SEPTEMBER 2017

Beste lezers,
Ik heb 30 jaar samen met mijn vrouw Mariëlle gewerkt bij de grootste
bierbrouwerij ter wereld (AB InBev)
En daar was maar één ding belangrijk. Dat was geld verdienen en als tweede:
nog meer geld verdienen!
Toen ik daarna de stap nam om bij Stichting Elisabeth te gaan werken, kreeg ik
eindelijk het gevoel terecht te komen in een heerlijk warm bad. Geen collega’s
meer die alleen maar hun ellebogen gebruikten om hogerop die welbekende
ladder te komen.
Daarvoor in de plaats kreeg ik super leuke sociale collega's die gezamenlijk hun
uiterste best doen om het de bewoners zoveel mogelijk naar hun zin te maken.
En gelukkig valt het bewoners ook op als je je werk naar behoren gedaan hebt.
Dan zeggen ze: Zo! Dat ziet er weer keurig uit! En zeg nou zelf: daar doe je
het toch allemaal voor? Op die manier haal ik energie uit mijn werk. Want het is
echt wel hard werken. Maar zolang ik energie uit mijn werk haal, is dat helemaal
niet erg.
Een voorbeeld : Als ik ‘s morgens binnenkom en mijn collega's begroeten mij
met een vrolijk "Goedemorgen Piet", dan loop ik weer fluitend op de afdelingen
om mijn werk te doen. Eén van de eerste dingen die me opviel binnen de
Stichting was het feit dat anderen echt geïnteresseerd zijn in hoe het met je
gaat. Ik hoop dat deze positieve sfeer behouden zal blijven na de integratie
met Surplus en de andere zorginstellingen. Mijn vrouw Mariëlle werkt sinds kort
ook met veel plezier binnen deze Stichting en ook zij haalt veel energie uit haar
werk. Samen zullen we proberen om het leven binnen de Stichting nog
aangenamer en gezelliger te maken!
Hierbij nog een aantal spreuken en gezegden over de maand September:
- Als in September de donder knalt, met kerst de sneeuw met hopen valt.
- In september warme regen, brengt de boeren rijke zegen.
- Op de 5e september wordt bewezen, hoe het de rest van de maand zal
wezen.
En dan is het 19 september ook nog Prinsjesdag!
Groeten, Piet van Gool

WijkInfoShop (WISh)
Op de Boulevard vindt u de WijkInfoShop,
waar u terecht kunt met al uw vragen over
wonen, welzijn en zorg. Openingstijden:
Maandag :
10.00 uur – 16.00 uur
Donderdag:
10.00 uur – 13.00 uur
Vrijdag:
10.00 uur – 13.00 uur
Wat kunt u o.a. vinden in WISh:
 De Reisvereniging
 Afhaalpunt apotheek:
Dinsdag van 10.30 uur - 12.00 uur
 Verpleegkundig spreekuur:
Maandag 11.30 uur – 12.00 uur
 Bibliotheek:
Donderdag van 11.00 uur – 12.00 uur
U kunt in WISh ook batterijen en reinigingsmiddelen kopen voor uw hoortoestel.
Als u nog geen Journaal heeft, dan kunt u
een exemplaar bij WISh krijgen.
Reisbureau:
Met de reisvereniging gaan we op vrijdag 15
september varen op de Waal.
Een mooie rondvaart, waarbij alles vanaf
het water bekeken een ander beeld geeft.
Let op: Zorg dat u geluncht heeft.
Vertrek 12.00 uur.
De kosten bedragen € 28,00 p/p.
U kunt zich opgeven bij WISh op de
Boulevard. Meer informatie vindt u in de
folder van het Reisbureau of bij WISh.

DE ACTIVITEITEN VOOR SEPTEMBER:
Hallo allemaal!
“Het is weer voorbij die mooie zomer” zong
Gerard Cox ooit. De meesten zijn allemaal
weer terug van hun vakantie. Voor de
meesten onder ons een fijn gevoel, want je
maakt je altijd ongerust en bent altijd weer
blij als iedereen veilig terug is. Dat wil
natuurlijk niet letterlijk zeggen dat de zomer
voorbij is, want September kan vaak nog
hele mooie dagen hebben!
Maar misschien zullen we toch af en toe al
een jasje aan moeten trekken. Zolang we er
nog van kunnen genieten, gewoon doen!!
Hier zijn de activiteiten voor September!
MAANDAG 4 SEPTEMBER FILMHUIS
19.00 uur GROENE KAMER (€1,00)
Vanavond weer een avondfilm. Welke film
wordt nog op de poster bekend gemaakt.
DONDERDAG 7 SEPTEMBER 14.30 uur
JAN KOEVOET RESTAURANT (€2,50)
Het is alweer een tijdje geleden dat deze
zanger hier optrad. Altijd met veel zelf
geschreven liedjes die zo gemakkelijk in het
gehoor liggen zodat je meteen mee kan
zingen.
DONDERDAG 14 SEPTEMBER FILM:
DIE HEERLIJKE JORDAAN 14.30 uur
GROENE KAMER (€2,50)

