere ouderen en mede bewoners. 
I. Wees positief in het onderkennen van je  eigen leeftijdsfasen, 
J. Accepteer, dat je ouder wordt en soms moet omgaan met 
beperkingen. 

De Cliëntenraadsvergaderingen
In de vergadering van 15 december 2017 zijn een aantal 
uiteenlopende onderwerpen aan de orde geweest. Een van de 
punten was wederom het project ‘Waardigheid en Trots’. 
Uitgebreid is stilgestaan bij de concrete uitwerking van het 
plan 2017. Zoals de duo fiets, de tovertafel, inrichting etc. En 
ook bij de opzet van het nieuwe plan W&T voor 2018 en het 
programma voor de bewonerscontactdagen. 
Deze vinden plaats op dinsdag 20 februari en woensdag 21 
februari (middag). Het onderwerp is een terugblik op de  
bewonerswensen en ideeën aangaande W&T uit 2017. De 
locatiemanager Joop van Dijk zal op deze dagen een toelichting 
geven op het concept plan voor 2018. Verder zal op die dag 
gewerkt worden in kleine groepjes gesproken worden over de 
eigen kwaliteit van de zorg en welzijn (middels een 
kwaliteitsspel van het LOC). Men kan zich dan uitspreken over 
wat goed gaat en wat beter zou kunnen. 
Ook is uitgebreid ingegaan op de evaluatie van het 
‘huiskamerpotje’ van de afdelingen Gaudete en Emmaus. De 
CR heeft een volledig kostenoverzicht gekregen. Een van de 
vragen hierbij was: ‘Wat kan er met het potje worden gedaan?’ 
Bij Gaudete kunnen er nu bijv. meer op maat activiteiten 
worden gedaan, die anders niet uit het budget konden worden 
gedaan. En ‘hoe vindt de familie het?’  Er wordt regelmatig 
teruggekoppeld naar de familie en dat vindt men heel plezierig, 
aldus Joop van Dijk. 
Besproken is wederom de postverzorging en de privacy voor de 
bewoners. En zo ook over de formulieren S&D in de 
bewonersinformatiemap. Met name had de CR een vraag over 
de extra kosten van de hulpverlening na alarmering. Niet 
duidelijk was of de kosten nu voor rekening zijn van het 
woonzorgcentrum of van de bewoner. Ook is kort ingegaan op 
hoeveel dagen een appartement leeg mag staan voor de 
instelling. De bovenstaande punten in het kader van de 
bewonersinformatiemap. Deze wordt nu geactualiseerd. 
Uitgebreid heeft de CR stilgestaan bij de conceptbegroting en 
kaderbrief voor 2018. In een aparte bijeenkomst heeft Joop van 
Dijk een toelichting gegeven. Bij brief van 19 november heeft 
de CR een positief advies uitgebracht en een aantal vragen en 
voorwaarden. Vragen die betrekking hadden o.a. op de 
formatie, ziekteverzuim (hoeveel is ingerekend),  
projectbegroting W&T hoe zichtbaar, zorgteams met meer 
eigen regie in 2018 en effect op de exploitatie enzovoorts.  
Besproken is de nota kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
(toetssteen voor de zorg binnen Notre Dame) en ook het 
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Jaarplan Notre Dame 2018. Een postief advies is uitgebracht 
over de aanstelling van een teammanager Zorg. Na een jaar 
wordt geevalueerd of de span of control (47 Fte) niet te veel zal 
zijn. Verder is het CR vergaderschema 2018 vastgesteld (8 
vergaderingen). Ook de managementsrapportage 3e kwartaal, 
en het nieuwe tevredenheidssysteem (nog maar 3 vragen voor 
de bewoners) is besproken. 
Erg belangrijk wordt bij de CR gevonden, dat er ook een 
afvaardiging van de leken-bewoners in de CR komen. Er zal 
weer een oproep worden gedaan aan de familie. In 2018 zal er  
ook aandacht worden besteed aan het vrijwilligerswerk binnen 
de Notre Dame. Steeds meer mantelzorg valt weg bij de 
religieuzen (te oud voor dit werk). Vandaar. Ook de 
onderwerpen in de twee vergaderingen van de CCR zijn in de 
CR vergaderingen toegelicht door de CCR afgevaardigde (zr. 
Hermien Lorist) van Notre Dame.

