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Voorwoord
‘Nieuwe aanpak om Limburg gezonder te maken’
Zo’n tienduizend Limburgse professionals en vrijwilligers zijn eind
dit jaar, uiterlijk begin 2022 geschoold in ‘Positieve Gezondheid’.
Dit gedachtegoed – waarbij niet alleen wordt uitgegaan van de
ziekte, maar van wat iemand nog wél kan en wil – moet zich als
een olievlek verspreiden over de provincie. De animo voor deze
brede kijk op gezondheid, waarbij het gaat om het totale welbevinden, is groot.
Ook de provincie staat achter het initiatief. „We timmeren met
partners aan de weg om ‘Positieve Gezondheid’ op de agenda
van iedere Limburger te krijgen. We willen naar een vitale samenleving en economie waarin mensen meedoen”, zegt gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid). De
Beweging Positief Gezond Limburg wordt aangestuurd vanuit
Burgerkracht Limburg, dat staat voor een samenleving waarin
iedereen meedoet.
Binnen Parc Imstenrade zijn we afgelopen jaar gestart met Positieve Gezondheid. Onze medewerkers zijn inmiddels geschoold en hiermee sluiten we volledig aan bij deze ontwikkeling. We willen
meer het accent leggen op: wat kan iemand nog wel, meer vanuit preventie en eigen regie. Dit
sluit aan op de kernwaardes van Vitalis: ertoe doen – meedoen – zelf doen.
Positieve gezondheid past ook bij ons Koersplan 2020 - 2023 van Vitalis. Ons uiteindelijke en
hoogste doel is dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. Niet voor niets luidt ons motto ‘de kunst van
gelukkig oud zijn’.
‘Kunst’ is op twee manieren uit te leggen. Enerzijds is het soms een hele kunst om gelukkig oud te
zijn. In de laatste levensfase hebben mensen vaak familie en vrienden verloren en ingeleverd aan
mentaal of fysiek vermogen. Daarom zorgen wij er bij Vitalis voor dat we onze bewoners kennen,
zodat we goed kunnen aansluiten bij wat iemand nodig heeft. Gezondheid is volgens ons veel
meer dan alleen een fit lijf. Wij hebben bijzondere aandacht voor de beleving en mentale fitheid
van de bewoner. Zo proberen we iedere dag de kunst te bedrijven om kleine geluksmomenten te
creëren. Anderzijds zien wij kunst en cultuur als middel om net wat vrijer te denken, met elkaar in
verbinding te blijven, te genieten en iets moois te maken van het leven. Kunst en cultuur als
vitamine voor de geest. We zien in de praktijk dat actief bezig zijn met kunst en cultuur ontplooiing, betekenisvol contact, zingeving en plezier kunnen bieden.
We willen graag dat mensen zich thuis voelen bij ons. Samen met onze vrijwilligers en mantelzorgers zetten we elke dag net dat stapje extra om van iedere dag een mooie dag te maken.
Daarom hoop ik dat we elkaar weer gauw kunnen ontmoeten, culturele bijeenkomsten kunnen
organiseren, kleine geluksmomenten kunnen creëren. Ik ga er vanuit dat nadat iedereen gevaccineerd is, er weer ruimte ontstaat om elkaar te ontmoeten
Met vriendelijk groet
Leon G.W. Savelkoul
directeur
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Kleintje Carnaval
Carnaval 2021….. geen prins, geen prinses, geen doldwaze revue, geen artiesten, geen nonnenvotten, geen Schrobbelere, geen gezang en verklede bewoners in de gangen…
En tóch was er iets te vieren en te versieren. Onze gezellige dikkerds aan de centrale vijver waren
verlicht in de carnavalskleuren en in de gangen van met name Aronskelk had de heer Bosch de vensters beplakt met posters en andere kleurrijke uitingen. Ook de Orangerie en de loopbrug waren
groen, geel en rood verlicht. Maar ECHT gevierd werd het in de Salon.
Natuurlijk op gepaste afstand en mondjesmaat qua aantallen, maar toch. Myrtho en Inge zorgden
ervoor dat de verklede bezoekers op carnavalsmaandag helemaal in de stemming kwamen. Mondkapjes werden gezamenlijk versierd, gezellige carnavalsschlagers nodigden uit tot meezingen en als
traktatie werd een smakelijke appelbol geserveerd.
Het was, ondanks de opgelegde beperkingen GENIETEN.
Thea Kuchnio
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Corona
Als die venijnige ijzerheinige
virusjes die je niet ziet.
Als die rondlopende
in de war schoppende
piepkleine stukjes verdriet
weg zullen kwijnen
en daarna verdwijnen.
Dat nergens nog een overschiet..
Dan zal ik je kussen.
Maar ja, ondertussen
doe ik dat maar niet.
Joke van Leeuwen
Ingestuurd door mw. Nieuwenhuijzen
Namens de leesclub

WINTER 2021

Foto’s: Thea Kuchnio, Tineke Frantzen, Els Fortuin, Gerda de Veer
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Op de Hoogte...punten
Het roer moet om
Aan het begin van het nieuwe jaar had ik me
voorgenomen twee woorden te cancelen:
Trump en Corona. Wat Corona betreft
doemde er licht aan het einde van de tunnel,
massale inentingsprogramma’s beloofden zo
tegen de zomer van 2021 een happy summer
of love. En Trump was, hoezeer hij ook als een
ADHD kleuter tegenspartelde, verslagen en
zou weldra verdwijnen van het publieke en
virtuele toneel. Maar het begin van 2021
illustreerde dat een nieuw kalenderjaar geen
werkelijke betekenis heeft, het jaar 2020
denderde gewoon door. Alle hens aan dek
met nieuwe mutanten van het virus waarvan ik
het woord niet meer wil uitspreken en de
geest van de voormalige president van de VS
zou vanuit zijn landgoed in Florida nog lang
over de Amerikaanse politiek dwalen, zo was
de verwachting.
Sommige politici dromen van “back to the
fifties”, toen was geluk heel gewoon, of zelfs
een enkele reis per tijdmachine naar de
Gouden Eeuw, maar het is realistischer de
wereld te beschouwen als één stap vooruit en
soms twee stappen achteruit. Met op de lange
termijn hopelijk een voortschrijdende vooruitgang. Na de val van z’n kabinet liet onze
minister-president weten dat ‘het roer om
moest’. Wat hij precies bedoelde werd niet
helemaal duidelijk maar het klonk wel stoer
van iemand die net was uitgegleden, gevallen
en vervolgens met gezwinde spoed krachtdadig naar de koning fietste om daar met opgeheven hoofd het ontslag van z’n voltallige
kabinet aan te bieden.
Ons geduld wordt voortdurend op de proef
gesteld, net zoals in 2020 rijgen de dagen zich
aan elkaar als de kralen van een ketting. Er is
weinig uitzicht op iets leuks, een feestje of
concert. Of je wilt of niet maar al die lockdowns en avondklokken maken ons toch
ongewild een soort monnik of zenboeddhist.
Mediteren of aan yoga doen om zo in het
moment te leven, of de kleine dingen in het
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leven een grotere
betekenis geven.
Escapisme, niet
naar het verleden
of de toekomst
maar juist in het
heden, leven met
aandacht en
vooral hoop.
De Universiteit
Twente heeft een
app ontwikkeld
‘zo erg nog niet’
met oefeningen