Vanmiddag liedjes over onze hoofdstad. Dat
kunnen artiesten zijn die over onze
hoofdstad zingen, of van Jordaanse
artiesten. Zoals de meeste mensen weten
was mijn eigen Tante Rika destijds heel
bekend in de Jordaan. Bekend van
“Amsterdam huilt” en “Mijn wiegie was een
stijfselkissie”. Vanmiddag naast beelden van
haar ook veel Tante Leen, Johnny Jordaan,
Willy Alberti en vele anderen.
VRIJDAG 15 SEPTEMBER: VAREN OP DE
WAAL 12.00-17.30 (€ 28,00)
Vanmiddag weer een heerlijke busreis. Al is
de bus er deze keer alleen maar om u bij
een boot af te zetten! Heeft u zin om mee te
varen? Geef u dan snel op!!
MAANDAG 18 SEPTEMBER
STATEAVOND: TERUGBLIKKEN OP DE
VAKANTIE
Bijna iedereen is weer terug van hun
vakantie. Waar zijn ze geweest? Zijn ze
allemaal weer veilig thuis? En waar gingen
jullie zelf vroeger naartoe?
DONDERDAG 21 SEPTEMBER
CECILA MODE
10.30 uur MODESHOW EN VERKOOP
Zo eens in de zoveel maanden vervalt de
ontspanning om ruimte te maken voor een
modeshow en/of verkoop. Vandaag een
combinatie van beide. In de ochtend is de
nieuwste mode te zien in het restaurant om
half 11. Waar verschillende modellen de
nieuwste kleuren en modellen laten zien. In
de middag is dan de verkoop op de
Boulevard.
DONDERDAG 28 SEPTEMBER
BINGO
14.30 uur RESTAURANT (€2,50)
En we eindigen ook deze maand weer met
een gezellig Bingo, waar zoals gewoonlijk
weer 3 rondes worden gespeeld. Op goed
geluk!
Tot volgende maand weer!
Groetjes, Tjerry

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
MAANDAG
10.00-10.45
11.00-11.45
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30

Gym (Groene Kamer) €1,00
Gym (Groene Kamer) €1,00
Spelletjes (Restaurant) €1,00
Koersbal (Boulevard) €1,00
Klassiek (Groene Kamer) €1,00

DINSDAG
10.00-11.30 Cultureel (Groene Kamer)
€1,00
14.00-15.30 Creatieve groep(Restaurant)
€3,00
14.00-15.30 Sjoelen (Restaurant) €1,00
WOENSDAG
10.00-11.30 Zangkoor (Groene Kamer)
€1,00
10.00-11.30 Geheugentraining (Restaurant
€1,00
10.00-11.00 NAH koor (Boulevard) €3,00
14.00-15.30 Bloemschikken
€4,00
14.00-15.30 Koersbal (Boulevard) €1,00
19.00-21.00 Buurttafel (Restaurant)
DONDERDAG
10.00-10.45 Gym (Groene Kamer) €1,00
11.00-11.45 Gym (Groene Kamer) €1,00
14.30-16.00 Ontspanning (Film, artiest,
bingo etc.)
€2,50
VRIJDAG
10.00-10.45 Dansgroep (Groene Kamer)
€1,00
10.30-12.00 Schilderen (Restaurant)
€2,00
14.00-15.30 Handwerken/sjoelen
(Restaurant)
€1,00

Verstelwerk
Heeft u een broek die korter gemaakt moet
worden? Is er een naadje los, of wilt u
gewoon even komen kijken?
Kom dan naar het restaurant, want
vrijwilligster Nellie Adriaansen zit elke
dinsdag van 10.00-15.30 uur achter haar
naaimachine in het restaurant.
Kosten € 1,00 voor materiaal.

Geestelijke
Verzorging

Vertrouwenspersoon cliënten:
Mw. B (Brigitte) Engwegen is
vertrouwenspersoon voor de cliënten.
Zij is rechtstreeks te bereiken via haar
mobiele telefoonnummer:
06-53 70 53 22.
Men kan ook een briefje in haar brievenbus
bij de receptie doen. Noteer daarop uw
naam, adres en telefoonnummer. Zij neemt
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Herinnert u zich deze nog…..

Bij ingrijpende gebeurtenissen, grote
veranderingen, ‘niet zo lekker in het vel
zitten’ of het aanbreken van de laatste fase
van het leven, is het soms prettig als
iemand even wil luisteren. Heeft u behoefte
aan een vertrouwelijk gesprek?
Bel 06-24954567 of schakel mij in via de
verzorging.
Ik ben met vakantie van
woensdag 30 augustus t/m
maandag 11 september.

Gezellig op stap met het reisbureau.
Huifkarrentocht:

Met hartelijke groeten,
Ellie Pastoors
e.pastoors@elisabethbreda.nl
Vieringen Centrum:
Eucharistieviering:
22 september 14.30-15.30 uur in de Groene
Kamer met celebrant pastoor Steven de
Koning
Protestantse dienst:
1 september 14.30-15.30 uur in de Groene
Kamer met voorganger Saskia van
Meggelen of Ton van Prooijen.

Kaasboerderij De Kern:

