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Van de redactie
We hebben vakantie gehad, een periode om 
inspiratie op te doen. Die waren wij ook aan het 
zoeken. Waarover zou het volgende Journaal 
kunnen gaan? Echter, een contactmomentje 
tussen de beide redactieleden bracht geen positief 
antwoord. Kennelijk moet de inspiratie komen uit 
onze werkomgeving. En ja hoor, op een ‘rustige’ 
vrijdagochtend met relaxte achtergrondmuziek 
popte deze titel op. Want het 4e kwartaal van 
dit jaar kenmerkt zich niet alleen door feestelijke 
diners in december maar ook door allerlei stamp-
potten en stoofpotten. Pannen pruttelend op het 
fornuis met een allegaartje aan groenten, vlees en 
vis. En momenten van rust en bezinning. Kortom: 
een ratjetoe.

Daarmee is ook de lijn naar de gevarieerde inhoud 
gelegd. Een link met de titel vindt u in bijdragen 
als recept, (vliegende) ratten en ratatouille. Maar 
ook bijdragen waar trots uitspreekt. De persoon-
lijke dankwoorden van bewoners en het winnen 
van de Anneke van der Plaats award. Een dag 
later werd de kennis over de bij ons toegepaste 
zorg op afdeling Emmaus weer gedeeld op 
het innovatiecongres van De Wever en Thebe. 
Neemt u een moment rust om de tekst van een 
bemoedigend lied te lezen, wat door mw. M. van 
der Linden werd ingezonden. Fijn ook weer de 
bijdragen van de vaste columnisten te kunnen 
opnemen. Zij vormen de pijlers voor iedere 
uitgave. Beeltenissen van genoten activiteiten en 
de hersenkraker: de puzzel.

De redactie dankt iedereen voor de geleverde 
bijdragen en reacties op het Journaal in dit 
jubileumjaar. 

Tijdens de lezingen kwamen veel informatie, tips, 
handreikingen en adviezen voor het voetlicht over 
hoe je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan 
de kwaliteit van leven en het geluk van mensen 
met dementie. Er was zeker nieuws maar ook veel 
bekends. 

En hoe interessant alles ook was, naar de 
bekendmaking van de Award winnaar werd 
toch het meest uitgekeken. 

Dan is het moment daar. De inzendingen van de 
drie genomineerde organisaties worden getoond. 
Een bijdrage zorgde voor veel hilariteit in de zaal. 
Het zou dan ook niet verbaasd hebben als die op 
een zou zijn gekomen. Maar nee, het werd team 
Emmaus die als winnaar uit de bus kwam. 
 
Het juryrapport verklaart de 1e plaats: 

‘Op de afdeling Emmaus zie je duidelijk dat het 
geluk van mensen met dementie voorop staat. 
Het ziet er allemaal perfect uit, alle faciliteiten 
zijn aanwezig. De visie van Anneke van der Plaats 
op alle drie de aspecten van de omgeving, worden 
uitstekend toegepast.

Deze werkwijze is een mooi voorbeeld 
voor andere settings.’

Hiermee beloont de jury het vele werk wat aan de 
leefomgeving van Emmaus is verricht en daarmee 
aan de belevingswereld van de bewoners. Dit alles 
opdat zij gelukkig zijn, ook in hun dementie. 

Onderdeel van de Award is een workshop voor het 
team over ‘humor en dementie’. 
We wachten het vrolijke gelach over de afdeling af. 

Team wees trots op jezelf. Wij zijn trots op jullie!

Op 10 oktober was het zover. De delegatie van het Emmaus team ging op weg naar De Reehorst 
in Ede. Want tijdens het congres ‘de wondere wereld van dementie’, zou het team horen of zij van 
de 3 genomineerden zouden opschuiven naar de 1e plaats.

Afdeling Emmaus wint de nationale 
Anneke van der Plaats Award
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De verpleeghuiszorg krijgt heel veel geld extra 
om de aandacht en dagbesteding voor de bewon-
ers fors uit te breiden; maar er is een groot tekort 
aan zorgmedewerkers, en als we die niet kunnen 
aannemen, dan krijgen we ook het extra geld 
niet. Gelukkig is het fi jn werken bij Notre Dame, 
en hebben we tot op heden onze vacatures nog 
grotendeels kunnen invullen.

Met behulp van de LEAN-methode gaan onze 
teams steeds beter samenwerken, zijn we ons 
voortdurend aan het verbeteren en vieren we 
dagelijks onze succesjes. En zo nu en dan vieren 
we een groot succes, zoals het winnen van de 
landelijke ‘Anneke van der Plaats – award’ voor 
de wijze waarop we werken binnen de afdeling 
Emmaus en hoe we deze afdeling hebben in-
gericht en aangekleed. We zijn dit verder aan het 
uitrollen binnen geheel Notre Dame, waarbij voor 
elke afdeling een passend plan wordt gemaakt.

Wat in 2018 ook een ‘ratjetoe’ was, maar dan in 
de betekenis van ‘een zootje’ (zie van Dale), was 
de ICT oftewel de werking van de computers. 
2018 was, net als de jaren daarvoor, begonnen 
met slechte verbindingen en trage systemen, 
maar begin juli zijn we overgestapt op een ander 
netwerk en zouden de problemen verholpen zijn. 
Helaas is die belofte niet waar gemaakt, hetgeen 
tot vele frustraties bij onze medewerkers heeft 
geleid. Onze excuses daarvoor!

Hopelijk zijn de problemen inmiddels nagenoeg 
opgelost, en kunnen we in het nieuwe jaar 
daadwerkelijk gaan profi teren van ons nieuwe 
netwerk…

Ik wens ons allen een gelukkig 2019, waarin we 
weer prettig samenwerken en samenleven!

Joop van Dijk, locatiemanager 

Vanuit landelijke kaders wordt er gekeken naar 
de kwaliteit van de zorg. De inspectie houdt in 
de gaten of er goede zorg geleverd wordt.

Daarvoor is in januari 2017 het kwaliteitskader 
opgesteld waarin staat wat goede zorg is.

In het kwaliteitskader gaat het aan de hand van 
8 thema’s over leren en verbeteren om de kwaliteit 
te verbeteren.

Als Wever en als locatie Notre Dame zijn we daar 
volop mee bezig geweest. 

