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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

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.

Waarom licht? Je haalt je informatie 
overal vandaan, je medemensen, televi-
sie, bladen en natuurlijk internet. Ofwel je 
steekt overal je licht op.

In deze uitgave leggen wij een relatie met 
licht in diverse artikelen. Op een speelse 
manier voeden we de hersens. Of laten 
we diverse spieren werken, bij voorkeur 
via uw glimlach.

Notre Dame heeft sinds het vorige num-
mer weer een aantal nieuwe medewer-
kers in dienst. Enkelen zijn al in de pen 
geklommen om zich voor te stellen. 
Anderen doen er wat langer over. Maar 
belangrijker is dat u ze tegen komt op de 
werkvloer.

We hebben veel lichte kost, het is  
immers zomertijd. In deze tijd gaan 
de gesprekken al gauw over voorbije 
vakanties of aanstaande vakanties. Deze 
mooie periode startte al vroeg. Dat kwam 
de viering van de Dag van de Zorg zeker 
ten goede. Lekker als collega’s bijkletsen 
en genieten van spijs en drank op een 
warme zomeravond.

Nu dit nummer het licht heeft gezien kan 
ook de rest van de redactie met vakantie.

Geniet u ondertussen van het 
doornemen van dit Notre Dame Journaal. 

Van de redactie

 
Notre Dame Journaal is 
een informatieblad voor 
bewoners van Notre 
Dame en hun relaties.
Het blad verschijnt 4 x 
per jaar.Co
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Kopij dient bij voorkeur digitaal (per mail) te worden aangeleverd bij
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Vadertje Staat ziet het licht!
 Op 5 november 2014 had Martin van Rijn, toenma-
lig staatssecretaris van Welzijn en Zorg (VWS), op TV een 
gesprek met zijn vader (Joop! van Rijn) over zijn moeder 
die in een Haags verpleeghuis woonde. Het gesprek ging 
over de slechte kwaliteit van zorg en de bezuinigingen van 
de afgelopen jaren. Het werd de ommekeer in het denken 
over verpleeghuiszorg in Nederland. Er kwam weer licht 
aan het einde van de tunnel.
 Op 7 juli 2016 schreef Hugo Borst een open brief 
in de krant omdat het allemaal veel te lang duurde voordat 
de regering tot extra geld en richtlijnen voor de verpleeg-
huiszorg kwam; samen met Carin Gaemers (beiden hadden 
een moeder die in een verpleeghuis woonde) publiceerde 
hij daarna op 24 oktober 2016 het Manifest Verpleeghuis-
zorg met daarin een 10-punten plan ter verbetering van de 
verpleeghuiszorg; licht in de duisternis!
 De regering neemt het 10-puntenplan over en in 
januari 2017 verschijnt het Kwaliteitskader Verpleeghuis-
zorg, met daarin de landelijke afspraken hoe goede oude-
renzorg er uit ziet. En er komt geld voor beschikbaar, veel 
geld. Landelijk ruim 2 miljard euro, voor Notre Dame bijna 
1 miljoen (periode 2018-2021). Je zou kunnen zeggen: van 
Rijn heeft voor de verpleeghuiszorg de staatskas gelicht!

Binnen De Wever zijn in het afgelopen jaar verschillende 
werkgroepen aan het werk geweest om de thema’s in het 
Kwaliteitskader uit te werken. Om goede en verantwoorde 
zorg te kunnen bieden heb je voldoende en bekwame me-
dewerkers nodig. In het kwaliteitskader worden de volgende 
minimum normen qua personeel genoemd:
1. Bij intensieve zorgmomenten zijn er minimaal twee   
 zorgverleners beschikbaar. 
2. Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de  
 huiskamer om de aanwezige bewoners aandacht en   
 nabijheid te bieden en toezicht te houden. 
3. Iedere dagdienst is er iemand aanwezig die los van de 
  zorgtaken aandacht kan besteden aan zingeving /   
 zinvolle daginvulling van bewoners. 

4. De directe zorgverleners kennen de bewoners en zijn  
 op de hoogte van hun achtergrond en persoonlijke   
 wensen.  

Met de gewenste situatie voor ogen (hoe bieden we bewo-
ners optimale kwaliteit van zorg) zijn binnen De Wever deze 
vier normen vertaald naar:
• de verschillende doelgroepen binnen De Wever
 (bewoners met lichamelijke problematiek of met   
 psycho-geriatrie, of intensieve begeleiding zonder   
 behandeling),  
• de verschillende dagdelen (overdag, avond, nacht), 
• het benodigde deskundigheidsniveau van medewer-  
 kers (zoals gastvrouw, verzorgende, verpleegkundige). 
 Ook wij hebben het licht gezien!

Deze zomer zijn alle locaties van De Wever aan zet om 
met het advies in de hand voor de komende jaren uit te 
werken wat deze normen voor de eigen locatie betekenen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een extra 
nachtdienst, meer personeel in de middag of avond, een 
extra gastvrouw in de huiskamer die activiteiten met bewo-
ners oppakt of een extra verpleegkundige voor complexere 
taken of voor kennis verbetering en coaching. 
 
Ook Notre Dame gaat de gewenste situatie in kaart bren-
gen. Daarbij gaan we ook aangeven welke stappen we als 
eerste gaan zetten en welke daarop volgend. De komende 
jaren zijn er extra financiële middelen beschikbaar gesteld 
vanuit de overheid, dus voor een aantal zaken is er zeker 
ruimte. Tot 1 oktober 2018 wordt er door veel betrokkenen 
hard aan het locatieplan gewerkt.
 
Hebt u vragen of bent u benieuwd naar de stand van zaken, 
vraag ernaar bij de locatiemanager, de cliëntenraad of 
een van de teammanagers; wellicht kunnen zij uw vragen 
beantwoorden!
Joop van Dijk, locatiemanager Notre Dame
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Light
 
‘Light’ mag gebruikt worden als er minimaal 30% minder energie (kcal), vet of suiker in het 
product zit, vergeleken met het gewone product. Op de verpakking moet staan of het om 
energie, vet of suiker gaat. De term ‘light’ is een voedingsclaim en mag niet zomaar gebruikt 
worden. De claim ‘light’, ‘lite’ en ‘verlaagd’ voldoen allemaal aan dezelfde voorwaarden.

Lightproducten kunnen passen in een gezond voedingspatroon, maar het is niet zo dat je 
alle light producten onbeperkt kunt eten. Sommige light producten bevatten nog steeds veel 
calorieën. 

Light betekent niet altijd minder calorieën. Vetrijke lightproducten zoals light-chips, bevatten 
per 100 gram meer koolhydraten en eiwitten dan gewone chips. Koolhydraten en eiwit 
bevatten ook energie. Het blijft dus oppassen met lightproducten. Ook al omdat de kans 
bestaat dat je er meer van eet of drinkt, waardoor je uiteindelijk toch weer evenveel calorieën 
binnenkrijgt. Controleer daarom het etiket voor de calorieën.

Wanneer er minder vet in een product zit is dit vaak vervangen door koolhydraten en 
eiwitten die ook energie bevatten. Het product bevat dan misschien meer calorieën dan je 
zou verwachten. Bij zoete lightproducten, zoals light-frisdranken, is (een deel van) de suiker 
vervangen door zoetstoffen. Deze zoetstoffen zijn uitvoerig onderzocht door de Europese 
Autoriteit van Voedselveiligheid (EFSA) en veilig bevonden. 

Een lightproduct kan een goed en gezond alternatief zijn voor een gewoon product. 
Bijvoorbeeld een zuivelproduct waarin 30% minder vet zit en waaraan geen suikers zijn 
toegevoegd. 

Bron: voedingscentrum

Meer weten?
Heeft u het idee dat eten en drinken minder 
goed gaan of heeft u hier vragen over? 
Bespreek dit dan met uw Zorgcoördinator. 
Er kan dan aan uw (huis)arts een verwijzing 
voor de diëtist gevraagd worden.

 
De diëtist op Notre Dame is Anke 
de Wilde, zij is werkzaam tijdens 
kantoortijden op maandag, dinsdag 
en donderdag. Zij is met regelmaat 
aanwezig op Notre Dame.
Tevens bereikbaar via 06 126 49596 
of per mail: a.d.wilde@dewever.nl
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Wat is lichttherapie?
Lichttherapie is een behandeling die gebaseerd is 
op de helende werking van licht. Licht heeft onder 
andere invloed op je biologische klok. Je biologische 
klok zorgt ervoor dat lichaamsfuncties zoals je 
hartslag, gemoedstoestand en slaap-waakritme 
goed functioneren. Met lichttherapie beïnvloed je je 
biologische klok op een positieve manier, door je ogen 
bloot te stellen aan een speciale lichttherapielamp, die 
een hoge lichtintensiteit heeft.