Tot slot
De cliëntenraad wil alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers 
en familieleden bedanken voor het vertrouwen, wat men heeft 
gegeven aan de CR in het jaar 2017. Er zijn belangrijke punten 
aan de orde geweest en de CR hoopt in 2018, op basis van 
uitgebrachte en nog uit brengen adviezen, en het overleg met 
het management, weer veel te kunnen verbeteren op het 
terrein van de zorg, welzijn en verblijf in ons woonzorgcentrum. 
In februari 2018 zou de CR graag zien, dat er weer veel 
bewoners (en familie) deelnemen aan de bewonersdagen op 
21 en 22 februari.  En dat zij dan hun wensen, goede en 
concrete voorstellen inbrengen. De CR wil verder in uw belang 
hard blijven werken aan een fijn, veilige en zorgzaam huis met 
een goede kwaliteit aan zorg.

DE CR VAN 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 dan 
kunt altijd contact opnemen met een van de 
afzonderlijke CR leden of met het secretariaat. 
Informatie Cliëntenraad: email mail@petervermijs.nl.

VROEGER

Weet u nog wel, vroeger…
Vastentijd betekende veel voor katholieken. Geen snoep, 
niet roken, geen tussendoortjes, simpele maaltijden en dat 
tussen Vastenavond en Pasen. Alleen de zondag niet, dat 
werd gezien als de dag van de Heer. Daar hoorde vasten niet 
bij. Dan mochten de kinderen een snoepje uit de 
snoeptrommel. Het geld dat uitgespaard werd, werd in het 
missiepotje gestopt. Veertig dagen vasten. Lang vervlogen 
tijden, zult u denken. Maar het vasten is weer een beetje in 
opkomst. Dit komt onder andere door het besef dat het niet 
het hele jaar zo overdadig hoeft te zijn als we soms gewend 
zijn. Misschien wel ingegeven door de crisis. Het komt 
eveneens doordat er in andere godsdiensten en 
levensbeschouwingen ook praktijken plaatsvinden rondom 
het vasten. Zowel het Jodendom, de islam, het bahaigeloof, 
het hindoeïsme als het boeddhisme kennen vastenrituelen. 
En voor allemaal geldt dat er een leeftijdslimiet aan zit. 
Hebben de meeste lezers van dit stukje toch weer geluk. Bij 
ons thuis vasten alleen degenen die daar iets voor voelen op 
dat moment. Onze kinderen doen er soms op hun eigen 
manier aan mee, met eigen regels, ongedwongen. Mijn 
vrouw en ik blijven van alle tussendoortjes en 
knabbelaartjes af, en drinken geen alcohol. Alleen de eerste 
dagen kan de hand wel eens onbewust naar een koekje 
grijpen bij de koffie, om daarna te beseffen dat dit koekje 
voor een ander bestemd is. Vervolgens wordt het bijna 
zonder erg volgehouden tot Paaszaterdag, dan staat ons de 
beloning te wachten: een heerlijke Bossche Bol, en ‘s avonds 
een glaasje. Ik verheug me er nu al op, zowel op de 
vastentijd (en het slinken van de grammetjes op de 
weegschaal) als ook op de Bossche Bol, natuurlijk. Maar 
eerst vieren we Carnaval, want de boog van het leven kan 
en hoeft natuurlijk niet altijd gespannen te zijn.

Gabriël Roes
geestelijk verzorger
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Bijzondere dagen in de maanden februari tot en met april 
voor u op een rij

vrijdag 2 februari  Maria Lichtmis
is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan 
die van Kerstmis. Op Maria Lichtmis worden traditioneel 
kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de 
mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de 
naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds: 
Kyndelmisse, Frans: Chandeleur).

vrijdag 2 februari  Greenchoice Warme Truiendag
Deze dag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, 
als verjaardag van het in 2005 in werking getreden Kyoto-
protocol. Dit protocol is bedoeld om de uitstoot van broei-
kasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te 
verminderen. Het idee van de Greenchoice Warme Truien-
dag is simpel: trek een warme trui aan en zet de verwar-
ming lager.

zaterdag 3 februari  Laatste dag van De Nationale   
   Voorleesdagen
Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden 
kleintjes grote lezers.