Om te kijken of we met de plannen die we maken 
op de goede weg zitten, doen we nu mee met een 
zelfscan op het kwaliteitskader.  Hiervoor komen 
mensen die dit leiden binnen verschillende locaties 
in Nederland, naar Notre Dame om de document-
en en de ervaringen van verschillende mensen 
met elkaar te vergelijken. 

 2018 was in zekere zin een ‘ratjetoe’ (van Dale: ratjetoe = mengelmoes). Het jaar begon koud en nat; en 
werd vervolgens warm en droog tot medio oktober. Klimaat staat hoog op de politieke agenda; fossiele 
brandstoffen zijn taboe, gas verdwijnt uit de huizen, auto’s worden elektrisch. En dat gaat allemaal veel 
sneller dan wij ooit verwacht hadden; goed voor onze kinderen en kleinkinderen!

U wilt goede zorg ontvangen en wij willen goede zorg leveren. Maar wat is goede zorg? 

2018 - een mengelmoes 
van successen en tegenvallers

 Kwaliteit een ratjetoe?

Juist van alle verschillende mensen horen hoe de 
zorg ervaren wordt, geeft een beeld of we goed 
bezig zijn. 

Diverse mensen zijn benaderd om een vragenlijst 
in te vullen. Zoals de locatiemanager, de specialist 
ouderenzorg, zorgmedewerkers, medewerkers 
welzijn, bewoners, familie en medewerkers van de 
congregatie. 

Begin november is er met die mensen een 
gesprek. 

Eind november is de analyse klaar en gaan ze 
het terugkoppelen aan de Raad van bestuur. 
Dan weten we hoe we ervoor staan en hoe we 
verder kunnen. 

Zo zorgen we er met elkaar voor dat het geen ratje-
toe wordt maar dat er goede zorg gegeven wordt.

Corina Hemmes, kwaliteitsfunctionaris 

Periodiek komt de fi rma Rentokil in bekende 
hoekjes en kasten controleren of er een bewijs is 
van de aanwezigheid van muizen. 

Tot nu toe is het wat mij betreft gelukkig gebleven bij 
een gezellig praatje met de speurneus. Want in mijn 
keukenkastje is al 5 jaar geen ongedierte gespot.

We gaan desalniettemin wat dieper in op de rat. 
Het dier heeft tenslotte ook nuttige eigenschappen 

en er zijn ook mensen gelukkig met een rat als 
huisdier. 

Ratten komen binnen op zoek naar water, eten 
en een schuilplaats. Het zijn alleseters, het liefst 
eten ze kleine hapjes van veel verschillende 
soorten voedsel. Zwarte ratten eten ongeveer 
15 gram en drinken ongeveer 15 ml per dag 
terwijl bruine ratten ongeveer 30 gram eten en 
60 ml drinken.

Ratten vormen een gezondheidsrisico voor mensen en huisdieren. We hebben ze daarom liever niet in 
onze leefomgeving. Net als muizen zijn ze verzot op voedsel die wij mensen achterlaten. Daarin ligt dan 
ook een van de oplossingen waaraan we zelf kunnen bijdragen om overlast te voorkomen of te beperken.

Ratten
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Wat kunt u zoal doen om ratten buiten de deur 
te houden?

Voedsel. Berg voedsel zo veel mogelijk op in 
glazen of metalen potten. Spoel voedsel zo min 
mogelijk door het toilet of door de gootsteen. Bruine 
ratten leven in het riool. Het voedsel dat u weg-
spoelt is bij hen zeer welkom om op te peuzelen.

Afval. Ruim afval direct op in gesloten  
afvalemmers. Ratten knagen gemakkelijk door  
vuilniszakken heen.

‘Rommel’. Zorg voor een opgeruimd huis en een 
opgeruimde tuin. Minder rommel betekent minder 
schuilplaatsen.

Vegetatie. Laat bij voorkeur ruimte tussen uw 
woning en de planten en zorg ervoor dat takken 
van bomen en struiken uw woning niet raken.  
Ratten kunnen er dan niet in klimmen of zich ver-
stoppen.

Huisdieren. Het voedsel van uw huisdier smaakt 
ook de rat erg goed. Bewaar de brokken in een 
gesloten bak en ruim het eten wat uw huisdier niet 
opgegeten heeft direct op. Het voeren van vogels 
trekt ook ratten aan.

Compost. Een composthoop met groente, fruit en 
tuinafval is een feestmaal voor ratten. Wilt u toch 
graag een composthoop in de tuin? Let dan goed 
op gaten (holen) in de buurt.

Deuren. Een spleet van 2 cm is groot genoeg voor 
een rat om zich onder de deur door te wurmen. 
Plaats daarom een deurborstel onder deuren met 
een kier. 

Scheuren en kieren. Dicht scheuren en kieren 
met fijn RVS-gaas met openingen van maximaal 5 
mm, zodat ook muizen geen kans krijgen binnen 
te dringen.

Waar kunnen ratten niet tegen?
Veel mensen willen geen gif gebruiken of in ieder 
geval zoveel mogelijk beperken. Er zijn enkele 
huis-, tuin- en keukenmiddelen. Onderstaande tips 
worden veel gegeven, maar zijn niet altijd even 
effectief.
 
De meest gegeven tip tegen ratten en muizen is 
een kat. Helaas zijn niet alle huiskatten geboren 
jagers.  
 
Er wordt ook gezegd dat gebruikte katten-
bakvulling ratten afschrikt. Echter, wij mensen 
vinden de geur van kattenbakvulling ook niet al  
te prettig. 
 
Ratten houden niet van terpentine, cayennepeper, 
kamille en munt. Deze geuren schrikken ratten  
af, maar garanderen niet dat de ratten niet binnen-
komen.

Bron: Rentokil

Aan cliënten en bewoners van de locaties van De 
Wever is gevraagd in welke mate zij de medewer-
kers waarderen. Hoe maken zij van uw oude dag 
een nieuwe dag? 

De reacties zijn lovend en hartverwarmend.
Enkele persoonlijke reacties van onze bewoners 
en familie kregen we toegestuurd.

Onze hartelijke dank!

Vorig jaar is de nieuwe positionering van De Wever: ‘Maak van je oude dag een nieuwe dag’ gestart. 
‘Maak van je oude dag een nieuwe dag’ is geen verzonnen verhaal. Iedere dag zijn alle medewerkers 
van De Wever bezig om van oude dagen, nieuwe dagen te maken.