Door lichttherapie vroeg in de ochtend toe te passen, 
krijgt je biologische klok een duidelijk signaal dat de 
dag is begonnen. Hierdoor sluiten de functies die je 
biologische klok regelt netjes aan op het dagritme. 
Het licht maakt je alerter en het onderdrukt ook het 
hormoon melatonine. Melatonine is het hormoon dat 
hoort te pieken aan het eind van de dag. Het zorgt voor 
een signaal dat zegt dat vermoeidheid mag intreden.

Lichttherapie heeft niet alleen effect op je biologische 
klok, het heeft ook een helende werking voor 
verschillende huidaandoeningen.

Wanneer krijg je lichttherapie?
Lichttherapie wordt bij verschillende 
psychische aandoeningen en 
huidaandoeningen toegepast. 

Voorbeelden van aandoeningen  
die behandeld kunnen worden met 
lichttherapie zijn:
• Winterdepressie
• Depressie
• Slaapproblemen
• Eczeem
• Psoriasis
• Vitiligo
• Acne

Bij het behandelen van deze aandoeningen  
kan gekozen worden uit twee typen lichttherapie: 
lichttherapie met UVB-licht of UVA-licht. Natuurlijk 
zonlicht bestaat zowel uit UVB-licht als UVA-licht, 
alleen is UVA minder sterk dan UVB. Daarom wordt 
UVA-lichttherapie altijd toepast in combinatie met het 
geneesmiddel psoraleen. Dit zorgt ervoor dat je huid 
beter in staat is om de UVA-stralen op te nemen. 
Deze vorm van lichttherapie wordt ook wel PUVA 
genoemd.

Bron: ziekenhuis.nl

Lichttherapie
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1. aan het licht brengen / komen (= bekend maken 
/ worden van vaak ongunstige dingen)

2. beminnen als het licht van zijn ogen (= erg 
graag zien)

3. de hand met iets lichten (= het niet te streng 
nemen)

4. de hielen lichten (= weggaan)
5. de lade lichten (= geld uit de lade halen)
6. een grote lantaarn en een klein licht (= veel 

praat, maar weinig verstand)
7. een lichtje opgaan bij iemand (= iets wordt 

duidelijk en helder)
8. een tipje van de sluier oplichten (= een klein 

stukje van het onbekende onthullen)
9. een vriendelijk gezicht brengt overal licht 

( = een vrolijk persoon weet vaak meer te 
bereiken dan een nors persoon)

10. geen daglicht kunnen verdragen/velen (= iets 
wordt stiekem en/of oneerlijk gedaan)

11. geen groot licht zijn (= niet al te slim zijn.)
12. geen licht zonder schaduw (= tussen al het 

goede zit altijd ook wel iets minder goeds)
13. gewogen maar te licht bevonden (= gekeurd en 

afgekeurd worden)
14. het anker lichten (= ergens vertrekken, weggaan 

en verder reizen)
15. het daglicht niet kunnen 
verdragen / zien (= geheim moeten blijven)
16. het levenslicht aanschouwen 
( = geboren worden.)
17. het licht doen zien (= publiceren)

18. het licht in de ogen niet gunnen (= 
niets gunnen, er niets van kunnen verdragen)

19. het licht zien (= begrijpen wat men daarvoor nog 
niet begreep.)

20. iemand de beurs lichten (= van iemand geld 
stelen)

21. iemand de voet lichten (= iemand op een 
gemene manier de baan afnemen)

22. iemand uit bed lichten (= iemand ‘s nachts doen 
opstaan)

23. iemand uit het zadel lichten (= iemand zijn 
positie doen verliezen, iemand ontslaan)

24. iemands doopceel lichten (= zeer uitgebreid 
vertellen/uitzoeken wie iemand is en wat die in het 
verleden allemaal gedaan heeft)

25. iemands licht betimmeren (= in de weg staan - 
het licht benemen)

26. iets voor het voetlicht brengen (= iets onder de 
aandacht brengen)

27. het licht zien in (= een oplossing in zicht hebben)
28. nu komt er licht in de duisternis. (= nu komt er 

een oplossing)
29. op oud ijs vriest het licht (= een oude kwaal 

komt gemakkelijk weer boven)
30. pootje lichten (= iemand doen struikelen)
31. uit het zadel lichten (= zijn rang of stand of 

betrekking doen verliezen)
32. vele handen maken licht werk (= als een karwei 

samen wordt opgepakt is het snel en gemakkelijk 
gedaan)

33. zijn licht niet onder de korenmaat zetten 
(= meespreken, je mening geven en laten merken 
dat je er iets van weet)

34. zo snel als het licht (= heel snel).

Zeg het met licht
 
Er zijn veel gezegden met het woord licht 
erin verwerkt. Een opsomming van de 
meest bekende en wellicht ook een enkele 
onbekende met hun betekenis.
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T R I B U N E S V O E T B A L

S T A A N P L A A T S D O E L

C A R A C K E T K A A T S E N

H F J A S H S G A K A N O S R

E E U N I O E A R I C O K P O

I L D V B N T M A D L R K E E

D T O A A K I E T O U E E E I

S E P L T O K N E K B N N R E

R N T U R N E N G A H K E U N

E N O S C H A A T S E N B O B

C I N W O R P P A T P V E L D

H S U R F E N U S C H A K E N

T K E G E L Q C S T I C K H R

E F I E T S S K I B A S K E T

R S D D I S C U S B A A N L W

R H E G P S C H I E T E A M I

E I G O I P O K E R T B A L E

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

N T N L T R O K A T M E T E R

R A F T I N G J A C K E T D E

H H A S P E L E A G U E N A N

O F S P R I N G E N T E E R N

C L K R B A D M I N T O N T E

K U A O T A E K W O N D O S N

E I T N S N O W B O A R D E N

Y T E G K O G E L Z E I L E N

AANVAL
AKIDO
BAAN
BADMINTON
BAL
BASKET
BAT
BILJARTEN
BOB
CLUB
DARTS
DEGEN
DISCUS
DOEL
FIETS
FLUIT
GAME
GOAL
HASPEL
HELM
HOCKEY
HONK
INWORP
JACKET
JAS
JUDO
KAATSEN
KANO
KARATE
KAST
KEGEL
KEU
KOGEL
LEAGUE
METER
MOTOR
NOREN
PITT
POKER

PUCK
RACKET
ROEIEN
RAFTING
ROK
SCHAATSEN
SCHAKEN
SCHEIDSRECH-
TER
SCHERMEN
SCHIET
SET
SHIRT
SKATE
SKI
SNOWBOARDEN
SPEER
SOKKEN
SPOEL
SPRINGEN
SPRONG
SQUASH
STAANPLAATS
STICK
SURFEN
TAEKWONDO
TAFELTENNIS
TEAM
TEE
TERREIN
TOK
TRAININGSPAK
TRIBUNE
TURNEN
VELD
VOETBAL
WIELRENNEN
ZEILEN

Puzzelt u mee?
Streept u onderstaande woorden weg en dan blijven 5 letters over die het woord vormen. De woorden staan hori-
zontaal, verticaal maar ook diagonaal. Levert u de oplossing in (voorzien van uw naam) bij het redactiesecretariaat 
uiterlijk 15 oktober 2018 (postvakje redactie) en wellicht bent u dan de winnaar van de cadeaubon van € 15. 

De oplossing van de vorige puzzel was RING. Prijswinnaar is mevrouw M. Willemen van afdeling Gaudete. 
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De aardbei
 
Aardbei is een geslacht van bloeiende planten uit 
de rozenfamilie (Rosaceae), vooral bekend om zijn 
eetbare vruchten. Botanisch gezien is de aardbei een 
schijnvrucht. Er zijn meer dan twintig soorten en van 
de geteelde aardbei zijn er vele honderden rassen. 