zaterdag 3 februari  Heilige Blasius (Sint Blasius)
 Blasius, een Armeense bisschop, werd omstreeks 300 
gevangen genomen en onthoofd in 316. Gedurende zijn 
gevangenschap was hij geketend, maar kon wel bezoek 
ontvangen. Op een dag kwam er een vrouw met haar kind. 
Haar zoontje dreigde te stikken in een vissengraat die in zijn 
keeltje was blijven hangen. Na een korte aanraking door 
Blasius kwam de vissengraat weer vrij en sprong de keel uit. 
Patroon van: hen met keelaandoeningen, variërend van 
hoestje en keelpijn tot bof en astma.
Weerspreuk: Als ‘t op St. Blasius regent of waait, zeven 
weken dat de wintermolen draait.”

zondag 4 februari  Wereldkankerdag
ingesteld door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) 
van de Verenigde Naties. Het is een internationale bewust-

BIJZONDERE DAGEN
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wordingsdag waarop mensen in de hele wereld stilstaan bij 
de ziekte kanker.
 
 zondag 11 februari  Internationale Dag van Vrouwen en  
   Meisjes in de Wetenschap

11 t/m 13 februari  Carnaval
Carnaval is een uitbundig, drie dagen durend volksfeest. 
Tegenwoordig begint de pret al op vrijdag. Was het oor-
spronkelijk een feest in het zuiden des lands, nu vieren 
andere delen van het land ook mee. Carnaval (ook wel 
‘Vastenavond’ - vooravond van het vasten) is een van oor-
sprong katholiek feest, dat mogelijk ook heidense wortels 
heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan 
Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag 
tot dinsdagavond - de Vastenavond. Om middernacht vangt 
de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen.

woensdag 14 februari  Valentijnsdag
 Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra 
aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Ook 
bestaat er de traditie dat men een bloemengroet of een 
kaartje stuurt aan mensen die men dankbaar is of op wie 
men bijzonder gesteld is. De oudste verwijzingen naar de 
gebruiken op Valentijnsdag dateren uit de 15e eeuw in 
Engeland.

14 februari is ook de naamdag van de Heilige Valentius (Sint 
Valentijn).
In de derde eeuw werden twee heiligen met dezelfde naam 
Valentinus om hun geloof gedood. De een was priester in 
Rome, de ander bisschop van Terni. Niet uitgesloten is dat 
het toch een en dezelfde heilige betreft. Tot aan de hervor-
ming van de heiligenkalender van de rooms-katholieke kerk 
in 1969 kon op 14 februari Sint Valentijn vereerd worden. 
Daarna is Valentijn als heilige van de kalender afgevoerd. Om 
in de achteraf geconstateerde leemte te voorzien, is rond het 
midden van de twintigste eeuw, waarschijnlijk vanuit de 
bloemenbranche, de oude legende van broeder Valentijnbe-
dacht. Deze verschijnt nog regelmatig in allerlei variaties in 
krantenberichten. Zo zou Valentijn in ‘de middeleeuwen’ 
monnik zijn geweest van een Italiaans klooster. Stelletjes die 
hem bezochten, schonk hij geluksbloemen, die hij zelf 
kweekte in zijn kloostertuin.  

Weerspreuken
‘Is het bos met Sint Valentijn in het wit gehuld, dan zijn 
weiden en akkers van vreugde vervuld.’

zaterdag 17 februari  Aankomst Sint Piter
Een folkloristisch gebruik in het Friese plaatsje Grouw. Daar 
wordt geen Sinterklaas gevierd maar de verjaardag van Sint 
Piter
(21 februari). Op de zaterdag voor 21 februari komt hij net 
als Sinterklaas, met de boot aan en wordt hij geholpen door 
een zwarte knecht. Hij rijdt echter op een zwart paard en 
draagt een witte mantel.

In de namiddag van 21 februari wordt hij op de kade weer 
uitgezwaaid.
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zaterdag 17 februari  Doe Vriendelijk Dag
De naam zegt het al, het is een dag waarop men (extra) 
vriendelijk is tegen de medemens. Deze dag is over komen 
waaien uit Amerika, maar is oorspronkelijk bedacht door 
een Nieuw-Zeelander. 

dinsdag 20 februari  Werelddag voor
   Sociale Rechtvaardigheid

dinsdag 27 februari  Herdenking Slag in de Javazee
Jaarlijks wordt de ‘Slag in de Javazee’ herdacht in de Kloos-
terkerk in Den Haag.
De ‘Slag in de Javazee’ vond plaats op 27 februari 1942 en 
was een mislukte poging om in de Javazee een Japanse inva-
sievloot tegen te houden. Nederland maakte deel uit van de 
geallieerden en verloor twee kruisers en een torpedojager. 
Schout-bij-nacht Karel Doorman verloor met ruim 900 
andere Nederlanders het leven. Vanaf dat moment heerste 
Japan over geheel Oost-Azië.