Uw en onze dank
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Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam,
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan,
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U eens ontmoet:
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 Oh naam aller namen, aan u alle eer,
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:
‘Ik ben die ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Ingezonden door mevrouw M. van der Linden, 
Gaudete

April tot en met oktober waren over het algemeen 
warme en droge maanden. Soms verlangden we 
zelfs naar regen, en wellicht heeft die warmte voor 
een enkeling ook wel erg lang geduurd. Aan de 
andere kant mogen we natuurlijk niet klagen als de 
zon ons zo toelacht. Zelf heb ik er ook wel van 
genoten, moet ik eerlijk bekennen. Ook toen we 
eind september onze (welverdiende) vakantie 
mochten vieren in Toscane, Italië. Een en al museu-
machtige plaatsjes en steden, met prachtige gebou-
wen en volop rijkversierde kerken. Firenze (of 
Florence?), Arezzo, Siena, San Gimignano, Lucca, 
Pisa, Viareggio. Wat daar niet mag ontbreken is 
natuurlijk een lekker glas Lambrusco bij het eten, of 
een klein fl esje Chianti. En over eten gesproken: ik 
was niet zo op de hoogte van de Italiaanse keuken, 
maar wat we daar voorgeschoteld hebben 
gekregen, was wel wat anders dan de welbekende 
pizza en pasta. Tomaten zijn wel vaak de basis voor 
verschillende gerechten. En ook olijven worden 
rijkelijk verwerkt. Van dat laatste ben ik echter 
minder gecharmeerd, maar er was iemand bij me 
die hier enorm van houdt: probleem dus opgelost. 
Eenmaal terug in ons kikkerlandje waren we overi-
gens snel weer gewend aan de sperziebonen, 

aardappelen en gehaktbal. Ook niks mis mee, hoor 
ik u denken. Wat we wel achterwege lieten, was het 
glaasje wijn. Gemeentepils, oftewel water uit de 
kraan kan ook lekker zijn en gezond. Aan alles komt 
een eind. Ook aan het mooie weer, maar terwijl ik 
dit schrijf (half oktober), weet ik niet wanneer er 
daadwerkelijk een einde aan is gekomen. Zelf ben 
ik een mens van de seizoenen. Een winderige 
herfst en een koude winter zijn welkom! “I’m dream-
ing of a white Christmas” is een lied op mijn lijf 
geschreven. En als het zover is, dan mag de winter-
kost ook weer op tafel komen. Met alles erop en 
eraan. Koek-en-zopie, ratatouille (of ratjetoe), 
hutspot, balkenbrij, nog meer stamppotten en ik zal 
vast nog wel wat vergeten. Parapluutje op, laarzen 
aan, das om en wanten aan, desnoods schaatsen 
onder of, voor de liefhebber, de ski’s, autoruiten 
krabben, en klagen dat de treinen bij ons nooit op 
tijd rijden. Heel voorspelbaar, maar toch doen we 
het elk jaar weer. Zodat we innerlijk weer gaan 
verlangen naar de wárme periode waar we zo 
lang van hebben genoten. Of was u dat alweer 
vergeten…?

Gabriël Roes, geestelijk verzorger

Lied wat zo bemoedigt

Winterkost
Streept u onderstaande woorden weg en dan 
blijven 9 letters over die het woord vormen. 
De woorden staan horizontaal, verticaal maar 
ook diagonaal.

Levert u de oplossing in (voorzien van uw naam) 
bij het redactiesecretariaat uiterlijk 15 januari 
2019 (postvakje redactie) en wellicht bent u 
dan de winnaar van de cadeaubon van € 15. 

Het boek is uit, de puzzel klaar
Alle woorden door elkaar
5 letters blijven er over
Van de 77 wel wat pover
De letters vormen samen SPORT.

Prijswinnaar is zr. Liesbeth Sweep van Sjaloom. 

ALABAMA
ALASKA
AMELAND
ANDORRA
ANGOLA
ANNAM
ARABIE
ARUBA
BALI
BENIN
BIRMA
BRAZILIE
BRUNEI
BURUNDI
CANADA
CHILI
CHINA
CYPRUS
EGYPTE
EIL
EIRE
FLORIDA
GAMBIA
GHANA
IDAHO
INDIE
INDIANA
IOWA
IRAN
IRAK
ISOLA
ISRAEL
ITALIE
JAPAN
JORDANIE
KANSAS
KENIA
KOEWEIT
KONGO

KOREA
LAOS
MACEDONIE
MALDIVEN
MALEISIE
MALI
MALTA
MAROKKO
MOLDAVIE
MONACO
NAMIBIE
NEDERLAND
NEPAL
NEVADA
NIGERIA
NOORWEGEN
OHIO
PERU
POLEN
RUSLAND
RWANDA
SERVIE
SIAM
SOMALIE
SPANJE
TAIWAN
TEXEL
TEXAS
TIBET
TOGO
TSJAAD
TSJECHIE
UGANDA
USA
USSR
UTAH
WISCONSIN
ZWEDEN

M A C E D O N I E G Y P T E Z

A G Y C A N A D A S I D S A W

R A P K O R E A P P N I J R E

O M R W A N D A O A D S A U D

K B U J R M K B L N I R A B E

K I S A A A O R E J E A D A N

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

N N R A I D W N C E I L A O S

G N V N E I E E H B R O H I O

O A I N I V I I I A M A L T A

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

A T O G O N A E A I T A L I E

N E P A L N O O R W E G E N N

D C E M A L A B A M A M A L I

O H R E L I F C N I G E R I A

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

R L S A S A O D B U R U N D I

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

M O L D A V I E A L I U T A H

A N G O L A D N Z A B E N I N

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

E V I D A H O R L D T I A G E

I A U I G I N D I A N A I A X

S D S O M A L I E L A M W N A

I A S W I S C O N S I N A D S

E N R A T S J E C H I E N A D

Puzzelt u mee?
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Nodig
1 aubergine 1 courgette
5-6 tomaten 3 sjalotjes
1 knofl ookteen olijfolie
peper en zout tijm of rozemarijn

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 170 graden. Snij de 
aubergine in plakken van ca. 1 cm dik en ver-
volgens in 6-8 stukken. Snij een courgette in 
de lengte door, haal de ‘kop en de kont’ van de 
groente en snij de helft opnieuw in de lengte 
door de helft. Snij vervolgens in stukjes van 
1 cm dikte. Snij tenslotte 5-6 tomaten in partjes 
van 1/8. Haal het harde witte deel eruit en laat 
het vruchtvlees zitten. Tot slot snij je 2-3 sjalotjes 
en 1 teentje knofl ook fi jn. Naar believen kun je 
paprika toevoegen. Snij dan wel het zaad eruit 
en daarna de paprika in lange repen.