in dankbaarheid voor de dingen die wel goed
gaan. En dan maar een boek lezen of een live
stream van een artiest of orkest volgen.
Onlangs is het inmiddels beroemde boek
Sapiens van de Israëlische schrijver en filosoof
Yuval Noah Harari verschenen als beeldverhaal. Het ontstaan van de mensheid maar dan
in beelden en graphics. Bestelt u het bij de
lokale boekhandel dan komen ze het aan de
deur afleveren. Voordat je het weet is het
herfst.
Big Reset
Oorspronkelijk bedoeld als een voorstel om na
de pandemie de wereldeconomie opnieuw
duurzaam op te bouwen wordt er door instanties en bestuurders nagedacht over een Big
Reset op veel meer gebieden dan alleen maar
financieel en economisch. Maar de wereld is
geen computer die je bij problemen terug
kunt zetten naar de fabrieksinstellingen. Het
besturingsprogramma van de systemen waar
we zo afhankelijk van zijn heeft eerder behoefte aan een major update dan aan een harde
reset. De problemen waar we als mensheid
mee te maken hebben en krijgen zijn zo structureel dat voortgaan op dezelfde weg geen
optie meer is.
Wil Bron

Mensen maken Nederland
Het is half 7 in de ochtend als John op zijn fiets
stapt, het regent een klein beetje en er ligt
hier en daar een bergje half gesmolten
sneeuw.
Hij ritst zijn jas nog wat hoger dicht en
begraaft zijn neus achter zijn nieuwe dik
gebreide sjaal.
Zijn warme adem blijft hangen in de dikke
draden en zorgt voor een klein beetje comfort
op deze koude donderdagochtend. Gelukkig
winnen zijn gedachten het snel van de kou.

Mensen maken Nederland, met deze slogan
kroonde Koningin Maxima 2021 tot het jaar
van de vrijwilliger. Een betere slogan had niet
bedacht kunnen worden want ongeveer de
helft van alle
Nederlanders doet minimaal 1x per jaar vrijwilligerswerk.
En hoewel de motivatie hiervoor zeer uiteenlopend is, is het eindresultaat meestal hetzelfde.
Iets betekenen voor een ander.
Binnen ons Parc Imstenrade zijn ondanks alle
maatregelen nog steeds een hoop vrijwilligers
actief en een even groot deel wacht thuis af
tot het moment dat ze weer mogen komen.
Vrijwilligers die allemaal net als John iets
willen betekenen voor een ander, voor u.
Daarom waarderen we onze vrijwilligers dit
jaar extra. Dit doen we door leuke activiteiten
voor ze te organiseren en ze hier en daar te
verrassen met een cadeautje.

John is onderweg naar zijn maatje Bea, Bea is
een oudere dame wonend in Parc Imstenrade,
waarvoor John nu al 3 jaar allerlei zaken regelt.
Hij verzorgt o.a. de plantjes op haar balkon en
vergezelt haar bij het wekelijkse bezoek aan de
lokale supermarkt, want zoals Bea altijd zegt:
“van water alleen kan men niet leven”. Vrijwilligers mogen geen cadeaus aannemen, dat
staat in het regelement van Parc Imstenrade,
maar toen Bea afgelopen kerst met dit zelfgemaakt cadeau kwam aanzetten, kon John
gewoon geen nee zeggen. Nog 1 keer
begraaft John zijn neus in de wol als hij de
berg op fietst naar zijn maatje.

Middels Op de Hoogte wil ik u dit jaar graag
op de hoogte houden en u betrekken bij alle
leuke momenten die we met onze vrijwilligers
mogen beleven.
Want hoewel dit het jaar van de vrijwilliger is,
Parc Imstenrade zijn we allemaal samen.
Dave Otten, coördinator vrijwilligers
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Vaccinatie
Op 5 februari en 5 maart zijn de bewoners van Kleinschalig Wonen en Villa Hoog Hees gevaccineerd. Een succesvolle dag.

Op 23 februari kregen de bewoners met een Wet Langdurige Zorg indicatie in de St. Elisabeth
kapel hun eerste COVID-19 vaccinatie. Een soepele samenwerking tussen Huisartsen Oostelijk
Zuid Limburg, La Valeur en Vitalis Parc Imsterade heeft gezorgd voor een succesvolle dag.
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Passie voor mijn vak
Al heel wat jaren voer ik met liefde mijn werk uit
Maar het is niet zomaar werk. Het is mijn passie, vol overgave, uit het diepst van mijn hart.
Als het u niet lukt om u zelf aan of uit te kleden, bied ik een helpende hand.
Als u uw verhaal kwijt wilt, verdriet heeft, ben ik die schouder op om te leunen, dat luisterend
oor en huil ik soms van binnen met u mee.
Als u pijn heeft, geef ik u het juiste medicijn om de pijn te verzachten.
Als u gewond bent, omdat u de zoveelste keer bent gevallen, plak ik een pleister op uw
wonden.
Dat doe ik, omdat ik u graag help, voor u zorg en met u mee leef.
Al deze dingen lijken zo vanzelfsprekend. “Het is je werk", zegt men.
Maar naast dit “werk" ben ik ook gewoon een mens.
Ook ik heb wel eens “mijn dag" niet. Als de dingen in het leven ook voor mij even niet gemakkelijk zijn. Als ik verdriet heb, als ik pijn voel en ja, ook als ik “gewond" ben.
Beseft u dan wel dat u op deze dagen:
Die schouder bent om op te leunen
Dat luisterend oor
Dat medicijn tegen de pijn
Die pleister op mijn wonden
Zonder dat ik u in woorden vertel hoe ik me voel, hoe mijn dag was, zonder dat u enig idee
hebt wat in mijn leven speelt.
Alleen al ons contact, het feit dat u blij bent mij te zien, onze gesprekken, een grapje op zijn
tijd, de dankbaarheid voor de hulp, zorgen ervoor dat mijn zorgen en verdriet even vervagen.
Daar waar ik aan het begin van mijn dienst nog met mijn eigen zorgen naar binnenliep, loop ik
op het eind van de dag met een goed en voldaan gevoel naar buiten.
Daarvoor wil ik oprecht zeggen: dank u wel!
Carina Moonen
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Van de cliëntenraad Parc Imstenrade
Inleiding
Beste medebewoner, nog steeds hebben we te maken met dat virus, ook in 2021 zal het naar
het zich laat aanzien het hoofdthema blijven, ons geduld wordt op de proef gesteld. We
kijken hieronder terug naar 2020 en tevens vooruit in de hoop dat we over pakweg een half
jaartje een stap verder zijn in het loslaten van alle beperkingen waar we nu nog mee te maken
hebben.
De cliëntenraad Parc Imstenrade heeft door deze beperkingen in 2020 minder kunnen vergaderen. Ook waren er geen
evenementen of bewonersbijeenkomsten en waren wij niet in
de gelegenheid om u te ontmoeten. Toch was 2020 alles
behalve een jaar van stilstand. Corona was ook voor medezeggenschapsorganen zoals een cliëntenraad een uitdaging.
Hoever gaat medezeggenschap als er een crisis is en er door
centraal bestuur en lokale directies spijkers met koppen
moeten worden geslagen, werd een belangrijke vraag. Moet
een cliëntenraad, die toch de stem is van de cliënten, niet
meebeslissen bij belangrijke maatregelen die cliënten in hun vrijheid en contactmogelijkheden
met familie en vrienden direct raken, denk maar eens aan bezoekregelingen. Voortschrijdend
inzicht leidde er toe dat de cliëntenraad Parc Imstenrade een vertegenwoordiging in het zgn.
uitbraak team van Parc Imstenrade kreeg in de persoon van Hans Akkerman.
Op 1 juli 2020 werd de vernieuwde Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)
van kracht. Belangrijke verandering is dat voor onderwerpen waar voorheen verzwaard adviesrecht voor gold nu instemmingsrecht op bestaat. Dat betekent dat een zorginstelling die een
besluit, waar instemmingsrecht op bestaat, toch wil nemen zonder instemming van de cliëntenraad, dat alleen kan doen via een landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Er zijn natuurlijk
meer verschillen tussen de oude wetgeving en deze hernieuwde wet, maar het gaat eigenlijk
niet zozeer om de lettertjes van de wet. Veel meer is er het groeiend besef dat een adequate
vertegenwoordiging van bewoners die zorg ontvangen cruciaal is voor het welbevinden van
iedereen.
Samenstelling cliëntenraad
Marie-José van der Aa, Hans Akkerman, Thérèse Bezemer, Wil Bron en Peter Heijmann maakten in 2020 deel uit van de cliëntenraad.
Adviesaanvragen
In december 2020 werd de cliëntenraad door de directie over verschillende onderdelen van de
zorg-servicekosten, de Villa Hoog Hees en de zorg begroting Parc Imstenrade 2021 om advies
gevraagd.
>>>