woensdag 21 februari  Internationale Dag
   van de Moedertaal. 
Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele 
erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te 
houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan 
en, wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen 
de diverse mensengroepen. Dit zou leiden tot meer begrip.

zondag 25 februari  Herdenking Februaristaking
Op 25 februari 1941 vond het enige massale, openlijke 
protest tegen de Jodenvervolging in Europa plaats: de 
Februaristaking. De bevolking van Amsterdam legde het 
werk neer uit protest tegen een razzia op 427 joodse 
stadsgenoten. Uit solidariteit met hun medeburgers 
staakten arbeiders op de werven en legde het tramperso-
neel het openbaar vervoer plat. Tienduizenden Amsterdam-
mers staakten mee. Later op de dag staakten ook mensen 
uit andere plaatsen hun werk.
Deze staking wordt jaarlijks herdacht bij het standbeeld ‘De 
Dokwerker’ in Amsterdam De herdenking staat in het teken 
van de blijvende strijd tegen fascisme en racisme.

woensdag 28 februari  Zeldzameziektendag
Aandacht wordt gevraagd voor zeldzame ziektes en de 
gevolgen daarvan voor patiënten. Mensen die te maken 
hebben met een zeldzame aandoening komen bij elkaar om 

hun specifieke problemen kenbaar te maken en aandacht te 
vragen voor zeldzame ziekten. 
Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben te maken met 
één van de naar schatting 6.000 zeldzame aandoeningen. 
Zeldzame aandoeningen zijn vaak chronisch, progressief en 
meestal levensbedreigend. 

donderdag 1 maart  Nationale Complimentendag
Deze dag draait om het geven van oprechte aandacht en het 
tonen van persoonlijke waardering. Twee ‘zaken’ die niet te 
koop zijn, maar de mens ( juist daarom) wel het diepst 
raken.

Het is ook de Dag van de Doktersassistente die ieder jaar 
plaatsvindt op de eerste donderdag in maart. Deze dag is in 
het leven geroepen om doktersassistentes in het zonnetje te 
zetten. Er wordt stilgestaan bij het belangrijke werk dat 
doktersassistentes verrichten; zij zijn immers het eerste 
aanspreekpunt voor de patiënten.
De rol van de doktersassistente wordt steeds groter. Er is 
een toenemende zorgvraag waardoor er een verdere 
uitbreiding en intensivering van de taken van de doktersas-
sistente is gekomen.

vrijdag 2 maart   Wereldgebedsdag
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld 
rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christen-
vrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen 
op mensen en hun omgeving. In 173 landen houden 
mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt er 
gezongen. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. 
Nederland doet sinds 1929 mee.

zaterdag 3 maart  Werelddag van de Wilde Dieren en  
   Planten
Een dag om aandacht te vragen voor een toekomst waarin 
mens en in het wild levende dieren in harmonie kunnen 
samenleven. Centraal staat de waarde van wilde flora en 
fauna centraal, inclusief alle ecologische, genetische, 
sociale, economische, wetenschappelijke, educatieve, 
culturele, recreatieve en esthetische eigenschappen.

dinsdag 6 maart  Europese Dag van de Logopedie
Deze dag staat in het teken van taalontwikkelingsstoornis-
sen en de invloed op het lezen en schrijven. De dag is 
opgericht om aandacht te vragen voor spraakontwikkeling 
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voor peuters tot 4 jaar. Deze dag wordt in heel Europa 
aangegrepen om allerlei campagnes te starten om dit 
onderwerp onder de aandacht te brengen.

donderdag 8 maart  Internationale Vrouwendag 
Deze dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel 
van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan 
de hand van een specifiek thema.
Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ont-
staan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder 
andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.
Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van 
vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond 
op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor 
een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en 
kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipa-
tie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie. 
Doel is aandacht te vragen voor thema’s zoals economische 
zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en 
arbeid, discriminatie en racisme.