In de bronstijd werd de aardbei al door mensen 
gebruikt, maar pas vanaf de 14e eeuw werden 
aardbeiplanten vanuit het wild in tuinen aangeplant. In 
die tijd werden ze vooral gebruikt als sierplant en voor 
medicinaal gebruik. De vrucht was klein en de planten 
waren niet erg productief. De aardbei zoals wij die 
kennen is ongeveer 200 jaar oud. In de 17e en 18e 
eeuw zijn ze ingevoerd uit Noord en Zuid Amerika. 
In Californië werden vooral aardbeien geteeld met 
een zeer harde vrucht, vergelijkbaar met een appel. 
De in Europa geteelde vruchten waren echter zacht. 
Kruisingen tussen deze twee typen aardbeirassen 
hebben de tegenwoordige, stevige 

rassen opgeleverd, die hierdoor goed verhandeld en 
over grote afstanden getransporteerd kunnen worden.

De botanische naam Fragaria komt van het Latijnse 
woord ‘fraga’ dat aardbeitje betekent. In de symboliek 
staat de aardbei voor kortstondig genot. Op veel oude 
schilderijen is daarom de aardbei afgebeeld om kort-
stondig genot te symboliseren. Een andere benaming 
in de reclame voor de aardbei is ‘zomerkoninkje’.

Verse aardbeien hebben een hoog vitamine C-gehal-
te: 64 mg per 100 g. Verse aardbeien kunnen -vooral 
bij kinderen- bij consumptie allergische reacties zoals 
netelroos uitlokken.

Aardbeien worden veel gebruikt voor jam. In de in-
dustrie wordt hiervoor meestal diepvriespulp uit onder 
andere Polen gebruikt. Daarnaast wordt de aardbei 
vanwege zijn sterke aroma als smaakversterker ge-
bruikt in onder andere yoghurt. 

Bereiding
Maal de biscuitjes fijn in een 
keukenmachine. Smelt de boter en 
meng door de koekkruimels. Bekleed 
de vorm met bakpapier. Verdeel de 
kruimels over de bodem en druk ze 
op de bodem aan met een lepel. Zet 
de vorm met bodem in de koelkast.

Pureer 250 gr aardbeien fijn in de 
keukenmachine. Doe dit vervolgens 
in een pannetje en verwarm dit. Week 
de gelatine in koud water. Voeg de 
blaadjes als ze zacht zijn toe aan de 
aardbeiensaus samen met de suiker 
en laat oplossen. Laat het mengsel 
vervolgens wat afkoelen. 

Doe de roomkaas in een kom en 
klop met een mixer los. Voeg de 
slagroom toe en klop deze half stijf. 
Voeg dan de kwark toe en klop het 
mengsel nog even goed door. Roer 
de aardbeienpuree er door. Giet het 
roze mengsel op de koekbodem. Laat 
de aardbeien cheesecake vervolgens 
minimaal 4 uur of een nacht opstijven 
in de koelkast. 

Snijd de taart in blokken of punten 
en garneer met een paar plakjes 
aardbei.

Tip: Geen verse aardbeien ver-
krijgbaar of in huis? Gebruik dan 
ontdooide aardbeien uit de vriezer.

Recept voor u

Aardbeiencheesecake 
Dit frisse gebak met verse aardbeien is heerlijk romig en zacht en 
heerlijk op een zomerse dag

Ingrediënten
• 200 gr theebiscuitjes
• 150 gr boter
• 250 gr aardbeien
• 10 blaadjes gelatine
• 400 gr verse 

roomkaas
• 250 ml kwark
• 200 ml slagroom
• 100 gr suiker
• 8 aardbeien om te 

garneren

Materialen
• bakpapier
• keukenmachine
• vorm van 25 x 25 cm 

of rond met diameter 
26 cm
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Mijn naam is Meggie Laming-van Rijen. Ik ben 61 jaar 
jong, woon in Bavel, ben getrouwd met Antoon en heb 
2 volwassen kinderen, beiden uitwonend. 

Sinds mei ben ik werkzaam in het horecateam, zowel 
in de keuken als op de afdeling. Ik heb me al thuis 
gevoeld in deze nieuwe omgeving. Als kok heb ik 
22 jaar in het Ignatius/Amphia ziekenhuis gewerkt. 
Naar aanleiding van allerlei veranderingen en fusies 
daar, ben ik in 2008 bij de Hazelaar terecht gekomen. 
Daar bereidde ik de dieetvoeding voor voor de hele 
stichting de Wever. In 2013 kwam daar een einde 
aan, er werd voor een ander concept gekozen. Bij 
de zusters van Mater Misericordiae was er toen 
een plaats vrij voor een kok en daar heb ik met veel 
plezier 4,5 jaar gewerkt. Tot februari 2018 toen ook 
daar de keuken werd gesloten. Maar je ziet er gaat 
altijd wel weer een andere deur open. Want de sfeer 
en de rust bij Notre Dame geeft me vertrouwen dat 
het ook deze keer weer een goede werkplek wordt.
Mijn hobby is mijn tuin waar ik veel tijd in doorbreng. 

We hebben een moestuin wat met zich mee brengt 
dat ik vaak jams, gelei of chutneys maak. 
Ook in mijn bloementuin kan ik me goed vermaken, 
bloemschikken is een hobby waar ik graag mee bezig 
ben. Ik ben vrijwilliger bij Groei/Bloei een vereniging 
voor mensen met groene vingers die 
allerlei activiteiten hebben 
het hele jaar door. Verder 
doe ik aan sport, onder 
andere badminton, 
wandelen, fietsen liefst 
in de natuur. Op zijn tijd 
een terrasje opzoeken 
en als er tijd over blijft 
nog een boek lezen. 

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om 
mijzelf voor te stellen. Ik ben Raoul Pierre van den 
Berg, geboren op 3 mei 1984 te Leidschendam. Sinds 
mei dit jaar woon ik in de Reeshof in Tilburg, maar 
oorspronkelijk ben ik in Delft opgegroeid.

Ik woon samen met mijn Joodse vrouw 
en 2 dochters van 2 jaar en 6 maanden. 
Mijn vrouw komt oorspronkelijk uit 
Israël. Ik heb haar leren kennen 
toen ik nog bij mijn vader woonde 
in 2004. Ze kwam met een groep 
Joodse en Palestijnse jongeren die 
wilden laten zien dat ze wel samen 
kunnen werken naar Nederland 
en verbleven bij gastgezinnen. Ze 
kwam dus bij mij in huis en ik heb 
haar nooit meer laten gaan!
Ik ben een sportieve jongeman. 

Ik doe aan crossfit, zwemmen, hardlopen en hou 
ervan om ‘obstacle  en mud runs’ te doen. Daarnaast 
vind ik het leuk om met mijn gezin in het bos rond 
te wandelen en te picknicken. Uiteraard horen 
lekker luieren op de bank en TV kijken ook tot de 
bezigheden. Ik ben werkzaam op afdeling Gaudete 
als verzorgende, maar vanaf eind augustus zal ik op 
deze afdeling als leerling verpleegkundige aan de 
slag gaan. Op Notre Dame ben ik terecht gekomen 
door vele sollicitaties die ik heb gedaan voordat ik 
naar Tilburg kwam verhuizen, ik had immers wel werk 
nodig.

Ik hoop mijn opleiding met goed gevolg af te kunnen 
ronden en aan de slag te gaan als verpleegkundige 
binnen de Wever en wellicht daarna nog verder door 
te kunnen groeien in het vak. Uiteindelijk hoop ik in de 
toekomst te kunnen gaan werken in een ziekenhuis, 
het liefst op een spoedeisende hulp.

Mag ik me even voorstellen?