Adviesaanvraag zorg-servicekosten/aanvullende leveringen en diensten.

Het ging om de volgende 3 onderdelen in de post aanvullende leveringen en diensten.
1.
Servicecorner
2.
Inrichting algemene ruimtes
3.
Kunst & Cultuur
De kosten voor vervanging personeel tijdens ziekte, verlof of vakantie van de Servicecorner op
Parc Imstenrade zijn nooit doorberekend aan de bewoners. Vitalis wil nu deze verhoging van
de Servicecorner kosten gaan doorberekenen maar dan alleen aan nieuwe bewoners ingaande
1 januari 2021.

10

VERVOLG P. 10
Inrichting algemene ruimtes en Kunst & Cultuur worden doorberekend alleen aan nieuwe
bewoners ingaande 1 januari 2021. Bestaande bewoners gaan hieraan dus niet meebetalen.
>>>

Adviesaanvraag zorg-servicekosten/zorg alarmering.

Verder kregen wij een adviesaanvraag over de vervanging van de zorg alarmering. Die heeft te
vaak storingen en is aan vervanging toe. Binnen Vitalis Parc Imstenrade ontkomen we niet aan
een verhoging van de maandelijkse zorg-servicekosten voor deze noodzakelijke voorziening.
We hebben afgesproken dat bewoners die deze verhoging financieel niet kunnen opbrengen
een maatwerkoplossing aangeboden krijgen. U krijgt over de vernieuwing van de alarmering en
de verhoging van de maandelijkse zorg-servicekosten te zijner tijd bericht van de directie.
>>>

Adviesaanvraag wijziging bestemming Villa Hoog Hees.

De Villa Hoog Hees wordt een psychogeriatrische afdeling, vergelijkbaar met Kleinschalig
Wonen in gebouw Eenbes. De vorige bestemming was voor cliënten met een intensieve lichamelijke zorgvraag maar de Villa had problemen om alle studios bezet te krijgen en te houden.
Daarentegen is er wel veel behoefte aan een intramurale kleinschalige woonomgeving met
behandeling voor dementiepatiënten. De Villa kan in deze behoefte voorzien. Wij hebben een
positief advies gegeven.
>>>

Adviesaanvraag begroting 2021.

Het verwachte resultaat van de zorgbegroting van Vitalis Parc Imstenrade over 2021 is positief,
ondanks tegenvallende verwachtingen aan de inkomstenkant. Natuurlijk zijn er bij zo’n begroting veel onzekerheden, zeker ook vanwege corona. Ter sprake kwam ook de positie van La
Valeur dat hopelijk kan gaan profiteren van de plannen ten aanzien van de Elisabeth kapel die
meer zal worden aangewend als evenementenlocatie. De verbinding La Valeur en kapel kan een
aantrekkelijke bijdrage gaan leveren aan de exploitatie van La Valeur in het aanbod van familieontmoetingen, feesten, congressen en seminars.
De cliëntenraad is verheugd dat extra kwaliteitsgelden uit de Wet Langdurige Zorg zullen
worden besteed aan o.a. uitbreiding van het aantal welzijnswerkers die zo’n belangrijke rol
spelen in het welzijn van bewoners die zorg ontvangen.
Van ontmoeting naar verbinding
Nu we het over welzijn hebben, Vitalis heeft als motto de kunst van gelukkig oud zijn. Natuurlijk dragen we de ambitie om iedere bewoner gelukkig te maken een warm hart toe maar geluk
is toch iets persoonlijks dat zich nauwelijks laat sturen. Tevredenheid, of inderdaad welzijn, is
laagdrempeliger. En een tevreden bewoner is uiteindelijk ook goed voor de organisatie en haar
personeel. De cliëntenraad kan daar een belangrijke rol in spelen. Adequate medezeggenschap
vraagt van ons de verbinding aan te gaan om een ruimer zicht te krijgen op alle facetten vanzorg en welzijn. We beginnen met ontmoetingen met o.a. bewoners, medewerkers in de Vitale
Teams en huurdersvereniging. Maar daar wachten we nog mee totdat de situatie rond Corona
ons groen licht geeft. Intussen kunnen we in ieder geval naar buiten en genieten van de lente
en de zomer en hopen dat we over niet al te lange tijd weer kunnen genieten van een gezellige
samenkomst of feest met een hapje en een drankje, zoals we dat op Parc Imstenrade zo
gewend zijn. Wij wensen u een mooie lente en zomer toe.
Namens de cliëntenraad Parc Imstenrade,
Wil Bron, voorzitter
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Column

Wat bleef --- Corona
Een voor een gingen de dingen op vakantie
Auto’s groeiden vast aan het asfalt
Winkelcentra raakten leeg.