Verhit de pan en doe er 2 el olijfolie in. Gaar 
hierin alvast kort de sjalotjes en de knofl ook. 
Vervolgens leg je alle groentes rauw in een 
ovenschaal met daar de  sjalotjes en knofl ook 
doorheen geschept. Sprenkel 5-6 eetlepels 
olijfolie over de groentes en schep de groentes 
vervolgens op. Strooi er wat peper en zout over 
en eventueel wat verse tijm en/of rozemarijn.

Zet het gerecht in de oven. Er komt uit de groentes 
veel vocht; dit trekt in zoals de aubergine en 
hierdoor garen de andere groentes goed. 
Als je ziet dat het in een laagje vocht staat 
(na ca. 30-40 minuten) zet het gerecht dan 
nog 5 minuten onder de grill op 180-200 graden. 
Blijf hier wel bij want het kan verkleuren. 

Knofl ook
Knofl ook (Allium sativum) is een plant uit de look-
familie waartoe ook ui, prei en bieslook behoren. 
‘Lauk’ werd al vermeld in de Edda. De Talmoed 
leert ‘Eet regelmatig knofl ook, het heldert de geest 
op, versterkt de mannelijkheid en verdrijft darm-
parasieten!’. Ook de Bijbel en de Koran vermelden 
knofl ook. De Papyrus Ebers in Egypte vermeldde 
al 3500 jaar geleden knofl ook. De arbeiders 
die aan de piramiden bouwden kregen knofl ook 
te eten. In de Romeinse tijd geloofde men dat 
knofl ook de spieren versterkte, vandaar dat 
gladiatoren vaak knofl ook kauwden. 

Uit laboratoriumproeven met knofl ook supplementie 
blijkt dat dit het testosterongehalte in ratten kan 
verhogen. In de Middeleeuwen werd knofl ook 
geacht de duivel en heksen weg te houden en te 
beschermen tegen de pest. Knofl ook kan inderdaad 
bacteriëndodend werken dankzij de component 
allicine. In de klassieke literatuur is knofl ook ook 
genoemd als een middel om vampieren af te weren. 

Aan knofl ook wordt toegeschreven dat het een cho-
lesterolverlagende werking en bloeddrukverlagende 
werking heeft. Voor andere geclaimde eigenschap-
pen (zoals werking tegen verkoudheid en kanker) 
is geen afdoende bewijs. Onderzoeken bij ratten en 
konijnen geven duidelijke aanwijzingen dat knofl ook 
de afzetting van plaque op de vaatwanden voor-
komt, maar ook de bloedstolling vermindert. Het lijkt 
daarom verstandig het niet in grote hoeveelheden 
in te nemen met geneesmiddelen die bloedstolling 
verminderen. Knofl ook (vooral verse) is giftig voor 
honden en katten. In Rusland wordt knofl ook ook 
wel ‘penicilline voor de armen’ genoemd. 

Geur
Veel componenten in knofl ook zijn zwavelverbindin-
gen. Deze worden bijna allemaal door het lichaam 
verteerd, behalve allylmethylsulfi de (AMS). Dit wordt 
niet verteerd maar opgenomen in het bloed. Het 
bloed brengt de AMS naar de longen en de huid, 
waardoor het onderdeel wordt van de lichaamsgeur.

Bron: wikipedia

Ratatouille - harmonieuze Ratjetoe. De naam wekt de indruk van een chique en verfi jnd gerecht, maar 
ratatouille wordt ook wel Ratjetoe genoemd. Dit betekent zoveel als ‘rommeltje’ en ‘allegaar’.  

Recept voor u
Een ratjetoe aan voorwerpen die in en rondom 
Notre Dame zijn gevonden. Ze worden bij de recep-
tie gebracht maar zijn niet als vermist opgegeven. 

Herkent u een van uw eigendommen of weet u 
dat iemand van uw visite iets mist? U kunt zich 
melden bij de receptie. 

Gevonden voorwerpen



12 13NOTRE DAME NOTRE DAMENOTRE DAME

Truffels, champignons en paddenstoelen, maar 
ook brie en blauwschimmelkazen zijn ondanks 
de schimmels die erop leven eetbaar. Andere 
soorten zijn nuttig, soms zelfs onmisbaar, om wijn 
te maken of worst te drogen. 

De niet-eetbare schimmels vormen zich op 
eten dat bederft. Sommige schimmels kunnen 
bij consumptie allergische reacties en 
ademhalingsproblemen veroorzaken. En zelfs 
leiden tot voedselvergiftiging. Dit komt door de 
stof mycotoxine. Deze giftige stof vind je voor-
namelijk in selderij, druivensap en appels maar 
ook in kruiden, noten en granen. Ze verdwijnen 
niet door voedsel te koken.

De koelkast is de ideale plaats voor bacteriën en 
schimmels. Om besmetting tegen te gaan moet 
voedsel goed worden afgedekt. Ook een grondige 
schoonmaakbeurt 1x per 3 maanden zorgt ervoor 
dat voedsel goed gekoeld even kan worden 
bewaard. Het kan ook geen kwaad om om de 
paar dagen te controleren of eten beschimmelt. 
Schimmels zijn meestal met het blote oog te zien. 
Zou je ze onder de microscoop leggen dan lijken 
het zelfs kleine paddenstoelen. Verspreiding van 
deze micro-organismen vindt plaats via de lucht. 
Al kun je sommige soorten wegsnijden, andere 
moeten zeker worden weggegooid.

Wat mag je wegsnijden?
Groenten en (hard) fruit met een relatief laag 
vochtgehalte. Denk aan kool, wortel en paprika. 
Kleine plekken kunnen worden weggeschild of 
afgesneden. Ronde plekken op bijvoorbeeld 
sinaasappels ruim afsnijden (2,5 cm. 