Hallo allemaal,
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“Kan de leerling de leraar leren leren hoe de leraar 

de leerling moet leren leren voor de leertoets die 

de leerling van de leraar iets gaat leren”

“De kauwgom kauwende kromme kleine kale knap 

geknipte knappe kapper knipt knap maar de knecht 

van de kauwgom kauwende kromme kleine kale 

knap geknipte knappe kapper knipt knapper dan de 

kauwgom kauwende kromme kleine kale knap geknipte 

knappe kappper knippen kan”

“Het monster morst mosterd op  zijn mosterdzaadbrood”

“Kobe de Kobe knoopt koperen knopen, maar als 
Kobe de Kobe geen koperen knopen knopen kan, 
dan is er een man die Kobe de Kobe zijn koperen 

knopen knopen kan”

“Ruud Rups raspt rap rode ronde radijsjes”

“Als jouw teckel mijn teckel tackelt, tackelt  mijn teckel jouw teckel terug”

“Bram, de brave broer van bruine Brielse Brechtje, 

bracht in zijn bronsbruin broekje een bril, een brief, 

een brandbrief en een stukje gebroken brons-bruin 

brood over de brede brug te Breukelen”

“Hé, kleine krekel’, zei de kraai kras, ‘moet jij niet 
naar de kleine krekel kleuterklas?’ ‘Nee’, zei Klaas 

de Krekel, ‘vanmorgen las ik in de krant dat de 
kleine kleuter krekelklas is afgebrand”

“Dat het Nick Scheele niks kon schelen, dat het 

schele Nik niks kon schelen, scheelde maar niks”

“Trillend trippelde tante Tiny tandloos 
naar de treiterende tandarts toe”

“Fritsie mixte zijn whisky met een 
whiskymixer”

“Zelden zagen wij zagende zagen zo zagen als wij onze zagende zagen zagen zagen”

“Wat was was eer was was was? 
Eer was was was was was is”

“Zeven scheve neven bleven even zweven”

Lichte tongbrekers
Moeilijke en makkelijke zinnen die je toch minstens 3 x snel achter elkaar uit moet kunnen spreken zonder te 
struikelen over je eigen tong. Probeer het maar eens, de vele tongbrekers vormen een echte uitdaging en staan 
garant voor hilarische versprekingen.

“Lekkerkerker kerk erker”
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“Pieter Peeters plant pietepeuterige 
peterselieplantjes in pimpelpaarse 

peperpotjes”

“De pasgewassen was was pas gewassen nadat de pasgewassen was gewassen was”

“‘Frans’, zei Frans tegen Frans in het Frans: “Is 

Frans, in het frans ook Frans?”  “Nee”, zei Frans 

in het Frans tegen Frans: “Frans in het Frans is 

Francois”

“Niet nietende nietjes nieten niet in 
een niet nietende nietmachine”“Als kakkerlakken in kattenbakken 

kakken heb je kattenbakken vol 
kakkerlakken kak”

“Zeven zwarte zwanen zwommen zonder zorgen zingend naar de Zuiderzee”

“Als de poes van de postkoetskoetsier in de 

postkoets kotst, poetst de postkoetskoetsier zijn 

postkoets met postkoetsenpoets”

“Grote grazers grazen graag in grasgroen gras”

“Vissende vissers die vissen naar vissen en 
vissende vissers die vangen vaak bot. De vis waar 
de vissende vissers naar vissen, vinden vissende 

vissers vervelend en rot.”

“Ik blijf herhalen, dat je de herhaling moet 
herhalen. Als je de herhaling goed herhaalt, hoef 

je de herhaling niet meer te herhalen”

“Wat was was voordat was gewassen was? 

Voordat was gewassen was, was was 

ongewassen was”

“Hotten totten tenten 
tentoonstelling”

“De Spaanse man spreekt 
prima Spaans”

“Knappe slakken 
snakken naar 

slappe sla”

“De kat krabt de 
krullen van de trap”

“De dunne dokter duwde de dikke dame  door de draaiende draaideur”

“Wij wijze wijven willen wassen witte 
wollen winterwanten, wisten wij maar 

waar warm water was”

“Als vliegen vliegen en bijen vrijen dan vliegen de vliegen de vrijende bijen vliegensvlug voorbij”
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Met elkaar
In een praatgroep met elkaar van gedachten wisselen? 
Dat kan vanaf 5 september. 

Wil Stoop is vrijwilliger en is iedere vrijdag te vinden in 
de bibliotheek op Laetare. Zij heeft in haar werk in de 
Openbare Bibliotheek vele jaren ervaring opgedaan 
met het begeleiden van praatgroepen. Samen met 
mevrouw R. van der Linden start zij deze activiteit.

Met elkaar willen praten “Met Elkaar”; ervaringen 
delen “Met Elkaar” en een vriendschappelijke band 
opbouwen “Met Elkaar” en zo toegroeien naar 
wezenlijke gesprekken “Met Elkaar”. De praatgroep
zal uitsluitend gericht zijn op positiviteit, feel good en 
nostalgie. 

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur kunt 
u in de Gele zaal onder het genot van een kopje koffie 
of thee samen praten. Waarover? Dat geeft u zelf aan. 
Wat wilt u voor het voetlicht brengen? Wat houdt u 
bezig? Alles is mogelijk. Wat speelt er in de actualiteit? 
Waarin bent u geïnteresseerd? U bepaalt de inhoud. 

U begrijpt dat het aantal deelnemers in een groep niet 
te groot kan zijn, wil iedereen tot zijn recht komen. 
Ervaring leert dat de ideale grootte ligt op maximaal 7 
personen. 

Wilt u deelnemen?  
Meld u dan aan bij Evelien Pigmans of Gerda van der 
Sande. Hoe eerder, hoe meer kans er is dat u kunt 
deelnemen aan de eerste praatgroep op 5 september.

(Bijna) alles is licht
We hebben het een stuk minder zwaar dan vroeger. 
De afgelopen decennia is haast alles lichter geworden. 
Auto’s, fietsen, kleding, meubels, voedsel en 
werk (op een paar beroepen na) zijn ontdaan van 
overtollige ballast. Makkelijk hanteerbaar, wendbaar 
en verteerbaar. Een zege voor de mensheid. Alles is 
‘light’ ’als het iets minder bevat dan voorheen. Mager 
en arm hebben een nieuwe betekenis gekregen en 
de volgende stap is al genomen: zonder. U kent ze 
wel die slogans: ‘Vrij van dikmakers, weekmakers, 
gluten, zout, CFK’s, suiker en vetten’. Hoe licht kan het 
worden? Aan de andere kant zien we dat het aantal 
mensen met overgewicht schrikbarend stijgt; met alle 
gezondheidsproblemen van dien. 
Is licht het nieuwe zwaar? 

Over zwaar gesproken… Op het etiket van het beroep 
verzorgende staan geen wervende kreten, en dat is 

jammer. Op dat etiket kunnen we bijvoorbeeld (naar 
waarheid) vermelden dat de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid zorg bijdraagt aan een evenwichtig 
en gezonder leven. Dat het geen kant-en-klaar 
maaltijd is die je opwarmt, of een blik wat je even 
opentrekt. Het wordt dagelijks vers bereid en bevat 
zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Het is 
een VET beroep, dat stijf staat van de natuurlijke 
SUIKERS die zorgen voor energie. Het barst van de 
KLEUR- en SMAAKSTOFFEN die voor diversiteit en 
verscheidenheid zorgen; en het is rijk aan VEZELS 
(iets waar een wever niet buiten kan) die zorgen voor 
verbondenheid. 
Voor de volledigheid moet natuurlijk ook vermeld 
worden dat een gebrek aan zorg een gevaar is voor de 
volksgezondheid.

Norbert Izeboud, zoco Bethanië
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Licht
Een heel alledaags thema voor dit nummer. Het wordt 
tenslotte elke dag licht. Ik heb er al menig keer over 
geschreven, maar dan vooral als we op weg gingen 
naar Kerstmis (Licht in de duisternis), of bij Maria 
Lichtmis, of richting Pasen (lichtend Voorbeeld). Als 
geestelijk verzorger is ‘licht en donker’ een speelveld 
waar je veel mee bezig bent. Niet alleen in de Bijbel, 
maar vooral ook in contacten met mensen. Waar het 
mensen goed gaat, is het licht. 

Als het minder gaat, is alles donkerder. “Als alles 
duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft”, is een bekende strofe uit een lied van 
Taizé. Als kinderen bang zijn in het donker vragen ze 
vaak twee dingen: mag er een lichtje aan en blijf je 
even bij me? Als zaken niet gaan zoals je als mens 
zou willen, voel je je vaak hulpeloos als een kind. Dan 
is het fijn als iemand naar je luistert, er gewoon voor 
je is, een lichtje bij of voor je brandt, wat licht brengt in 
donkere tijden. 
En die donkere tijden, daar kunnen we ons allemaal 
wel wat bij voorstellen: soms uit verhalen, maar 
meestal ook wel uit ondervinding. ‘Het leven gaat niet 
over rozen’, is een bekend spreekwoord. 