Oranjebitter
Ik ben nooit monarchist geweest, maar heb ons
koningshuis altijd gedoogd. Beschouwde het als
een folkloristische zij het prijzige attractie. Maar
na lezing van ‘Oranje zwartboek, de ontluisterende geschiedenis van onze koninklĳke familie’ van historicus Gerard Aalders ben ik met volle
overtuiging toegetreden tot het Republikeins
Genootschap. Het boek zou verplichte lectuur
moeten zijn voor alle Nederlanders. Ik garandeer
u dat er dan geen sterveling ooit nog met een
oranje vlaggetje staat te zwaaien of het Wilhelmus meezingt. De titel dekt perfect de lading.
Door de eeuwen heen hebben de Oranjes zich
ontpopt als egoïsten, narcisten, despoten,
vreemdgangers en bovenal geldwolven. Deze
laatste kwalificatie geldt voor alle generaties
inclusief de huidige. Prins Bernhard spande de
kroon, maar dat zal niemand verbazen. Vlak
koning Willem III trouwens ook niet uit. De vader
van de al evenmin zuiver op de graat zijnde
koningin Wilhelmina was behalve een notoire
graaier ook nog eens een tot in al zijn vezels
inslecht mens. Zo kan ik nog een hele poos doorgaan. Het zit in de familie, zeggen ze wel eens.
Nou, in dat geval komen bij de Oranjes niet de
beste karaktertrekken bovendrijven. Lees het
boek en oordeel zelf. U gaat vast en zeker
schuimbekken. De roemruchte politicus Pieter
Jelles Troelstra (1860-1930) verwoordde het lang
geleden al treffend: ‘Erfelijkheid is iets voor stamboekvee, niet voor een monarchie.’
Hoe dan ook, voor mij nooit meer Oranje boven.
Voortaan is het leve de republiek. Daar kleven
ongetwijfeld ook nadelen aan, maar een president kun je tenminste nog wegstemmen.
Frank Seuntjens
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De dagen van de week losten op.
We leefden verder in maanden
Die vervaagden tot seizoenen.
De tuin groeide op tot een jungle,
Uit gewassen die we hadden geplant
toen alles nog open was

Soms waren we bang,
maar bang blijf je geen leven lang.
We maakten ruimte
stap na stap liepen we achteruit naar de
zijlijn.
Wat bleef: een kleinere wereld om te bewonen
Een hemel vol vogels en sterren,
het geluk van wie bestaat om te bestaan.
Ingmar Heijtze
Ingestuurd door mw. Nieuwenhuijzen,
Namens de leesclub.

Positieve Gezondheid binnen Parc Imstenrade
Een andere tĳd, een andere kĳk op de mens,
een bredere kĳk op de zorg!
Positieve Gezondheid, ontwikkeld door arts
en onderzoeker Machteld Huber, is een benadering die het accent op de mens zelf legt,
niet op de ziekte of beperking waar diegene
mee kampt. Een bredere blik op de gezondheid en behoeftes van cliënten dus. De eigen
regie en kracht van cliënten staan daarbij
centraal: wat vinden zij belangrijk voor hun
eigen welzijn en welbevinden? ‘Dat kan iets
compleet anders zijn dan het oplossen van de
klacht waarmee cliënten ons confronteren. Je
helpt hen om daar zelf achter te komen,
middels het spinnenweb met de zes dimensies
en ermee aan de slag te gaan.’
Je moet oprecht geïnteresseerd zijn in anderen en zonder vooroordelen het gesprek in
gaan. Dat klinkt simpel, maar is het niet. We
zijn juist geneigd om voor anderen te denken
en hun wensen en behoeftes voor hen in te
vullen.’ Hoe pas je Positieve Gezondheid
goed en gedegen toe? Binnen Parc Imstenrade zijn een aantal aandachtsvelders hiermee
aan de slag gegaan, vooralsnog met alle
medewerkers. We zullen dit ook voor onze
cliënten in zorg en daarna voor alle bewoners
van Parc Imstenrade gaan doen.
We zijn eerst bij de medewerkers begonnen
door scholing van de aandachtsvelders, het
open gesprek voeren met de medewerkers,
bewustwording creëren. Waar word je blij
van? Wat is belangrijk voor je? Wat wil je nog
bereiken? Waar heb je behoefte aan? Hoe
zorg je dat dit gedachtegoed later tot uiting
komt naar de bewoner/cliënt? Wees je
bewust wat je uitdraagt in communicatie met
elkaar, leg de verbinding.
Oefenen begint bij jezelf. Je begrijpt het
concept namelijk veel beter als je het zelf
ervaart. Ga dus zelf ook met Positieve
Gezondheid aan de slag. Wat vind je belangrijk in het leven? Hoe kun je stappen in die
richting zetten? En lukt het dan ook om die
stappen daadwerkelijk te zetten?’ Wederom

bewustwording, kijken naar mogelijkheden en
denk niet in beperkingen.
Een open houding, iemand zich op zijn gemak
laten voelen is de basis van Positieve Gezondheid. Het betekent dat je al je aannames en
ideeën over de medewerker/cliënt, al je
kennis over de problemen waar hij/zij mee
kampt én de mogelijke oplossingen daarvoor
even opzij zet. Probeer vanuit nieuwsgierigheid en respect te bepalen wat een cliënt/medewerker nodig heeft. Zich gehoord voelen en
serieus genomen worden waardoor men
positiviteit kan uitstralen. Wat wil iemand
echt? Om daar achter te komen, dat is de
kunst bij het voeren van het gesprek!
We horen vaak: ‘Ik pas dit al toe in mijn werk.’
Ik zie heel veel mensen die het gedachtegoed
van Positieve Gezondheid al tot op zekere
hoogte toepassen. Toch raad ik hen aan om
dieper in het concept te duiken. Het is zó
ingewikkeld om zonder eigen aannames en
ideeën een gesprek aan te gaan en een persoon in alle openheid te zien en te horen. Met
Positieve Gezondheid kun je die vaardigheid
verrijken en er iets aan toevoegen.
Het zou fijn zijn als we de Positieve Gezondheid onderdeel maken van Parc Imstenrade.
Het kijken naar de mens achter de mens.
De inzichten die deze open gesprekken opleveren, moeten natuurlijk wel een vervolg
krijgen. Positieve gezondheid moet dan ook
een duidelijke plek krijgen in de visie en
bedrijfsvoering van een organisatie. Het moet
meer zijn dan een beleidsnotitie. We gaan er
dus structureel meer aandacht aan geven en
onze professionals de kans geven om het uit
te proberen en ermee te oefenen. We gaan
kijken hoe we het binnen Parc Imstenrade
kunnen gaan uitdragen. Stap voor stap, samen
op weg om de zorg anders te bekijken.
Namens de aandachtsvelders Positieve
Gezondheid
Miranda Steins
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TOTAL MAKE-OVER VOOR LA VALEUR
Al een paar keer heb ik – en met mĳ vele
andere bewoners – “stiekem” een kĳkje genomen bĳ de verbouwingswerkzaamheden in het
restaurant. Het lĳkt bĳna klaar en dus is het de
hoogst tĳd voor een afspraak met manager
Joost Mullenders. Hĳ straalt van trots als we
hem begin februari in de op dat moment voor
95% gerestylde La Valeur spreken. En terecht.
De ruimte is in enkele maanden omgetoverd
van een zakelĳke, functionele bedrĳfskantine
tot een kleurrĳk, sfeervol en warm gedecoreerd grand café La Valeur.
“Er is in de afgelopen coronamaanden zo veel
prachtig werk geleverd en dit is het resultaat”,
zegt hij. “Toen we afgelopen zomer plannen
maakten, had ik niet kunnen dromen dat dit
gerealiseerd kon worden. We hebben nauw
overleg gevoerd met een interieurspecialist, met
het personeel, met het managementteam en ook
hier en daar een bewoner om een mening
gevraagd”.
De gekozen kleuren – prachtig koningsblauw
gewaagd gecombineerd met warm groen –
blijken een
schot in de
roos. De bar
is verplaatst
en een stuk
intiemer qua
uitstraling,
de lange
vrijgekomen
muur is
voorzien van
een zeer
kleurrijk
behang met
talrijke afbeeldingen. Ervoor staat een trotse
pauw te pronken. Daardoor zijn extra gezellige
zitplekken met zicht naar buiten gecreëerd. Een
glazen open haard biedt een doorkijkje naar het
terras, de lelijke lompe lampen zijn vervangen
door spotjes en sfeervolle verlichting boven de
tafeltjes, de grote bruine kastenwand is nu
blauw geverfd en nieuwe gordijnen sieren de
vensters. Het meubilair is uitgevoerd in verras-
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send zacht en toch onderhoudsvriendelijk,
blauw en groen velours. Er zijn aan de zijkanten
knusse bankjes met opvallend hoge rugleuning
geplaatst die ook terugkomen aan de buitenkant. Zo moet de gang een natuurlijke verbinding vormen naar de Orangerie. De schuifdeur
zal standaard open blijven en is helemaal geïntegreerd in het geheel. In deze opstelling –
waar nu nog de verplichte spatschermen enigszins detoneren - kunnen uiteindelijk 65 gasten
een plek vinden.