Harde kaas. De schimmel groeit alleen aan de 
buitenkant. Ruim wegsnijden (2,5 cm). Als het niet 
goed is verpakt, kan ook bacteriegroei ontstaan.

Blauwschimmelkazen zoals roquefort, gorgon-
zola en stilton behandelen als harde kaas. Ruim 
wegsnijden.

Gedroogde worst of gedroogde ham. Schimmel is 
normaal op deze houdbare producten. Eventueel 
plekjes wegsnijden of afborstelen.

Dit gooi je direct weg
Kliekjes zoals stukjes vlees, stoofschotels en 
stamppotten, maar ook gekookte rijst of pasta.  

Brood, koekjes, gebak. Ook als het minimaal is. 
Schimmel kan bij droog, poreus voedsel verder 
zijn verspreid.

Groenten en (zacht) fruit met een hoog vochtge-
halte zoals komkommer, perziken en tomaten. 
Schimmel kan verder onder h et oppervlak zitten.

Vleeswaren: niets wegsnijden, gewoon alles weg-
gooien. 

Zachte kazen zoals roomkaas en hüttenkäse maar 
ook plakjes of geraspte kaas. 

Yoghurt en zure room. Schimmels kunnen diep 
doordringen en de kans op bacteriegroei is groter. 

Jams en compotes (appelmoes). Niet uitscheppen. 
Schimmels kunnen giftige mycotoxinen produceren. 

Noten, pindakaas of andere notenpasta’s, peul-
vruchten
Het risico op schimmel is hoog bij voeding ge-
maakt zonder conserveermiddelen. Met verpak-
king en al weggooien. 

Misschien is het wel het gemakkelijkst en vooral 
het lekkerst: eet u vers, fris en fruitig. 

Is je eten beschimmeld? Sommige schimmels zijn nuttig en smaken zelfs goed, andere zijn 
ronduit gevaarlijk. Wat blijft eetbaar en welke voedingsmiddelen moet je in zijn geheel weggooien?

Schimmels op je eten? 
Soms volstaat wegsnĳ den

Voor u gelezen in een regionale krant:

Zes zeurende zebra’s zeiden
Die strepen verticaal
Dat is uit de mode
Die vinden wij banaal

’t is tijd voor wat vernieuwing
Dit zie je al zo vaak
Ze namen volle beurzen mee
naar ’n dure modezaak

De juffrouw hoorde ’t even aan
En had het snel begrepen
Deze ontevreden dames
Willen horizontale strepen

De schuurspons werd er bijgehaald
Dat deed enorm pijn
Maar de dame zei 
“dat hoort echt zo, als je mooi wilt zijn”. 

Met waterverf en ’n dikke kwast
Trok ze strepen op dat wit
Zei: “dat staat geweldig goed, 
Tis een perfecte snit”. 
 

Met lege beurzen en vol elan
Gingen de zebra’s paraderen
Dat niet alles is wat het lijkt 
Moesten ze nog leren

Een regenbui spoelde in ’n wip
Alle waterverf in de goot
De dames schaamden zich 
Zo zonder streep
Voelden zij zich bloot.

Je kunt van alles verlangen
Te koop is ’t allemaal
Maar tevreden zijn met wat je hebt
Is toch de moraal

Toos van Riet, Valkenswaard

Zes zeurende zebra’s



De CR bestaat uit de dames Ingrid Jansen,  
zr. Hermien Lorist, Tjitske Veenhuizen en de  
heren br. Harrie de Bruijn en pt. Ton Zwart.  
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.
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Gaan we weer een prachtige herfst en een witte 
winter tegemoet: wordt het een ratjetoe dit jaar?

De herfst en de winter tegemoet, en ook een 
nieuw jaar 2019
We hebben een geweldige zomer gehad. Soms 
was het wel heel erg warm en soms ongenadig 
heet. Het hitteprotocol was dit jaar bijna iedere 
week nodig. Maar het was voor onze bewoners 
toch een hele fijne tijd geweest. Veel naar buit-
en, meedoen met wandeltochten in de buurt, een 
heerlijk terras met de vogeltjes in en buiten de  
vogelkooi. Het was steeds weer gezellig druk.  
En ook van de uitstapjes mede dankzij de ‘Waar-
digheid en Trots’-gelden, werd volop genoten.

We zitten nu weer in de herfst. Prachtige kleuren 
in oktober en november in onze tuin, maar ook 
in de bossen. Rood/bruin gekleurde bladeren, en 
soms geel met oranje. Een beetje een ratjetoe 
dus. Degenen die eetbare paddenstoelen, zoals 
canterellen en eekhoornbrood, willen plukkken en 
een speciaal maaltje willen bereiden, komen dit 
jaar ‘bedrogen’ uit. Door de warmte in de voorbije 
zomer, is de grond niet vochtig genoeg voor de 
paddenstoelen. Het moet zeker de hele winter  
regenen, wil er volgend jaar voldoende sloot/
grondwater zijn, en dus ook weer paddenstoelen. 
Geen ratjetoe c.q. ratatouille als eten. 

Ook ratjetoe in de winter en in de herfst. Wanneer 
de bladeren vallen en het buiten koud en donker 
wordt, zien onze tuin, het terras etc. er nog steeds 
kleurrijk uit. Herfstbloeiers en winterbloeiers zor-
gen daarvoor. Onze bijzondere planten trekken 
zich gelukkig niets aan van de kou. Ze bloeien 
uitbundig en hullen zich met decoratieve bessen 
en mooi gekleurde bladeren. Werk voor de tuin-
man van Notre Dame. Zet deze in de tuin of in een 
bloembak en vooral in het zicht. Dan kunnen onze 
bewoners volop genieten van de warme herfst-
kleuren en winterbloeiers: een kleurige Ratjetoe. 
Viooltjes, Leucethoe, Heide, Helleborus, Skimmia, 
Gaultheria en Viburnum (De Sneeuwbal). 

Ratjetoe-puzzelen in de winter bij Notre Dame: 
iedere bewoner puzzelt wel eens. Een kleine hulp 
(11 puzzelwoorden voor het woord RATJETOE: 

Olla Rats, Zootje, Podrida, Stampot, Rommeltje, 
Mengelmoes (ratatouille), Allegaartje  
(ratatouille), Samenraapsel. Succes met puzzelen!