9 en 10 maart  NLdoet
Het Oranje Fonds samen met duizenden organisaties in het 
land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert 
iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te 
steken. NLdoet is een jaarlijks terugkerende vrijwilligersdag. 
Voorheen heette deze dag 

zondag 11 maart  Laetare (Halfvasten)
 Laetare (Latijn voor Verheug U) of Halfvasten is de vierde 
zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning 
in het christendom. Op deze zondag wordt gevierd dat de 
vastentijd halfweg is en dat (over drie weken) het Paas-
feest in aantocht is. De term ‘Laetare’ is ontleend aan het 
eerste woord van het Gregoriaans gezang voor de mis van 
deze dag. 

zondag 11 maart  Wereld Loodgietersdag
Loodgieters krijgen vaak niet de erkenning die ze verdie-
nen. Ze worden stereotiep weggezet, maar daardoor 
vergeten we nog wel eens dat de loodgieter in onze 
maatschappij een onmisbare rol heeft. Naast het oprui-
men van verstopte toiletten vervult deze industrietak ook 
een vitale functie in het schoonhouden van publieke 
sanitaire voorzieningen, zoals riolen en waterzuiveringen. 
De ‘Wereld Loodgietersdag’ is opgericht in 2010 - na de 
aardbeving in Haïti. Toen hebben loodgieters een belangrij-
ke rol gespeeld in het opbouwproces door goede sanitaire 
voorzieningen aan te leggen voor de slachtoffers. Daarmee 
hebben ze waarschijnlijk veel ziektes voorkomen.

12 t/m 17 maart  Week van Zorg en Welzijn
Tijdens de ‘Week van Zorg en Welzijn’ openen meer dan 
duizend zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren om aan 
Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de 
werkvloer. Ook De Wever houdt op zaterdag 17 maart een 
open dag binnen het zorgcentrum van Notre Dame

woensdag 14 maart  Biddag voor Gewas en Arbeid
Protestanten komen ‘s morgens en ‘s avonds bij elkaar en 
bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het 
werk. Ook zijn er veel kerkgemeenten die de zondag erna 
een speciale gebedsdienst houden.

donderdag 15 maart  Dag van de Leerplicht
Het doel van de ‘Dag van de Leerplicht’ is het onder de 
aandacht brengen van de leerplicht bij leerlingen, ouders, 
scholen en andere betrokkenen.

vrijdag 16 maart  Nationale Pannenkoekdag
In 2018 wordt voor de twaalfde keer ‘Nationale Pannen-
koekdag’ gehouden. Basisschoolleerlingen bakken door 
heel het land pannenkoeken voor ouderen in de buurt.
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woensdag 21 maart  Nationale Boomfeestdag
Voor het eerst gehouden in 1957 voor het behoud van 
bomen in de natuur.

zaterdag 24 maart  Landelijke Opschoondag
Op deze dag organiseren mensen overal in het land leuke 
evenementen om samen hun straat of buurt schoon te 
maken en te houden.

zaterdag 31 maart  Kalknacht
Kalknacht is de nacht van 31 maart op 1 april in de gemeen-
te Brielle waarin groepen mensen (meestal jongeren) met 
een emmer kalk (en vaak ook een krat bier) de straat op-
gaan. Op ramen van huizen en winkels gaat men grappige 
of gevatte zinnen (of wat daarvoor moet doorgaan) kalken. 
Deze nacht gaat vooraf aan de viering van de bevrijding van 
de Spaanse bezetting door de Watergeuzen in 1572.

7 en 8 april 2018  Kom in de Kas
Elk eerste weekend van april openen ruim tweehonderd 
gastvrije groente-, bloemen- en potplantenkwekers de 
deuren van de kassen. Ze laten vol trots zien wat voor mooie 
producten ze telen en hoe ze dit doen.

7 en 8 april   Vestingstedendagen 
De Vestingstedendagen zijn een jaarlijks terugkerend 
evenement, telkens in een andere vestingstad. Dit jaar is 
Grave aan de beurt. Het valt samen met het Historisch 
Spektakel, waarbij het Beleg van Grave uit 1674 wordt 
herdacht. Ridderspelen, kanonniers, schutterijen, ambachts-
lieden, troubadours, gildes en prachtige oude schepen 
geven de vestingstad een weekend lang een heel ander 
uiterlijk.