& RENDEZ-VOUS
“Behalve dat ik heel blij ben met het resultaat,
ben ik vooral ook super trots op onze eigen
medewerkers die in de coronamaanden opeens
heel anders hun geld moesten verdienen.
Roger blijkt een geweldige huisschilder en is
degene die zich hier wekenlang met een kwast
zeer verdienstelijk heeft gemaakt. De koks
Andrej en Michel waren meer van het breek- en
sjouwwerk. Die hebben heel wat afgesleept.
En daarnaast moest er natuurlijk ook gekookt
en uitgeserveerd worden voor en aan de
bewoners met VPT-pakket die hier elke dag zijn
blijven komen eten of die, indien gewenst, hun
maaltijden in hun appartement kregen. Daarnaast blijkt de frites-afhaal-zaterdag ook een
schot in de roos en ook de vrijdagse erwtensoepspecial is een succes.
En vergeet onze mannen van de technische
dienst niet. Mede door onze eigen inbreng en
de inspanning en inzet van deze handige kerels
hebben we veel geld kunnen sparen.”
Kortom, de realisatie van grand café La Valeur
is een gezamenlijke project. Van hoog tot laag
is er meegedacht én meegewerkt om tot het
huidige resultaat te komen. Het enige dat
ontbreekt is een feestelijke opening, want
iedereen wil di natuurlijk zien en bezoeken.
“Geloof me, zodra de mogelijkheden verruimd
worden, plannen we een feestelijke opening.
De plannen liggen klaar. We kunnen niet wachten om iedereen hier te ontvangen. Maar
helaas moeten we nog even geduld hebben”.
Enkele weken na dit interview werd bekend
dat de bewoners sinds 2 maart weer IN ons
restaurant kunnen eten. Weliswaar van een
beperkte kaart en natuurlijk op gepaste
afstand. Maar dat het weer kan, dat we elkaar
kunnen zien en spreken in een andere omgeving dan buiten of in de gang, DAT zien we als
een positief begin van de het langzaam weer
overgaan naar hoe het was.
Thea Kuchnio

Wie geeft onze
pauwen een
naam?
Zoals u in het
verhaal leest, staat
er in La Valeur een
trotse pauw te
pronken. Zijn
broertje heeft een
plaatsje gevonden
in De Orangerie
en houdt daar een
oogje in het zeil.
Joost en zijn team
zouden het leuk vinden als we beide pauwen
van een naam kunnen voorzien. Zo vormen zij in
de toekomst de mascottes van La Valeur &
Orangerie. Bekende duo’s als Peppi & Kokki
bestaan al, net als Bassi & Adriaan of Bert &
Ernie. Maar voor onze kleurrijke vogels zoeken
wij een chique naam die past in het geheel…
DENK MEE EN WIN EEN DINERBON
We nodigen u uit om een passende (duo)naam
te verzinnen. Heeft u een idee? Stuur dan een
mail naar a.quaden@vitalisgroep.nl of geef uw
namen af bij de servicecorner in een gesloten
envelop en met vermelding van uw naam en
appartementnummer. Graag VOOR 1 mei a.s.
Bent u de bedenker van de namen die uiteindelijk gekozen worden, dan verdient u een dinerbon van La Valeur ter waarde van dertig euro.
En de pauwen krijgen een heus naamplaatje op
hun tak!
Veel succes!
Rendez-Vous
In februari is ook een begin gemaakt met
een complete restauratie van het Rendez-Vous. De aankleding van La Valeur is
hierbij deels in doorgevoerd. Andere
kleuren, andere interieur, een fantasievolle
wand en mooie lampen. Ook hier zult u
zich straks zeker thuis voelen. Het borreluurje – als het eindelijk weer kan – wordt
vast nóg gezelliger.
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Herder
Op zijn vijftigste verjaardag
was De Herder nog geen herder.
De Herder had het vooral druk.
Hij was Jager. Hij jaagde op deadlines.
Hij was alleen bezig met zijn eigen angst.
Hij ging zo snel mogelijk aan de dagen voorbij
in een wanhopige poging zichzelf
in veiligheid te brengen.
Maar in die snelheid waarmee hij door het leven
ging
zag hij niks, ervoer hij niks. Alleen de drukte.
Dus hij besloot het oude leven dag te zeggen
en een nieuw begin te maken.

De Herder ziet hoe de zon opkomt,
zijn lijf verwarmt,
het land verlicht
en De Herder overweldigt.

De Herder die nog geen herder was,
Maakte een lijst van dingen, die hij wilde worden.
Op die lijst stonden, in willekeurige volgorde:
astronaut, herder.

De herder is alleen in dit religieuze moment
dat niet met een ander valt te delen,
hij is onderdeel van iets groters
en voelt de rust door zijn aderen stromen.

De Herder werd herder

Alleen, maar niet eenzaam.
Want De Herder weet:
stilte is niet eenzaam,
de natuur is niet eenzaam.

’s Ochtends als de zon zich nog net niet laat zien,
het vocht nog in de lucht hangt
en de rijp zich vastgrijpt aan de heide
haalt De Herder zijn schapen uit de kraal.

Door Jibbe Willems

De Herder weet: je moet luisteren naar de natuur,
luisteren brengt rust, het lost de drukte op.

Naar een interview met schaapsherder
Remko Romers

Dus hij luistert naar het magistrale geluid
dat een kudde grazende schapen maakt.

Ingezonden door mw. Kusters

Zijn schapen die het landschap traag veranderen,
het gras begrazen in onregelmatige patronen
pollen laten staan waar vlinders
hun eitjes hebben gelegd,
zaden in hun vacht laten klitten
en zo verspreiden.
Langzaam herscheppen de schapen
het landschap.
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Dementiezorg in Villa Hoog Hees
Op 11 januari hebben we geproost op de start van dementiezorg in Villa Hoog Hees. Dementie is
de naam voor een combinatie van symptomen, waarbij hersenen informatie niet meer goed
kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, het is een ingrijpende
en ingewikkelde ziekte. De prachtige monumentale pand Villa Hoog Hees heeft een uitstraling
die zorgt voor rust, herkenning en veiligheid. Er heerst een huiselijke sfeer.
In de woonkamer, met zicht op het bos, gebruiken de bewoners samen de maaltijden. Ook is hier
ruimte om samen aan een activiteit mee te doen. Zich lekker terugtrekken om van de omgeving
te genieten is natuurlijk ook een optie.

De bewoners beschikken allemaal over een eigen studio waar ze zich ophouden; alleen, met
familie of met iemand van de zorg. Wij vinden het belangrijk dat de eigen regie centraal blijft
staan, dat betekent dat we maatwerk zullen moeten verrichten. Een standaardbenadering werkt
niet. De ziekte staat hierin niet centraal, maar de persoon.
De betrokkenheid van partners, kinderen en vrienden spelen een grote rol voor de zorg van de
bewoner. Ook willen wij ook de mantelzorgers begeleiden in dit moeilijke proces. Het team van
Villa Hoog Hees is samengevoegd met het team van Kleinschalig Wonen. De kennis en ervaring
worden met elkaar gedeeld. Samen gaan we op naar een mooie toekomst!
Veerle Bouts,
Senior Verpleegkundige (in opleiding)
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ERNST EN ANNEMIE KEUSCHNIGG:
Het is niet de leukste tĳd om een nieuw appartement te gaan bewonen. December 2020,
midden in de coronacrisis, verhuisden Ernst (75)
en Annemie (67) Keuschnigg van Kerkrade naar
Parc Imstenrade. Na drie maanden zĳn ze redelĳk ingeburgerd, maar hebben – door alle
beperkingen – nauwelĳks contacten kunnen
leggen. Ze blĳven er vrolĳk en gelaten onder,
maar leuk is anders.
“Er zijn geen activiteiten waarbij je medebewoners
kunt ontmoeten, het restaurant is gesloten, het
borreluur geschrapt, in de gangen loopt iedereen
uiteraard met een mondkapje en dus kennismaken
is moeilijker. De kapjes verhullen de gezichtsuitdrukking, een lach is niet te herkennen. Zo veel
nieuwe gezichten en dan ook nog bedekt. Het valt
niet mee, maar we verheugen ons op de tijd dat
het wel weer mag en we volop kunnen en zullen
gaan deelnemen aan alle mogelijkheden die er op
cultureel en sociaal gebied worden geboden” laat
Ernst ons weten. “En ik ga misschien wel schilderen” zegt Annemie. “het lijkt me zo leuk, ik heb
een paar keer toen het nog mocht tijdens de les
naar binnen gekeken.”
Tijdens het gesprek bespeuren we een licht accent
bij de heer des huizes, dat verklaard wordt door
zijn Oostenrijkse afkomst. We hebben met een
rasechte Tiroler van doen. Geboren en getogen in
Kirchberg en “slachtoffer” van liefde op het eerste
gezicht toen de Kerkraadse Annemie in de zomer
van 1972 het door zijn moeder gerunde etablissement betrad.
“Toeval bestaat dus kennelijk wél”, vertelt Annemie. “Ik had die bewuste zomer helemaal geen zin
om met mijn jongere zus en moeder per bus naar
Wörgl te gaan. Maar ja, de geplande vriendinnenvakantie naar Frankrijk ging niet door en dus
besloot ik toch mee te gaan.”
“En ik, vertelt Ernst, “was net terug uit Amerika
waar ik ski-les had gegeven en hielp mijn moeder
in ons pension-café-restaurant.”
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Naast hun dochters!
(bijzondere foto waarin 2 gezichtshelften zijn samengevoegd).

“U wordt mĳn schoonmoeder”
Omdat er in Wörgl niet veel te doen was, wist
een van de buspassagiers een aantal dames
over te halen om in het naburige Kirchberg te
gaan borrelen en eten. En zo is het begonnen.
“Ik zag een groep dames binnenkomen en
voor de laatste viel ik als een blok. Toen de
oudere vrouw die naast haar zat langs de bar
kwam, heb ik haar gevraagd of die mooie
dame naast haar haar dochter was. Toen ze dat
beaamde, heb ik brutaal gezegd: ”Dan wordt
u mijn schoonmoeder!” Annemie denkt er het
hare van en houdt de boot af. Maar omdat
haar moeder uitgerekend op die avond haar
kostbare armband hier verliest en die daar
ook weer moet worden opgehaald, ziet Ernst
zijn kans schoon om het adres van Annemie
(via haar zus) te krijgen. Ze is totaal verbijsterd
als ze bij thuiskomst in Kerkrade al zijn eerste
brief op de deurmat vindt.
Ernst laat er geen gras over groeien, hij komt
naar Nederland en binnen enkele maanden
“ontvoert” hij zijn toekomstige vrouw naar
Kirchberg. Hij heeft zelfs al een administratieve
baan voor haar geregeld, gaat niet meer terug
naar Amerika en ze settelen zich in het mooie
Tirol.

INBURGEREN IN CORONATIJD
Ze zijn er happy, maar als Annemie onverklaarbare medische klachten krijgt die haar
zelfs in een rolstoel doen belanden, oppert
een behandelaar dat wellicht een soort van
onderhuids heimwee de oorzaak kan zijn van
deze problemen.
Zonder pardon besluit Ernst dat er maar één
ding op zit: terug naar Nederland. Ze vinden
een woning in Kerkrade en hij gaat werken bij
Installatiebedrijf Roderland. Tot hun grote
vreugde knapt Annemie zienderogen op. Het
is niet voor niets geweest. Zij gaat ook weer
(administratief) bij diverse werkgevers aan de
slag. De donkere wolken zijn overgedreven.
Als ze een paar jaar later de trotse ouders van
de dochters Nina en Julie worden, is het
geluk compleet.
Skiverhuur
Ernst vindt een stukje van zijn roots terug
door – als hobby - vanuit hun garage ski’s en
andere wintersportbenodigdheden te verhuren en te repareren. “Maar liefst 29 jaar heb ik
dit in de wintermaanden gedaan, prachtig.
Groot en klein, jong en oud wisten me te
vinden. Ik vond het geweldig om te doen en
genoot van het contact met de “klanten”. Ik
ben zelfs nog als jeugdleider mee geweest
toen leerlingen van het Eyckhagencollege op
skivakantie
gingen. Een
prachtige
ervaring.”

De Oostenrijkse eethoek springt gelijk in
het oog.

Helaas krijgt
Annemie in
2005 opnieuw
lichamelijke
klachten, waardoor ze niet
meer kan
werken. Maar
een jaar later
kan Ernst met
vervroegd