Tot slot: het Ratjetoekoor. Opgericht op 19  
september 2007 in Tilburg. Zij zijn met 52 leden  
en zingen veel voor huizen, koffieconcerten, 
feesten etc. Zij zingen gezellige meezingliedjes, 
jaren ‘60-‘80 liedjes etc. Een echt ratatouille repor-
toire. Leuk voor tijdens een witte winteravond, die 
in 2018 en 2019 zeker te verwachten zijn.

‘Van Rijngelden’ en ‘Waardigheid en Trots-
middelen’ - de bewoners aan het woord!
De Raad van bestuur en onze locatiemanager 
Joop van Dijk hebben de bewoners, maar ook de 
CR zelf en medewerkers uitgedaagd om de ex-
tra middelen (‘de Van Rijngelden’), die het Notre 
Dame ter beschikking krijgt voor de komende 5 
jaar, mee in te vullen. Het gaat uiteindelijk om € 
913.000 extra te besteden t/m 2021. Door hen 
erbij te betrekken komt de begroting op deze wijze 
meer gedragen tot stand en zeker door een di-
recte inbreng van de bewoners zelf. Het gaat om 
veel geld en de extra bedragen dienen besteed te 
worden aan ‘handen aan het bed’. Dat wil concreet 
zeggen aan uitvoerende (personele) zorgtaken. 

De CR heeft in juli een enquête doen uitgaan naar 
alle bewoners en familieleden om te vragen om 
voor 2 september aan te geven waar de middelen 
naar toe zouden moeten gaan. Vragen die gesteld 
werden in de enquête zijn: a) heeft u wensen voor 
de directe steun (zoals extra personeel, meer 
ontmoetingen, luisterend oor, zingeving) b) welzijn, 
(uitstapjes en recreatie/dagbesteding en c) overige 
zaken (tuin, ontvangst, hygiëne).  Daar is door 31 
bewoners op gereageerd (en dat is het meren-
deel van de bewoners). Hun antwoorden zijn door 
de CR vervat in een verslag en overhandigd aan 
de locatiemanager. Het merendeel van de ant-
woorden ging uit naar meer directe zorg, en meer 
bekwaam personeel. Maar ook naar de nachtzorg. 
Ook de CR heeft haar ideeën ingebracht. De 
begroting wordt in de oktober vergadering (vrijdag 
19 oktober) voorgelegd als adviesaanvraag aan de 
CR. De ‘Waardigheid en Trots’ middelen worden in 
hetzelfde traject van ‘meepraten’ meegenomen.

De Clientenraad vergaderingen
In de CR vergadering van 13 juli is voornamelijk 
gebrainstormd over de begroting 2019. Verder ook 
de opzet van een bezoekgroep, de inrichting van 
de familieavonden, en de opzet bewonerscontact-
dagen (hoe direct kan de CR, de bewoners bereik-
en) in 2019. In oktober zullen Harrie de Bruijn en 
Tjitske Veenhuizen in dat kader aanwezig zijn, bij 
de familieavond van de afdeling Emmaus. Ook het 
Services en Diensten formulier (S&D), wat aange-
boden wordt aan de bewoners wordt nog eens be-
sproken. En ook dat ze al dan niet gecorrigeerd in 
de bewonersinformatiemap ingevoegd wordt. In de 
brainstorm over de begroting werd bijvoorbeeld in-
gebracht: meer welzijnswerkers met een verschil-
lend niveau (ook bijv. de geestelijke verzorging 
valt volgens de CR hieronder), meer wooncomfort 
en leefruimte, meer extra inzet in de morgen- en 
in de avondzorg, grotere inzet van verpleegkundi-
gen, verbetering medische en somatische kennis, 
faciliteren van vrijwilligers, en het gebruik van een 
persoonlijk ‘mandje’ (op maat). De discussie wordt 
vervolgd in de volgende vergadering.

In de CR vergadering van 7 september is de heer 
Ton Zwart verwelkomd als nieuw lid van de CR. 

De CR is blij met hem, omdat hij goed thuis is in 
begrotingen, exploitaties etc. De brainstorm be-
groting 2019 krijgt een vervolg. Volgens de heer 
Joop van Dijk moet 85% besteed worden aan 
‘handen aan het bed’. En de rest (15%) mag We-
verbreed besteed worden. Ook is gesproken over 
het vrijwilligersbeleid. Afgesproken wordt, dat we 
op 27 september als enig agendaonderwerp heb-
ben de adviesaanvrage begroting 2019. Helaas 
is door vertraging bij de Financiële afdeling van 
De Wever, de bespreking met de locatiemanager 
Joop van Dijk opgeschoven naar de reguliere CR 
vergadering van 19 oktober. Meer hierover een 
volgende keer.

Tot slot 
De cliëntenraad wil alle medewerkers, vrijwilligers 
en familieleden bedanken voor hun meedenken 
om de zorgorganisatie te verbeteren en zeker  
bij de totstandkoming van de begroting 2019.  
Geniet van een prachtige herfst en een witte 
wintertijd. Alzovast een mooi en vooral gezond 
2019 en een feestelijke kerst toegewenst. De CR 
wil verder in uw belang hard blijven werken aan 
een fijn, veilig en zorgzaam huis met een goede 
kwaliteit aan zorg.

Van de cliëntenraadtafel
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Nee, geen recept voor stamppot alhier. Al past 
deze soldatenkost trouwens ook nu nog perfect in 
het rijtje éénpansgerechten voor hen die aan slow 
cooking een broertje dood hebben. Liefhebbers van 
culinaire capriolen verwijs ik daarom door naar een 
andere rubriek in dit magazine. De middag geor-
ganiseerd door welzijn met als thema kinderliedjes 
wordt hier ook niet besproken. Al blijft het Pipo lied 
(‘Pipo de clown en Mammaloe maken van hun leven 
een heerlijk ratjetoe’) een aanstekelijk nummer 
waarbij stilzitten onmogelijk is. Of is het toch meer 
iets voor een stukje over de week van de beweging? 
Die naar ik vernam, een groot succes was.