9 t/m 15 april   Nationale Museumweek
Veel musea zijn tijdens de ‘Nationale Museumweek’ gratis of 
met korting toegankelijk. Ook organiseren veel musea 
allerlei activiteiten.

woensdag 11 april  Nationale Poepdag
De Nationale Poepdag is een initiatief van de Maag Lever 
Darm Stichting en vindt jaarlijks plaats op de tweede 
woensdag van april.

vrijdag 20 april   Koningsspelen
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle 
kinderen in het basisonderwijs. Meestal op de vrijdag voor 
Koningsdag. Ingesteld in 2013 bij de inhuldiging van Koning 
Willem-Alexander.

zaterdag 21 april  Dag van de Filosofie
De ‘Dag van de Filosofie 2018’ vindt plaats op zaterdag 21 
april 2018 in Filmhuis Cinecitta in Tilburg en heeft als thema 
‘De verbeelding aan de macht’. Deze dag wordt georgani-
seerd in het kader van de nationale maand van de filosofie.

vrijdag 27 april   Koningsdag
Officiële feestdag. Op vrijdag 27 april 2018 wordt Konings-
dag gevierd. De koninklijke familie bezoekt op Koningsdag 
één gemeente met een centrumfunctie. Die gemeente gaat 
zich aan het land presenteren. Koning Willem-Alexander en 
koningin Máxima vieren Koningsdag op 27 april 2018 in de 
stad Groningen. 



jaargang 5 - nummer 1

25

AAFKE
AMBER
ANITA
ANK
ANNA
ANJA
ANNEKE
ANS
ASHA
BIANCA
BIRGIT
BO
CARO
DANIQUE
DEBBIE
DEMI
DEWI
DIANA
DOMINI-
QUE
DONNA
DOORTJE
DORIEN
DOROTHEA
ELLEN
ELS
ERNA
ESTHER
EVI
FIEN
GINA
GWEN
HANNA
HEDWIG

HELGA
HELMA
IDA
ILONA
ILSE
INGRID
IRIS
IRMA
IRMGARD
JANET
JEANNE
JENNY
JOLANDE
JUDITH
JULIA
KAREN
KIM
KIRSTEN
KRISTA
KYRA
LARA
LEONIE
LIDY
LINA
LINDA
LOUISE
LUNA
MAARTJE
MARA
MARJAN
MARINA
MIA
MIEN
MIRANDA

MONIQUE
MYRTHE
NADIA
NANCY
NEL
NINA
NOA
NORA
OLIVIA
PAULIEN
PETRA
PIA
PLEUN
PUCK
RAMONA
RENATE
RENEE
RENSKE
RIAN
RITA
RUTH
SABINE
SAMANTHA
SIMONE
TAMARA
TESS
TINA
VERA
WENDY

L P E T R A B I R G I T A N S

S U S A B I N E E I J A N E T

I C P L I N D A N N U T E S S

M K L A L I D Y S A L L I N A

O I E R U A A F K E I O E I M

N M U A N L F I E N A U L N A

E A N D A N I Q U E Q I S A N

M A R A A M B E R I A S H A T

K R I S T A D O N N A E E M H

I T W E N D Y I L O N A D Y A

R J E N N Y M N A N C Y W R N

S E M O I O I G N D E M I T N

T T I R D N E R N O B O G H A

E I A A A O N I E R D N W E D

N I R M G A R D K I E I E L I

E V I O A I E O E E B Q N M A

R I A N N R N O T N B U E A N

A N J A N I A R A H I E L R K

A N I T A S T T M D E W I I H

J O L A N D E J I J E A N N E

U L E O N I E E R N R P I A L

D I S V I L S E A D E R N A G

I V T E K A R E N I N T I N A

T I H R Y N I E D A E L L E N

H A E A R U T H A N E I R M A

M A R J A N A B I A N C A R O

Op de vorige prijspuzzel hebben we 7 reacties ontvangen. De goede oplossing was er niet bij. Van het correcte woord HUIS heeft 
bijna iedereen THUIS gemaakt. Nu hadden alle inzenders ook de 2e puzzel opgelost en allemaal ook correct. Dat gaf de redactie de 
mogelijkheid om toch een winnaar te trekken en dat is pater Antoon Egging geworden.

In deze puzzel staan allemaal vrouwennamen. Streept u de woorden weg, dan blijft over ons …… (6 letters).
Levert u de oplossing in (voorzien van uw naam) bij het redactiesecretariaat uiterlijk 
10 april 2018 (postvakje redactie) en wellicht bent u dan de winnaar van de cadeaubon van € 15. 

Veel plezier en succes!