pensioen en sindsdien is hij haar steun en
toeverlaat.
Verleden jaar realiseren ze zich dat ze ook in
de toekomst en met het slijten der jaren de
regie in eigen hand wilden houden en gaan
op zoek naar een mooie woonomgeving waar
comfort, (indien nodig) zorg en afleiding op
velerlei gebied geboden worden. Dat vinden
ze hier in de voormalige vroedvrouwenschool.
In hun woonkamer springt de typisch Oostenrijkse eethoek meteen in het oog. Een stukje
thuis. Want dat is wat deze Tiroler het meest
mist: de nostalgische herinneringen aan zijn
jeugd en natuurlijk de onovertroffen schoonheid van de bergen in zijn vaderland.
Bosjesmannen
Zijn grote hobby is en blijft de natuur en dus
maakt hij lange wandelingen. Als Annemie
meegaat, moet de afstand worden aangepast
maar ook dan genieten ze van elke boom,
bloem en plant. “Ik heb – naar aanleiding van
het verhaal in Op de Hoogte over de bosjesmannen al contact gehad het Giel Schoonbroodt en zal me zeker dienstbaar maken.
Trouwens ik bezit ook nog talrijke nordic
walkingstokken. Wie weet kan ik als het straks
weer mag met wat liefhebbers op pad om ze
de kneepjes van het “vak” bij te brengen.
Want ik heb jaren les gegeven in deze wandeldiscipline.”
U leest het, Ernst is een bezige bij die binnen
Parc Imstenrade straks zeker een actieve rol
wil spelen. Voorlopig zijn ze heel blij dat ze
hier wonen, ondanks alle hindernissen. De
jaarlijkse wintersportvakantie – natuurlijk naar
Kirchberg – gaat dit jaar niet door. Maar
misschien van de zomer toch alweer naar het
geliefde Italië?
Tot die tijd is het genieten van de dingen die
wel nog kunnen. En als je dan een natuurliefhebber bent, kan er gelukkig nog heel vaak
heel veel.
Thea Kuchnio
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Groen Optiek, de opticien bij U thuis!
Een aantal weken geleden heeft u een flyer van ons in de brievenbus
ontvangen. Inmiddels hebben we een aantal tevreden klanten, woonachtig aan Parc Imstenrade, mogen voorzien van nieuwe brillen. Via dit
schrijven willen we ons even voorstellen. Groen Optiek is sinds begin
2020 gestart met het leveren van alle diensten die een opticien
uitvoert in een speciaalzaak. Het enige verschil hierbij is dat de gediplomeerde opticien bij u aan huis komt. Bij u thuis worden uw ogen
zorgvuldig gecontroleerd op sterkte en het percentage zicht dat u heeft. Onze opticien zal u voorzien van deskundig advies. Als het nodig is, kan hij u eventueel voorzien van een verwijzing voor de
oogarts. Uiteraard is de opticien voorzien van een grote collectie monturen in diverse prijsklassen.
De coronasituatie vraagt van iedereen heel veel. We willen u hierbij verzekeren dat we uiterst voorzichtig te werk gaan en ons houden aan de gestelde regels van het RIVM. Uw gezondheid gaat
boven alles. Daarom hebben we speciaal voor de bewoners van Parc Imstenrade onze actieperiode
van de dubbele leeftijdskorting verlengd t/m 31 mei 2021.
Kortom; een oogmeting en/of een nieuwe bril, nieuwe glazen in uw huidige bril of wanneer er een
reparatie en/of aanpassing aan uw bril nodig is, Groen Optiek zorgt hiervoor in uw eigen vertrouwde omgeving.
Bel voor meer informatie 045-2001150 of kijk op www.groenoptiek.nl
Blijf thuis, Groen Optiek komt naar u toe.

WAT WE OP DIT MOMENT DOEN,
LEIDT TOT DE ERVARINGEN DIE WE MORGEN HEBBEN
Het verleden bestaat slechts in onze gedachten en in de manier waarop we over het
verleden willen denken. Beschouw je verleden als een deel van de rijkdom en volheid
van je leven. Zonder deze rijkdom en volheid
zou je niet zijn waar je nu bent. Laat het
verleden dus liefdevol los: Je hebt gedaan
wat jou destijds het beste leek.
Het moment waarover je wèl macht hebt, is
het huidige moment. Wat we nu besluiten te
denken, geloven en zeggen, is heel belangrijk. Positief denken is de basis van een
gelukkig leven en daar kun je nu mee beginnen. Je gedachten zijn de sleutel en je bent
de baas over je eigen gedachtewereld.
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“Het leven wacht tot
jij je openstelt – tot jij
beseft dat je alle
goede dingen
verdient die het voor
jou in petto heeft”,
zegt Louise Hay,
Amerikaanse schrijfster, vooral bekend
van: Je kunt je leven
helen. (1926-2017)
Piet Trepels

Paaseieren maken
Wist je dat mensen vroeger de traditie hadden om
paaseieren in akkers te begraven (verstoppen)?
Paaseieren werden gezien als een symbool voor
vruchtbaarheid en men hoopte dan ook dat de grond
vruchtbaarder werd door de paaseieren. Misschien
toch maar eens wat eieren in de tuin begraven dan.
Deze gehaakte paaseieren natuurlĳk niet. Die zĳn veel
te mooi om naar te kĳken.
ZELF PAASEIEREN HAKEN?
Als je nog op zoek bent naar een leuk idee voor Pasen,
denk dan eens aan het haken van paaseieren en paashaasjes. Deze kun je dan aan de paastak hangen of op een schaal leggen in vrolijke kleurtjes. Of
misschien wil je ze voor je raam hangen of aan de deur. Alles is mogelijk.

BENODIGDHEDEN PAASEIEREN HAKEN:
•
Garen in kleuren naar keuze
•
Haaknaald 2,5 mm
•
Kunststof ei 6 cm
•
Schaar
•
Borduurnaald
•
6 plastic eieren (Xenos of Action) 6 cm.
•
Patroon
Je haakt eerst twee delen die je later (met het plastic ei ertussen aan elkaar naait
Het ei kun je naar eigen smaak oppimpen.
Haak 2l
1)
6v in de laatste l vanaf de haaknaald
2)
2v in elke v haken, herhalen (12v)
3)
1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (18v)
4)
2v, 2v in de volgende v haken, herhalen (24v)
5)
3v, 2v in de volgende v haken, herhalen (30v)
6- 11. 30v
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Vervolg p. 21
Haak 2l
1) 6v in de laatste l vanaf de haaknaald
2) 1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (9v)
3) 2v, 2v in de volgende v haken, herhalen (12v)
4) 1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (18v)
5) 5v, 2v in de volgende v haken, herhalen (21v)
6) 6v, 2v in de volgende v haken, herhalen (24v)
7) 7v, 2v in de volgende v haken, herhalen (27v)
8) 8v, 2v in de volgende v haken, herhalen (30v)
9-12. 30v
Haak tenslotte een ketting van 30l en bevestig
deze bovenop het ei.
VEEL HAAKPLEZIER
Thea Kuchnio

(bron Blog Herriet)