U hebt het al door; dit is een typisch geval van 
uitstel gedrag of gebrek aan inspiratie. Ik kom 
niet echt tot iets. Al is Ratjetoe een vrolijk woord 
wat me doet denken aan een kinderdagverblijf of 

dierenasiel. Een zootje ongeregeld of een 
georganiseerde puinhoop. Losse onderdelen 
die uiteindelijk een werkend geheel vormen….
Kijk, nu komen we ergens. Een bruggetje naar 
de zorg is dan al snel gemaakt. 

Je neemt jezelf mee in de zorg (met al je(on) 
hebbelijkheden) en wordt samen met je collega’s 
een goed geolied team waarin al die persoonlijke 
eigenschappen één gezamenlijk doel hebben: 
goede zorg leveren aan onze bewoners. U heeft 
gelijk; het kan soms wat gesmeerder lopen, een 
drupje olie gebruiken of wat bijgesteld worden, 
maar over het algemeen zijn het de ingrediënten 
die de smaak bepalen….een met zorg bereide, 
smaakvolle ratatouille. 

Norbert Izeboud, zoco Bethanië

Mijn naam is Ted van Rossum, geboren op 
2 januari 1989 in Tilburg. Momenteel woon ik op 
de Tulbagh in Tilburg. Dit is een nieuwbouwwijk 
tegenover het Willem II stadion. Ik ervaar hier 
prima woonplezier. Ik ben ongehuwd en heb op dit 
moment geen relatie.

Mijn hobby’s zijn voetbal & buiten zijn. In mijn vrije 
tijd ga ik vaak met vrienden activiteiten doen.
Ik bezoek veel voetbalwedstrijden, feestjes/festi-
vals & concerten.

Bij Notre Dame bekleed ik de functie van verzor-
gende op de afdeling Gaudete. Deze functie is mij 
op mijn lijf geschreven omdat ik echt een zorgtype 
ben.

U zult mij in de wandelgangen tegenkomen als 
een blije positieve man. Mijn motto is daarom ook: 
een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!
Ik ben bij Notre Dame terechtgekomen doordat 
mijn eigen oma haar laatste mooie periode heeft 
doorgebracht op Gaudete. Ik heb altijd een warm 
gevoel bij deze afdeling gehouden, vandaar mijn 
drijfveer ‘wat terug willen doen’.

Met deze insteek ga ik ook naar mijn werk. 

Want mijn doel is: ‘Ik wil net zo goed voor de 
mensen zorgen als ik voor mijn eigen oma zou 
hebben gezorgd.’

Ratjetoe

Stelt zich voor

Ze veroorzaken ziektes bij mensen
Zowel de duif als de rat kunnen ziektes veroorzak-
en bij mensen. Beide dragen bacteriën, schimmels 
en virussen met zich mee. De duif veroorzaakt bij 
de mens de papagaaienziekte. De papagaaien-
ziekte veroorzaakt een soort longontsteking, waar 
je echt goed ziek van kan worden. In zeldzame 
gevallen is deze ziekte zelfs dodelijk. De rat veroor-
zaakt weer de ziekte van Weil, die ook wel de rat-
tenziekte wordt genoemd. Deze ziekte is afgelopen 
tijd geconstateerd in Almere en bij de recreatieplas 
Strandpark Slijk-Erwijk in Gelderland. De plas is na 
de constatering meteen dichtgegaan voor zwem-
mers, want ook de ziekte van Weil kan dodelijk zijn.

Ze eten alles op
Als je in een stad als Amsterdam of Rotterdam 
woont is het je vast opgevallen dat duiven werkelijk 
álles kunnen eten. Patat met mayonaise, korreltjes 
van een kroket of strooivoer van ‘mensen die graag 
teveel duiven om zich heen hebben.’ De stad is 
een soort gratis All you can eat Food truck festival 
voor duiven. Heerlijk toch? Ratten daarentegen, 
worden niet zo bewust gevoerd. Allereerst leven ze 
‘s nachts dus we zien ze meestal niet. Maar mocht-
en we ze wel zien, gaan we ze zeker niet voeren. 
Ratten zijn wat minder populair dan hun gevleugel-
de vrienden. We vinden de rat eerder vies dan de 
duif. De rat zal zelf naar zijn eten moeten zoeken, 
dat is in de stad niet zo heel erg moeilijk. Die eten 
gewoon wat de duiven hebben laten liggen.

Ze zijn met veel
Duiven hebben geen seizoensgebonden broed-
periode. Ze leggen tot wel 8 keer per jaar 2 eieren 
per keer. Na 5 maanden is de jonge duif geslacht-
strijp, klaar om zich weer voort te planten. Vandaar 
dat je er zoveel ziet. Ook ratten planten zichzelf 

enorm snel voort. Wijfjes in leeftijd van 3-18 
maanden worden steeds bevrucht en hebben 7-10 
jongen per worp. De jongen zijn na 3 maanden al 
geslachtsrijp. Daarnaast zijn ze erg slim, waardoor 
ze moeilijk te bestrijden zijn.

Ze hebben weinig natuurlijke vijanden
Slechtvalken, haviken, sperwers daar moeten 
duiven goed voor uitkijken. Maar die komen niet in 
de stad, dus dát hebben ze goed bekeken. De kat 
vormt ook een risico, maar duiven kunnen vliegen 
en katten niet, dus dat scheelt. De rat moet wel 
goed uitkijken voor katten. Maar verder komen er 
in de stad niet zoveel natuurlijke vijanden. In de 
natuur daarentegen wel: uilen, maters én katten. 
Extra goede redenen om in de stad te zitten.

Ze zitten graag in de stad
Vanwege het overvloed aan eten en weinig vijanden. 

Als je het zo bekijkt lijken ze best op elkaar. Het 
enige verschil is eigenlijk dat de duif door veel 
mensen als een onschuldig diertje wordt gezien, 
we geven hem graag te eten, terwijl we van de rat 
echt niets willen weten.

Bron: Rentokil

De duif wordt weleens een vliegende rat genoemd, omdat ze overlast geven in bepaalde steden, 
met veel zijn en alles lekker eten, net als ratten. Maar in hoeverre lijken stadsduiven op ratten? 
Hieronder de 5 redenen waarom ze op elkaar lijken:

De vliegende rat
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Van 17 september tot 21 september was 
het Nationale beweegweek.