Iedereen heeft wel eens tegenvallers, al lopen we niet 
snel met onze kwetsbaarheid te koop. Ik  

merk in mijn beroep als geestelijk verzorger en als 
vertrouwenspersoon dat mensen heel lang proberen 
alles zelf op te lossen. Je wordt ook geacht dit te 
kunnen als volwassene, je wilt anderen in je omgeving 
niet lastig vallen met jouw problemen, je bent bang dat 
mensen anders tegen je aan gaan kijken, je hebt het 
altijd zo gedaan… Maar als je merkt dat het je leven 
zo beheerst, dan kan het fijn zijn als je toch iemand 
deelgenoot kunt maken van jouw zorgen, om zo weer 
een beetje licht toe te laten in dat duister. Of het iets 
oplost, is een tweede. Maar het kan alles wel weer 
even lucht geven, lichter maken, om verder te gaan 
met je leven. Die uitlaatklep kan een persoon zijn die 
je in vertrouwen neemt. Voor sommige mensen kan dit 
een lichtje met een gebedje bij Maria zijn. 
Allemaal goed. Ieder op haar/zijn eigen manier. Allicht!

Gabriël Roes, geestelijk verzorger
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Er wonen hier veel verschillende mensen en er werken 
veel verschillende medewerkers. Wat de één een 
prima maaltijd vindt, vindt de ander maar zo zo. Wat 
de één gezellig vindt, vindt de ander maar onrust. 
Waar de één tevreden op zijn kamer zit, wil de ander 
er het liefst dagelijks op uit.

Toch proberen wij de tevredenheid te meten. 
Dit doen we door bij  ieder zorgleefplan gesprek drie 
vragen te stellen:
1. welk cijfer geeft u aan ons?
2. wat gaat er goed volgens u?
3. wat we kunnen doen om dichter bij een tien te 

komen?

Uit vraag 1 halen we een gemiddelde cijfer. Voor 
kwartaal 1 was dat een 7,9. Voor kwartaal 2 was het 
gemiddelde cijfer een 8,3.

 
 
 

Uit vraag 2 halen wij wat u goed vindt gaan. 
Bijvoorbeeld:
De bejegening is goed, het personeel is vriendelijk 
en behulpzaam. Er is goed contact. Er wordt snel 
gereageerd als er hulp nodig is. We worden goed op 
de hoogte gehouden. De medicijnen worden op tijd 
gegeven. Het eten is voldoende, wordt goed bereid en 
is smaakvol.
Zeer tevreden over de woonomgeving. 

Uit vraag 3 halen wij wat u vindt dat we nog kunnen 
verbeteren. Bijvoorbeeld: Het is nooit als thuis. Een 10 
halen zal niet lukken, er zijn altijd dingen die anders 
kunnen. Meer hartelijkheid en persoonlijke aandacht. 
Meer tijd voor een praatje of één op één activiteiten, 
bijvoorbeeld even naar buiten. De samenwerking met 
andere disciplines zou beter kunnen.

Deze punten houden wij tegen het licht. We proberen 
daarvan te leren en verbeteringen aan te brengen. 
Uw antwoorden doen er dus toe!

2018 kwartaal 1 kwartaal 2

Afdeling Aantal metingen gemiddelde Aantal metingen gemiddelde

Totaal
Notre Dame 34 7,9 33 8,3

Emmaus 14 8,3 11 8,3

Una Santa 4 7,8 10 8,5

Gaudete 8 8,1 8 8,3

Bethanië 8 7,2 4 8,2

Corina Hemmes, kwaliteitsfunctionaris 

Licht op kwaliteit

Als u tevreden bent zijn wij het ook! Maar wat is tevreden?



15NOTRE DAME

We gaan een rijdende knutselkar maken voor een hobby ochtend / middag. 
Dankzij een donatie via het project ‘Mooi zo Goed zo’ kan Team welzijn dit 
realiseren.

Mooi zo Goed zo?
Vaak bruist het van de ideeën, maar ontbreekt het aan concrete actie 
of middelen. Het project Mooi zo Goed zo van ContourdeTwern vervult 
hierin een brugfunctie door samenwerking met het bedrijfsleven, fondsen, 
gemeentelijke diensten en lokale media. Met de inzet van vrijwilligers die 
vervolgens de handen uit de mouwen steken, kunnen allerlei wensen in de 
Tilburgse wijken daadwerkelijk mogelijk worden gemaakt.

Zo heeft de Stichting Bladt Charity dit project financieel ondersteund. Dit 
fonds is opgericht door de zakenfamilie Bladt die -na de verkoop van een 
goedlopend bedrijf- iets terug wil doen voor de samenleving. Zij steunt 
projecten die iets nieuws en extra’s betekenen voor groepen mensen die 
bijzondere hulp of aandacht nodig hebben. 

Shoppen
Deel van ons werk is als professionele inkopers spullen aan te schaffen. Dat 
is ook nu weer gelukt. Figuurzagen, boutjes, moeren, schroevendraaiers in 
allerlei soorten en maten. Hiermee kunnen leuke hobby’s worden voortgezet. 
Wie wil kan bijvoorbeeld zijn eigen vogelhuisje gaan maken of een leuk 
bijzettafeltje of kerststalletje. Wilt u zelf iets repareren? Ook dat kan.

Wat doen we ermee?
We hebben gezellige uren èn we kunnen leuke dingen gaan maken om 
daarna bijvoorbeeld te verkopen op de kerstmarkt. Zo kunnen we nieuw 
materiaal kopen en een gedeelte aan een goed doel schenken.

Heeft u interesse? Laat het ons dan weten. We houden u op de hoogte. 

Gerda en Evelien, Team welzijn

Licht werk?  
Knutselkar  
in de maak
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Wordt de zomer weer net zo prachtig als het voorjaar?
Geweldig de zomer is begonnen. Voor onze bewoners 
wordt het weer een hele fijne tijd. Veel naar buiten, 
meedoen met wandeltochten in de buurt, een heerlijk 
terras met de vogeltjes in en buiten de vogelkooi. Het 
wordt steeds meer gezellig druk. WZC Notre Dame 
komt steeds meer in het centrum van de stad te liggen. 
Voor de mensen is het fijn om wat meer levendigheid 
en verkeer te zien. De buitenterassen in de buurt 
worden steeds gezelliger, zoals bij ‘t Dorstig Hert en 
de Korenbloem. Er komen meer nieuwe bewoners in 
de buurt wonen en Huize Zonnehof wordt ook steeds 
levendiger. Het probleem van de toekomst wordt wel het 
parkeren. Dat betekent o.a. veel overlast in de straten 
om ons heen, en de mensen / bezoekers / medewerkers 
moeten ook hun auto kunnen blijven parkeren. Niet 
fijn. Maar onderstussen is het wel zomer en ook onze 
eigen tuin en het terras bij de ontmoetingsruimte zijn 
heerlijk. Goede en lekkere koffie met gebak en een 
heerlijk drankje. Het zou mooi zijn als geprobeerd wordt, 
dat ook de bewoners van de afdelingen lekker naar 
beneden kunnen komen. Eten en drinken samen met 
anderen is niet verkeerd. In de zomer zijn er ook weer 
vele activiteiten in de buurt. Zoals de Tilburgse Kermis, 
Ten Miles, Lustbos in de Oude Warande etc. Leuk om er 
op uit trekken in deze zomer en nazomer. 

Thema Licht; wat is een lichtjaar?
Dit NDa Journaal heeft als thema Licht. Dus wij dachten 
we kunnen ook ingaan op wat een lichtjaar betekent. 

Dat het snelheid betekent en ook hoe de CR met de 
vele onderwerpen, die in de CR in hoge snelheid aan 
de orde komen en met welke snelheid die afgehandeld 
moeten worden. Licht heeft een snelheid van vrijwel 
exact 300.000 kilometer per seconde. De afstand die 
een lichtstraal in één seconde aflegt (300.000 kilometer) 
wordt wel een lichtseconde genoemd. Op soortgelijke 
wijze is een lichtjaar gedefinieerd als de afstand die licht 
in één jaar tijd aflegt. Een lichtjaar (symbool lj en in het 
Engels ly voor light-year) is een lengtemaat die wordt 
gebruikt in de astronomie en kosmologie. Een lichtjaar is 
de afstand die licht in vacuüm aflegt in een periode van 
één jaar volgens de juliaanse kalender. Een lichtjaar is 
dus geen eenheid van tijd, zoals de naam suggereert.
Om precies te zijn is een lichtjaar gedefinieerd als 
de afstand die een foton zou afleggen in vrije ruimte, 
oneindig ver weg van elk zwaartekrachtsveld en 

Van de cliëntenraadtafel

Prachtige (na-)
zomer en wat 
betekent een 
lichtjaar.
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magnetisch veld in één juliaans jaar (365,25 dagen 
van elk 86.400 seconden). Doordat de lichtsnelheid in 
vacuüm per definitie exact gelijk is aan 299.792.458 
meter per seconde, is een lichtjaar exact gelijk aan 
9.460.730.472.580.800 meter, dus afgerond 9.461 
biljoen meter ofwel 9,46 biljoen kilometer. Een lichtjaar 
is ook ongeveer gelijk aan 63.241 astronomische 
eenheden (AE).