PUZZELT U MEE?
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DECEMBERCOLLAGE 

De feestmaand 2017 kende de hoogtepunten Sinterklaas en Kerstmis.  
Daaraan werd dit jaar toegevoegd het fenomeen kerstmarkt.
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DECEMBERCOLLAGE 

De feestmaand 2017 kende de hoogtepunten Sinterklaas en Kerstmis.  
Daaraan werd dit jaar toegevoegd het fenomeen kerstmarkt.
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Bereidingswijze
Snijd elke kipdijfilet in de lengte in 3 stukken. Bestooi ze met de ras el hanout, 
peper en eventueel zout. Verhit deolie in de pan en bak de kip rondom bruin.
Schil ondertussen de winterpeen en snijd ze in stukken van 3 cm. Snijd de 
rode ui in parten. Voeg de peen en ui toe aan de kip, schep om en bank nog 2 
minuten mee. Voeg 200 ml water toe en verkruimel de bouillontablet 
erboven. Zeeet de deksel op de pan en laat 25 minuten op laag vuur stoven.
Rasp ondertussen de gele schil van de citroen. Halveer de citroen in de breedte 
en snijd de helften in parten. 
Voeg de laatste 2 minuten de tuinerwten toe aan het prutje in de pan. Neem 
de deksel eraf. Bestrooi het geerecht vlak voor het serveren met het 
citroenraps en serveer met de citroenparten. Lekker met kruidencouscous.

Benodigdheden
380 g scharrelkipdijfilet
1 el ras el hanout 
2 el olijfolie
500 g winterpeen
3 rode uien
1 tablet kippenbouillon
1 citroen (schoongeboend)
250 g tuinerwten
Tajine of hapjespan met deksel

Ras el hanout 
El Hanout is een typisch Marokkaanse kruidenmengeling en het betekent 
letterlijk ‘het beste van de winkel’. Het mengsel bestaat uit minstens 12 
ingrediënten maar soms worden er wel 50 in verwerkt.
Meestal bestaat het uit onder meer piment, bosbessen, kardemom, ka-
neel, kruidnagel, cubebes (Net als zwarte peper zijn het de gedroogde bes-
jes maar met de steeltjes er nog aan vandaar staartpeper), galangawortel 
(lid van de gemberfamilie), gember, foelie, nigella (pikzwarte, driehoekige, 
gedroogde zaadjes van Nigella Sativa plant. Een eenjarig kruid in de ranon-
kel-familie die zo’n 60 cm hoog wordt. De zaadjes ruiken in eerste instan-
tie naar niks, maar als je erop sabbelt smaakt het naar oregano, maar dan 
natuurlijk net anders, pittiger), nootmuskaat, zwarte peper en gemalen 
kurkuma. De meeste ingrediënten worden geroosterd en daarna samen 
fijngemalen. Het mengsel heeft een bruine kleur en ruikt heel sterk.

RECEPT VOOR U
Marokkaanse kipstoof met citroen
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COLOFON 

Notre Dame journaal is een informatieblad voor bewoners 
van Notre Dame en hun relaties. Het blad verschijnt 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 wijzigen.
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MAANDPLANNING ACTIVITEITEN FEBRUARI 

Donderdag  
1 februari
Zô wast vruuger 
Zie affiche!

14.30 uur - 16.30 uur
Ontmoetingsruimte

Vrijdag  
13 februari
Carnavalsmiddag 
Zie affiche!

14.30 -16.30 uur 
Ontmoetingsruimte

Dinsdag  
6 februari
Bingo

15.00 uur - 16.30 uur
Gele Zaal

Dinsdag  
27 februari
Bingo

15.00 uur - 16.30 uur
Gele Zaal
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MAANDPLANNING ACTIVITEITEN MAART

Vrijdag  
9 Maart
Vincken mode 

14.00 uur - 16.00 uur
Ontmoetingsruimte

Donderdag 
22 maart
Theeproeverij  
met zoetigheid

14.30 uur - 16.30 uur
Ontmoetingsruimte

Donderdag 
29 maart 
Carma Schoenen

14.00 uur - 16.00 uur
Ontmoetingsruimte

Vrijdag  
16 Maart
Nationale 
Pannenkoekendag

12.30 uur - 15.00 uur
Ontmoetingsruimte

Donderdag 
29 maart
Paasstukjes maken 

14.30 uur - 16.30 uur  
Gele Zaal

Dinsdag 
13 maart
Bingo

15.00 uur - 16.30 uur
Gele Zaal

Dinsdag  
27 maart
Bingo

15.00 uur - 16.30 uur
Gele Zaal
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Ook in wintertenue zorgt de tuin voor een sfeervol plaatje