De aftrap was maandagmiddag. Alle bewoners 
die aanwezig waren kregen een stappenteller 
overhandigd. We hebben in die week een kleine 
competitie gehad onder de bewoners. Wie heeft 
de meeste stappen gezet in die week?

Bij de receptie stond er een bord waarop de deel-
nemers elke dag hun stappen konden noteren. Er 
waren enkele koplopers, maar zuster Irmgard heeft 
de meeste stappen gezet in die week. Enkele be-
woners gebruiken de stappenteller nog steeds!

Tevens hebben we die middag, de rollators 
en rolstoelen gecheckt en mooi opgepoetst. 
Ook konden de bewoners de schoenen laten 
poetsen. De eerste dag was zeer geslaagd.

Dinsdag hadden we een fi theidstest. De bewoners 
moesten verschillende opdrachten doen om de 
fi theidstest te doorstaan.

Hand/oogcoördinatie, sta op test, beenspieren 
zijn getest en zelfs de smaakpapillen zijn onder 
de loep genomen. 

Als met al een zeer geslaagde middag en voor 
herhaling vatbaar.
 
Donderdag zijn Natalie en Dany van fysiotherapie 
in actie gekomen.

Twee verschillende smoothies werden gepresen-
teerd. Een viel zeer in de smaak, de andere had 
een raar smaakje en men kon niet thuis brengen 
wat er nu allemaal in zat.

Daarna werd gestart met het opwarmen van het 
lichaam. Verschillende oefeningen op de stoel 
werden gedaan. Iedereen deed ontzettend goed 
mee. In de pauze werden overheerlijke bitterballen 
gedeeld, die als afsluiter in deze actieve gezonde 
week goed in de smaak vielen.

Na de pauze werd er nog een dansje geoefend, 
wat de deelnemers zo onder de knie hadden.

Al met al was de beweegweek weer zeer 
geslaagd.

Gerda en Evelien, Team Welzijn

Beweegweek 2018

De Gordiaanse knoop staat voor een onontwar-
bare knoop. De knoop verbond het juk met de 
disselboom van een eeuwenoude strijdwagen. 
Het orakel had over deze knoop gezegd: ‘wie 
deze knoop losmaakt, zal meester over heel Azië 
worden.’ 

De knoop en de strijdwagen werden bewaard in 
de tempel van Zeus in de stad Gordium, hoofds-
tad van Frygië. Gordium, dat gesticht was door de 
Frygische koning Gordius, werd beschouwd als 
het middelpunt van de wereld. 

Alexander de Grote stak de Hellespont over en 
versloeg met zijn leger van 10.000 ruiters en 
30.000 man voetvolk, zijn tegenstander Darius. 
In Gordium hoorde Alexander van de voorspell-
ing van het orakel. Onder belangstelling van vele 
Macedoniërs en Phrygiërs probeerde ook hij lange 
tijd de knoop te ontwarren. Toen de Macedoniërs 
de moed al verloren, merkte Alexander op: ‘Over 
de manier van het losmaken heeft het orakel niets 
gezegd.’ en met één slag van zijn zwaard hakte hij 
de knoop los. Het verhaal gaat dat Zeus de hele 
nacht donderde en bliksemde om er zijn goedkeur-
ing aan te geven. 

Wanneer iemand een zeer moeilijk probleem met 
de nodige voortvarendheid of gewelddadigheid uit 
de weg ruimt, dan gebruikt men daarvoor wel de 
uitdrukking: de (gordiaanse) knoop doorhakken. 

Ratten in de knoop
Rattenkoning is de benaming voor een aantal 
ratten die met hun staarten in elkaar verknoopt zijn 
geraakt. Wanneer zij aan elkaar verbonden zijn, 
kunnen ze geen kant meer op en verhongeren. Er 
zijn rattenkoningen gevonden van drie tot zeven, 
maar ook van meer dan 20 ratten. 

De naam is een verwijzing naar het volksgeloof 
dat de koning van een rattennest een troon 
moet hebben en dat deze gevormd wordt door 
de staarten van zijn ondergeschikten. Soms 

raakten de staarten in verwarring, met het 
noodlottige gevolg. 

Het is onduidelijk hoe het komt dat de staarten in 
zo’n onontwarbare knoop komen. De plausibele 
verklaring is dat de dieren dicht bij elkaar kruipen 
om te slapen, dat voedselresten en uitwerpselen 
de staarten plakkerig maken en bij het wakker 
worden de staarten in de knoop raken. Onduidelijk 
is waarom de beesten zich dan niet los worstelen 
(en staarten doorknagen). 

In zijn roman Bericht aan de rattenkoning uit 1966 
wijdt Harry Mulisch welgeteld één pagina aan 
de rattenkoning, waar echter nogal wat foutieve 
feiten vermeld worden. In 1991 toonde Jan Van 
Rompaey in een Belgisch TV programma een 
rattenkoning van zeven ratten, die kort tevoren 
was aangetroffen door een professionele ratten-
verdelger nabij Roeselare. Deze rattenkoning 
wordt op sterk water bewaard. 

Ook andere dieren kunnen op een dergelijke 
wijze met hun staarten in de knoop raken, 
zoals eekhoorns. In september 2018 werd in de 
Amerikaanse staat Wisconsin een rattenkoning 
van vijf grijze eekhoorns gevonden, die succesvol 
weer uit elkaar konden gehaald worden.

We kennen de uitdrukking Gordiaanse knoop. Ik koppelde dat aan het nemen van beslissingen 
in een complexe situaties. In een radioprogramma hoorde ik dat er ook een relatie is met ratten. 
Wat geschiedenis bij deze twee genoemde situaties.

Ratten in de Gordiaanse knoop
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In de beweegweek was u actief en enkele teams waren dat ook binnen en buiten Notre Dame. 
Een verslag ervan in foto’s

Dierendag

Muziek genieten 
op diverse momenten.

Teamuitje Emmaus

Activiteiten in beeld

Dierendag

Eten uit allerlei landen 
op tafel bij Emmaus



Teamuitje Horeca

Teamuitje Huishouding

Teamuitje Una Sancta

Bewonersvakantie Emmaus in Het Volderke in Dongen met uitstapjes 
naar speelgoedmuseum en de duinexpres naar de Rustende Jager.
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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.
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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.



HERFST

natuu r l i jk
U ziet enkele herfstcombinaties die we in huis hebben gehaald.