Het lichtjaar wordt vaak gebruikt om de afstand tot sterren, 
sterrenstelsels en andere objecten in het heelal aan te 
duiden. In de astronomie wordt voor zulke afstanden 
echter vaker de parsec gebruikt, die gedefinieerd is als 
de afstand op welke een object een parallax van één 
boogseconde genereert als het geobserveerde object zich 
één astronomische eenheid zou verplaatsen loodrecht op 
de zichtlijn van de waarnemer. Een parsec is ongeveer 
gelijk aan 3,26 lichtjaar. De voorkeur wordt gegeven aan 
de parsec omdat deze gemakkelijker kan worden afgeleid 
uit en vergeleken met gegevens uit observaties. Bij het 
algemene publiek buiten wetenschappelijke kringen wordt 
de eenheid lichtjaar echter vaker gebruikt.
Eenheden gerelateerd aan het lichtjaar zijn het lichtuur, de 
lichtminuut en lichtseconde, de afstand die het licht aflegt 
in vacuüm in respectievelijk een uur, een minuut en een 
seconde. Een lichtminuut is gelijk aan 17.987.547.480 
meter, ofwel circa 18 miljard meter, dus 18 miljoen 
kilometer. Een lichtseconde is per definitie 299.792.458 m; 
dit volgt uit de definitie van de meter.

De Clientenraad vergaderingen
In de CR vergadering van 23 maart is gesproken over 
het feit dat de bewonerscontactdagen niet doorgegaan 
zijn, omdat er te weinig eigen bewoners niet aanwezig 
konden zijn vooral door hun persoonlijke beperkingen. 
De CR wil nu op een ander wijze contact zoeken met 
de bewoners om verantwoording af te leggen. En ook te 
horen, welke zaken zij belangrijk vinden. We gaan kijken 
of we dit middels aparte bijeenkomsten kunnen doen op 

Enkele feiten
• De afstand tussen de aarde en de maan is 

ongeveer 1,3 lichtseconden.
• De afstand van de zon naar de aarde is 8,3 

lichtminuten.
• De middellijn van de baan van de verste 

planeet, Neptunus, is ongeveer 8 lichtuur.
• In juli 2012 was de Voyager 1 al 121 AE (=18 

000 000 000 km) van onze zon verwijderd, 
ofwel 0,002 lichtjaar.

• De dichtstbijzijnde ster na onze zon, Proxima 
Centauri, is 4,22 lichtjaar van ons verwijderd.

• Het centrum van ons sterrenstelsel, de 
Melkweg, is ongeveer 28 000 lichtjaar ver. De 
diameter van de Melkweg is ongeveer 100 000 
lichtjaar.

• Het dichtstbijzijnde andere grote sterrenstelsel, 
de Andromedanevel (M31) staat ongeveer 2,2 
miljoen lichtjaar van ons af.

• De dichtstbijzijnde grote cluster buiten onze 
eigen Lokale Groep, de Virgocluster, is 
ongeveer 50 miljoen lichtjaar weg.

• Het zichtbare deel van het heelal heeft een 
straal van ongeveer 46 miljard lichtjaar, hoewel 
het licht van de rand van het zichtbare deel 
van het heelal 13,7 miljard jaar geleden werd 
uitgezonden (de geschatte leeftijd van het 
heelal). De getallen verschillen doordat in de 
loop van de tijd het heelal is uitgedijd.

• Eén lichtjaar is ongeveer 236,0755 miljoen 
rondjes om de aarde (over de evenaar).[2]

Bron: International astronomic Union. 
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Meer informatie?
 
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.

afdelingsniveau. Verder is de managementrapportage 
besproken over 2017. Dit jaar voor het eerst een klein 
verlies tw. circa 40.000,- euro. Verder is het tuinplan 
besproken en ook het gebruik van het clientportal. 
We zoeken nog steeds een vertegenwoordiger vanuit 
de leken- bewonersgroep in de CR. We gaan aan de 
vrijwilligers vragen of een van hen zou willen deelnemen. 
We vinden het belangrijk, dat er korte lijntjes zijn met de 
bewoners. In de CCR is onder andere de AVG (Algemene 
Verordening Persoonsgegevens, de nieuwe privacy 
wetgeving) en de Radicale Verpleeghuiszorg besproken. 
Het jaarverslag 2017 geeft aan, dat het lastig is voor de 
instelling om aan goed personeel te komen en dat we 
scherp moeten blijven op de uitgaven. 

De CR vergadering van 18 mei stond in het teken van 
extra middelen Kwaliteitsplan en AVG (privacy). In het 
kwaliteitsplan staan onder andere de normen voor 
voldoende en bekwaam personeel voor de locaties. Als 
er afgeweken wordt van de normen, moet dit worden 
voorgelegd aan de CR. 

Het betreft vier normen:
1. minimaal 2 zorgverleners bij intensieve 

zorgmomenten; 
2. permanent iemand aanwezig voor aandacht, 

nabijheid en toezicht;
3. iedere dagdienst een persoon voor zingeving en 

zinvolle daginvulling en
4. kennen van de bewoner

De extra (van Rijn-) middelen moeten daarvoor worden 
ingezet. Tot en met 2021 komt er voor WZC Notre Dame 
€ 496.000,- beschikbaar. De CR zal daarover de komende 
vergaderingen op basis van de voorstellen moeten 
adviseren. Verder is gesproken over het ziekteverzuim, 
het vrijwilligersbeleid, het clientportaal en de AVG 
(privacy). 
Ook het Hittegolf protocol is besproken. Zo ook de 
veranderingen in de bezetting binnen de afdeling 
Dienstverlening. Het S&D formulier (diensten en services) 
is nog een lopende zaak. 

In de CR vergadering van 15 juni is aan de orde 
geweest het LSP (het Landelijk Schakelpunt). Hier 
worden de medische gegevens bekend gemaakt met 
uitdrukkelijke toestemming van de bewoner aan o.a. de 
zorgverleners van bijvoorbeeld Notre Dame. Ook is het 
plan Waardigheid en Trots voor 2018 besproken met de 
locatiemanager Joop van Dijk. Zoals ook de protocollen 
voor een Hittegolf en MRSA alsmede de AVG-regeling. 
Tot slot gaat de CR in het najaar in overleg met alle 
afdelingen in het kader van het jaarlijkse bewonersontact. 
En ook is besproken de aanpak van het maken van de 
begroting 2019 WZC NDa. En zal vroeg in het najaar voor 
2019, inclusief Kaderplan voor advies worden voorgelegd 
aan de CR.

Tot slot
De cliëntenraad wil alle medewerkers, vrijwilligers en 
familieleden bedanken voor hun inzet en hoopt in het 
najaar weer op hen te mogen rekenen om het onze 
bewoners aangenaam te maken. Door bijvoorbeeld met 
hen naar buiten te gaan. Wellicht in een aangepaste 
mooie kloostertuin. Verder zal de CR scherp blijven op 
de kwaliteit van de zorg maar ook op de privacy van de 
bewoners.

De CR wil verder in uw belang hard blijven werken aan 
een fijn, veilige en zorgzaam huis met een goede kwaliteit 
aan zorg.
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• Waarom is een boksring vierkant?
• Wat doen dagjesmensen, als ze hun dag niet hebben?
• Waarom moet je voor steelpannen betalen?
• Hoeveel dieper zou de oceaan zijn zonder sponzen? 
• Hebben analfabeten evenveel pret met lettertjes in de soep? 
• Waarom noem je het een luipaard, terwijl het eigenlijk een hele snelle kat is?
• Waarom is het doorgaans voor mensen niet erg om aangeschoten te zijn, maar voor dieren wel?
• Waarom heet een van de maanstanden nieuwe maan, terwijl we al miljoenen jaren met dezelfde maan te maken 

hebben?
• Als men meer blauw op straat wil, waarom is openbare dronkenschap dan strafbaar?
• Als er walrussen in de zee zwemmen, waarom zijn er dan geen zeerussen die op de wal lopen?
• Waarom zegt men dat je er niet leuk uit moet zien voor anderen, maar voor jezelf, en willen we toch complimentjes 

over hoe we er uitzien?
• Waarom worden uilen gezien als zeer wijs en hun jongen, de uilskuikens, juist niet?
• Waarom moet je voor steelpannen betalen?
• Waarom bevatten een pak volle melk en een pak halfvolle melk dezelfde hoeveelheid?
• Is een verpleegkundige die deelneemt aan een prikactie aan het werk of juist niet?
• Waarom moet je toch betalen als er bij de kassa staat ‘pinnen is gratis’?
• Als je een keukenmachine in de keuken gebruikt, waar gebruik je dan een schuurmachine?
• Waarom is er wel deeltijdwerk en deeltijdloon, maar zijn er geen deeltijd-rekeningen?
• Waarom moet je in een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
• Waarom zitten er lepels op een vorkheftruck?
• Hoe komt de man die de sneeuwschuiver bestuurt bij zijn werk? 
• Hoe kan de kust nou veilig zijn in Nigeria?
• Waarom is een boksring vierkant?
• Waarom heeft een vrouw geen negen maanden vrij, het heet toch zwangerschapsverlof?
• Waarom drukken valsemunters papiergeld?
• Waarom schrijf je 22 met twee tweeën, maar 33 niet met drie drieën?
• Waarom kan een koning wel boeren maar een boer niet koningen?
• Waarom heb je een verstopte neus als hij nog gewoon aan je hoofd zit? 
• Waarom heet een handschoen een handschoen, terwijl je je schoenen niet aan je handen aantrekt?
• Waarom heet een loopneus een loopneus terwijl je neus geen voeten heeft?
• Waarom heet een hamburger een hamburger als er helemaal geen ham op zit?

Waarom en hoe?
Wie heeft het niet meegemaakt: kleine kinderen die 
op een bepaalde leeftijd altijd maar Waarom? vragen. 
Waarom dan? Waarom dit? Waarom dat? Hoe komt 
dit, hoe werkt dat? Hieronder enkele die een glimlach 
kunnen veroorzaken:

19NOTRE DAME
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Wat was het een gezellige middag op 5 juli. Het team 
Welzijn nodigde ons uit voor het tuinfeest met het thema: 
Oude Ambachten. Terug dus naar de vooroorlogse jaren 
toen nog veel handarbeid werd verricht. Een mandenma-
ker was aanwezig en een stand met volks schilderen en 
de muziek die werd gedraaid klonk voor de tachtigplus-
sers bekend in de oren. Het bracht sfeer en gezelligheid.

Bea van Nooy, woonbegeleidster van Gaudete, had een 
speciaal rokje voor deze middag aangetrokken. Een rokje 
dat gemaakt is van een wandkleed dat geborduurd is met 
wollen garen en gobelin stof. Daarop staat voor de oude-
ren onder ons een bekende afbeelding van de biddende 
man met zijn vrouw in het veld. De afbeelding verwijst 
naar het bekende lied (voor deze generatie): Het Angelus 
klept in de verte… Om twaalf uur in de middag luidde de 
kerkklok van stad en dorp het Angelus. Men knielde neer 
en bad De engel des Heren.

In ons geseculariseerde West-Europa klept het klokje om 
12 uur niet meer. Maar op heel veel plaatsen in de wereld 
hoort men nog steeds deze oproep tot gebed.
Bea was verbaasd dat haar rokje zo’n mooie herinnering 
opriep. We vroegen de man die de plaatjes draaide of hij 
het lied dat bij Bea’s rokje hoort ook in zijn repertoire had. 
En jawel hoor… hij vond het. In de hoek waar ik zat werd 

meegezongen, want het werd herkend. Een bewoner 
raakte geëmotioneerd, maar de arm van Bea om haar 
heen gaf troost. Een andere bewoner, die dementie heeft, 
zong het eerste couplet helemaal mee. Een ontroerend 
moment. Zomaar op ’t tuinfeest! 

We hebben het lied op internet gevonden:

Het Angelus klept in de verte
in tonen zo zuiver en hel.
De grootmoeder knielt op de drempel 
de kinderen zij staken hun spel.
Grootmoeder bidt: Onze Vader
de kinderen zij zeggen ’t haar na.
Een zonnestraal glijdt door het loover
een glimlach, een glimlach van s’Heeren gena.
Zij bidt ‘O god schenk uwe zegen
ook over dee’z kinderkes klein.
En wees hen nabij met uw liefde
als ik niet meer bij hen kan zijn’.
Grootmoeder bidt: Onze Vader
de kinderen  zeggen ’t haar na.
Een zonnestraal glijdt door het loover.
een glimlach, een glimlach van ’s Heeren gena.

Wat een moment van onthaasting. Daar kunnen we in 

Een bijzondere 
herinnering aan 
het tuinfeest

Jean-Francois Millet: het Angelus
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deze tijd nog wel wat van leren. Het lied verwijst naar het 
Angelus ofwel De engel des Heren.

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt
en zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Zie de dienstmaagd des Heren
mij geschiede naar uw woord.
Het woord is vlees geworden
en het heeft onder ons gewoond
Bid voor ons heilige Moeder van God
opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
Laat ons bidden…

Best wel een lang gebed, want tussen elke twee regels 
werd nog een Wees gegroet gebeden. En dat op de 
knieën, zoals in het lied staat. Uit ervaring weet ik nog 
dat deze rituele gebeden heel snel werden gebeden, zeg 
maar afgeraffeld, en je amper wist wat de diepe betekenis 
daarvan was. Misschien is het daarom in de nieuwe tijd 
zo snel in de vergetelheid geraakt. Toch hoort dit lied bij 
de “Geestelijke Oude Ambachten”. Het gebedsleven was 
vroeger verweven met het dagelijks leven, zoals nu nog 
de kloosterlingen in Notre Dame hun gebedstijden heb-
ben. Ook al luidt het Angelusklokje niet meer.

Zr. Lies Alkemade, provinciaal overste FDNSC
Bea van Nooy, Gaudete
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Fotocollage van activiteiten

Van 28 mei – 01 juni 
vierden bewoners van Una 
Sancta hun vakantie in Het 
Heijderbos in Heijen. Op 
vijf kwartier rijden van Notre 
Dame vermaakten zij zich 
in het bungalowpark van 
Centerparcs met wat daar 
te zien is. Een uitstapje naar 
Gennep en de kasteeltuinen 
van Arcen zat er ook in en 
verder gewoon genieten van 
eten en drinken.

Aan de afwas en op de fiets, 
gewoon doen.

Wie zin had in een 
vrolijk gekleurd 
bloemstukje kon dat 
maken tijdens de 
bloemenworkshop 
op 19 juni. Altijd 
weer een gezellige 
boel met mooie 
resultaten.

En nieuw voor Notre Dame 
was het binnenhalen 
van Boutique Njoy in 
de ontmoetingsruimte 
alwaar Jeffrey graag aan u 
nachtgoed en onderkleding 
verkocht. En even later 
wordt het mooi verpakt bij 
u geleverd.
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Op 21 juni vermaakte 
het Trio Sfeer de 
bewoners met zang 
en muziek. Ook 
verzorgden zij tijdens 
het afscheid van 
teammanager Angelie 
Voogd de sfeervolle 
ambiance.

Tot slot hebben werd 
op 19 juli de siertuin 
in Gilze bezocht. 
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Het jaarlijks Tuinfeest op 05 juli vond weer plaats in 
een zonnige warme sfeer. Het thema dit jaar was 
oude ambachten. Luisterend naar muziek naar 
wens en onder het genot van hapjes en drankjes 
genoten bewoners, familieleden, medewerkers en 
vrijwilligers van de ongedwongen sfeer. 
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Activiteitenplanning 

Donderdag 16 augustus
Zomer quiz
Tijd  15.00-16.30 uur
Waar  Gele Zaal

Dinsdag 21 augustus
Bingo
Tijd  15.00-16.30 uur
Waar  Gele Zaal

Donderdag 23 augustus
Bioscoopmiddag
Tijd  15.00-16.30 uur
Waar  Gele Zaal

Donderdag 30 augustus
Wandelmiddag
Tijd  15.00-16.30 uur
Waar  Verzamelen bij receptie

6 september 
Vincken mode

17 tot 21 september 
De beweegweek

27 september 
Optreden van grapjurk

10 oktober 
Schoenverkoop

11 oktober 
Uit eten in eigen huis.
 
18 oktober 
Muzikaal optreden

20 november 
Fitts Boetiek

29 november 
Boutique Njoy

5 december 
Sinterklaas

14 december 
Kerstmarkt

18 december 
Kerstviering

19 december 
Kerstdiner Emmaus

20 december 
Kerstdiner Gaudete

31 december 
Oliebollen!

Zet alvast in uw agenda

De affiches met details worden tijdig op de afdelingen opgehangen. 
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Een dagje naar de Beekse Bergen, dankzij Food 
Focus de leverancier die op Notre Dame de 
voedingsartikelen brengt, waarmee ons horecateam 
lekkere maaltijden bereidt. 

Precies om 9.30 uur staat de touringcar voor de deur. 
Alle bewoners stonden al klaar voor vertrek.
Nu nog “even” met z’n allen instappen; en dat liep 
zelfs zo soepel, dat de buschauffeur iets na 10 uur kon 
vertrekken. 

Dan ben je ingestapt en wacht de eerste verrassing 
al op je. Voor iedereen lag op de stoel een tas met 
heerlijke versnaperingen die weer geschonken waren 
door verschillende leveranciers. Het kon nu al niet 
meer stuk: verschillende soorten sapjes, appeltje en 
koekjes etc. 

Het was niet druk op de weg, dus de gezellige busrit 
naar het safaripark duurde niet lang.
Eerst even de inwendige mens verzorgen met 
een lekker warm worstenbroodje. En terwijl dat de 
stemming verhoogde, stapte een safari ranger de bus 
in. Hij vertelde uitgebreid over de dieren en het park. 
Tijdens zijn verhaal liet hij verschillende attributen 
van de dieren rondgaan in de bus. Sommige mannen 
hadden opeens een minuutje een baard.

Na de bus safari weer terug bij de ingang van het park. 
Niet om over te stappen op de bus naar huis, nee 
even een heuveltje op naar het restaurant. Daar stond 

een tafel gedekt om aan te schuiven voor een heerlijk 
bordje frites met een snack EN de appelmoes. 
Na deze lunch kon iedereen zijn weg/pad bewandelen 
door het park. En wat is het park mooi geworden, her 
en der is wat nieuws aangelegd. Aan kinderen is zeker 
gedacht zodat ze onderweg ook nog spellen of vragen 
kunnen beantwoorden of gewoon even slingeren net 
als een aap. Onderweg zijn we eendjes tegengekomen 
die met appeltjes werden verwend. Ze liepen dan ook 
braaf mee in de rij. Na 6 appeltjes hield de rit op, de 
eenden haakten af, en keerden weerom. 

Vlakbij de opstapplaats van de boot nog even genieten 
van een softijs en toen met de boot terugvaren naar 
de hoofdingang. Het viel op dat het voor sommige 
bewoners een rustpunt was. Heerlijk genietend op de 
boot, vielen af en toe wat oogjes toe. 

Rond 16.00 uur weer verzamelen bij de ingang. 
Langzaam kwam toch het einde in zicht van deze 
geweldige dag. Rond 17.30 uur kwamen we veilig aan 
bij Notre Dame, moe maar voldaan. Iedereen heeft 
enorm genoten.

De foto’s die zijn gemaakt zijn op het 
grootbeeldscherm getoond. Tevens kregen de 
bewoners van Food Focus nog een mooie herinnering 
aan deze dag. Food Focus namens iedereen bedankt 
voor dit geweldige uitstapje.

Team welzijn 

Dagje op 
stap met 
Food Focus
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Wat is ….?
Iedereen kent ze wel. De spreuken die beginnen met de 
vraag: ‘Wat is het toppunt van...?’ En daar komen dan de 
meest briljante antwoorden op die niet zelden zonder een 
lach en een glimlach ontvangen worden. Een rijtje wat is

• het toppunt van carrière maken? Eieren die advocaat   

 willen worden.

• het toppunt van tegenslag? Het niet-doorgaan van de cursus ‘omgaan met   

 teleurstellingen’.

• het toppunt van egoïsme? Zeg ik lekker niet. 

• het toppunt van geduld? Een olifant bekogelen met watjes en wachten tot hij omvalt.

• het toppunt van brutaliteit? Een baksteen door de ruit van een politiewagen gooien en 

 vragen of je hem terug mag.

• het toppunt van heimwee? Niet gaan logeren.

• het toppunt van zuinigheid? Het wc-papier aan twee kanten gebruiken. 

• het toppunt van sadisme? Een helikopter met een schietstoel.

• het toppunt van arrogantie? Denken dat je op mij lijkt.

• het toppunt van automatisering? Een stewardess die zwanger wordt van de automatische piloot.

• het toppunt van beleefdheid? Op je eigen tenen trappen en pardon zeggen.

• het toppunt van blijheid? In de gevangenis zingen ‘We gaan nog niet naar huis’

• het toppunt van blond zijn? Iets doms doen, en dan zeggen: Tja, bruin hè?

• het toppunt van brutaliteit? Een spookrijder inhalen.

• het toppunt van discriminatie? Alle bloemetjes water ge ven behalve de Afrikaantjes.

• het toppunt van domheid? Iemand opbellen en vragen wat zijn telefoonnummer is.

• het toppunt van egoïsme? Een kuil graven voor een ander en er zelf in gaan zitten.

• het toppunt van geduld? Een ei pellen met een bokshandschoen aan.

• het toppunt van goed je werk doen? Een patiënt wakker maken om zijn slaappil te geven.

• het toppunt van klungelig? Struikelen over draadloos internet.

• het toppunt van nieuwsgierigheid? Door het sleutelgat van een glazen deur kijken.

• het toppunt van pech? Over je bananenschil heen vallen voordat je de banaan hebt kunnen opeten.

• het toppunt van pech? Een eendagsvlieg die zijn dag niet heeft.

• het toppunt van snelheid? Een slak die uit de bocht vliegt.

• het toppunt van een vetvrij dieet? Geen vetgedrukte teksten meer lezen.

• het toppunt van zelfbedrog? Je buik inhouden als je op de weegschaal staat.



Afrikaanse lelie
Agapanthus wordt ook Afrikaanse lelie genoemd, 
verwijzend naar het land van herkomst: Zuid-
Afrika. Van oudsher groeit de plant er van de 
Kaap provincie tot aan de Limpopo rivier, zowel op 
zeeniveau als tot wel 2.100m hoogte.

Bladverliezende soorten vind je terug op plaatsen 
waar het droog is in de winter en veel regent in de 
zomer. Blad houdende soorten vind je dan waar het 
regent in de winter, of het hele jaar door voldoende 
regen valt (zoals de West Kaap).

Dankzij de koloniale zeevaart en de Oost Indische 
Compagnie belandt de Agapanthus in de tweede 
helft van de 17de eeuw ook in Europa. De eerste 
exemplaren kwamen van rond Kaap de Goede 
Hoop en waren blad houdend. Vaak werden ze 
aan botanische tuinen met oranjeries en serres 
geschonken omdat men helemaal niet wist of ze 
het in ons gematigd klimaat zouden overleven.

In het begin van de 18de eeuw gaan de handelaars 
en reizigers ook delen van oostelijk Zuid-Afrika 

verkennen en ontdekken ze er de Agapanthus 
praecox, een bladverliezende soort Deze soorten 
die vaak tot grote hoogte op de berghellingen 
groeiden waren veel interessanter voor toepassing 
in onze tuinen en parken.

De Afrikaanse lelie kent ongeveer 20 soorten 
bolgewassen en is in Europa populair in de tuin 
of in de pot op het terras. Ze verlangen veel zon 
en een voedzame grond en veel water tijdens 
de groei. De bloei duurt van juli tot augustus/
september met een mooie blauwe bolvormige 
bloeiwijze. 
De mens vindt de plant mooi, slakken vinden deze 
plant erg lekker.

De plant zou winterhard zijn, maar het is beter deze 
vorstvrij te laten overwinteren. Geef ze een dikke 
bedekking van stro, dennentakken of ander warmte 
absorberend materiaal en niet veel water.

natuurlijk