Aardig zijn voor jezelf, hoe doe je dat?
Het begint in elk geval met proberen minder kritisch te zijn naar
jezelf.
Zelfkritiek ondermijnt zelfvertrouwen en zorgt voor faalangst.
Als je vriendelijk bent voor jezelf, mag je de lat nog steeds hoog
leggen.
Je boort jezelf niet de grond in als je een fout maakt.
Hierdoor word je minder bang om te falen.
Je erkent dat iedereen, ook jijzelf, onvolmaakt is.
Het bijzondere is: hoe meer je jezelf accepteert zoals je bent, hoe
meer je jezelf kan veranderen.
Zelfcompassie is dus niet passief, het kan juist aansporen om in
actie te komen.
Alleen, dan zonder dat kritische stemmetje in je hoofd, dat zegt
dat je niet goed genoeg bent.
bron: Kristin Neff, hoogleraar aan de Texas University en
expert op het gebied van zelfcompassie (1966)
Piet Trepels
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Koken met andrej
Koninginnesoep
Personen: 4
Tijd: 30 minuten
Benodigdheden:
1 soeppan
1 steelpannetje
1 snijplank
1 koksmes
1 schilmes
1 garde
1 maatbeker
1 spatel
Klontje boter
4 eetlepels bloem
350 gram kipfilet
1,5 liter water
1 kippenbouillon blokje
50 gram erwten uit blik
100 gram worteltjes
Scheut room/slagroom ongezoet
Verse peterselie
Sjalotje
3 laurier blaadjes
Bereiding:
Maak van de 1,5 liter water en het bouillonblokje een bouillon.
Doe 0,5 liter bouillon in een ander pannetje en kook hierin de kipfilet 15 minuten.
Haal hierna de kip uit de bouillon en laat deze even afkoelen.
De rest van de bouillon is voor later in het recept.
Schil de wortel en pel het sjalotje.
Snipper de sjalot fijn en snijd de wortel in blokjes van ongeveer een halve cm.
Zet een soeppan op het vuur en doe er de klont boter in.
Fruit ongeveer voor 2 minuten de wortel en sjalot hierin.
Strooi de 4 eetlepels bloem in de pan en roer al roerend in de pan.
Giet nu langzaam de overgebleven bouillon erbij en blijf rustig roeren.
De bloem zorgt voor de binding van de soep.
Voeg de laurier en de erwten toe.
Scheur met een vork de kipfilet in stukjes en voeg deze in de soep.
Laat de soep 10 minuten trekken op een middel laag vuurtje.
Schenk de room erbij en maak de soep op smaak met peper en zout naar wens.
Snijd de peterselie fijn en roer deze erdoor als de soep geserveerd wordt.
Smakelijk!
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Het eeuwige mysterie
(Noot: onderstaand artikel is gebaseerd op een lang geleden gehoorde preek)
Het is een druilerige dinsdagmiddag en slechts een enkele vogel heeft er kennelijk toch nog zin in
een mooi lied in het rond te strooien. Onderwijl heeft de lokale parochieherder plaatsgenomen
aan het ziekbed van Léon, een midden-veertiger en vader van twee kinderen. Het is niet erg
verwonderlijk dat hij in zijn terminale fase nogal wat boeken over de dood heeft gelezen. Net als
velen van ons blijft ook hij worstelen met de vraag wat er staat te gebeuren in het zogeheten
Hiernamaals. Zeker, er is voldoende literatuur voorhanden over bijna-doodervaringen en er zijn
zelfs mediums die beweren contact te kunnen leggen met overledenen. Een Christen kan troost
vinden in de Bijbel, o.a. in de passage dat de dood niet het einde is maar een nieuw begin.
Na een lange tijd geduldig en
intens geluisterd te hebben
naar Léon’s diepste zielenroerselen begint de pastor hem
een Middeleeuwse kloosterlegende te vertellen. Broeder
Tharcisius en Norbertus zijn al
jaren met elkaar bevriend, en
gezien hun hoge leeftijd en
afbrokkelende gezondheid
discussiëren zij steeds vaker
over het thema de dood en
het Hiernamaals. Ook zij
hebben slechts een menselijke
voorstelling hiervan: God als
het Oerlicht, rondzwevende
engelen en velden met lieflijke
bontgekleurde bloemen. Deze twee monniken blijken ook maar gewone mensen van vlees en
bloed te zijn, want de vraag OF er nog iets anders te verwachten valt aan de Overkant blijft hen als
maar bezighouden. Vooral Tharcisius’ gezondheid gaat in rap tempo achteruit en hij voelt het einde
naderen. Hij roept zijn vriend aan zijn ziekbed en belooft hem – tenminste als hij daartoe de kans
krijgt – vanuit het Hiernamaals het woordje “liter” door te seinen als hun menselijke voorstelling
hierover correct is geweest. Zo niet, dan volgt het Latijnse woord “aliter” dat “anders” betekent. In
de nacht na de begrafenis van zijn vriend krijgt Norbertus een droom, waarin hij tot zijn vreugdevolle verbazing de woorden “totaliter aliter” te horen krijgt.
Onze zieke Léon heeft ademloos en met gesloten ogen deze legende aangehoord, en de hele tijd
heeft er een serene glimlach over zijn gezicht gelegen. Dankbaar geeft hij de pastor een liefdevolle
hand ten afscheid en zwaait hem uit tot in de verte…..
Hub Meijers
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Wij gedenken...
Wij gedenken met eerbied onze overleden bewoners
Mw. A. Kreutzkamp
Mw. M.A. Gulikers
Mw. G. van Loon
Mw. J. Loop
Mw. W.J.E.M. Franken
Dhr. A.H. Berger
Mw. R.L.M.L. Pécasse
Mw. H.I. Vogels

Waardeer iedere dag!
WAARDEER IEDERE DAG, ZELFS DE
DAGEN DIE NIET ZO GOED ZĲN
Bedenk dat bepaalde mensen in je leven er
zijn om een bepaalde reden. Misschien zijn ze
er wel om je te helpen een bijzondere les te
leren, misschien leren ze ook wel iets van jou.
Je kunt de mensen die je helpen niet genoeg
bedanken.
Spreek je dankbaarheid uit, ook als het lijkt
alsof het niet gaat zoals jij wilt. Er is altijd heel
veel om dankbaar voor te zijn . Vind het en je
opent jezelf voor de goedheid van het leven.
Bron: Angela Hartﬁeld, Amerikaans spiritueel medium
Piet Trepels
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Zorgkaart Nederland

Meer dan miljoen DE-punten voor Voedselbank
Lionsclub Maastricht Trajectum en Eijsden hebben
samen afgelopen maanden deel genomen aan de
landelijke actie om Douwe Egberts punten in te
zamelen voor Voedselbank Zuid-Limburg.
In totaal zijn in Maastricht en omgeving maar liefst
ruim 1.115.853 punten ingezameld, deze worden
door DE omgezet naar meer dan 2.200 pakken koffie
voor de Voedselbank. Ondanks de Covid-maatregelen een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Op
12 februari j.l. zijn de koffiepunten bij de voedselbank
Zuid-Limburg in Landgraaf afgeleverd, samen met een extra taartje voor de vrijwilligers.
Hartelijk dank aan al degenen die hun medewerking aan deze actie hebben verleend door punten
in te leveren dan wel geholpen hebben om zoveel mogelijk punten in te zamelen. Omdat de actie
eind dit jaar een vervolg gaat krijgen, kunt u uw Douwe Egberts punten blijven doneren voor de
voedselbank. Dat kan door ze in de brievenbus te doen of op te sturen naar Vroenhovenweg 10
6213 HD in Maastricht of Stationstraat 47 6231 CK in Meerssen.
Olaf Schijns
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Gratis Paasloterij met mooie prijzen!
Hieronder staat een gratis lot met een
uniek lotnummer. Bewaar dit lot zorgvuldig tot na Pasen. Want dan zullen
wĳ in de liften de uitslag van deze
paasloterĳ bekend maken.
Misschien bent u straks de gelukkige
winnaar van bĳvoorbeeld een levensmiddelenmand, een kunstwerkje,
gratis lunch bĳ la Valeur, een mooi
boek of een van de andere verrassingen die wĳ voor u in petto hebben.
Heeft u een winnend lot? Dan kunt u
de gewonnen prĳs afhalen bĳ de
service-corner.
Veel succes!
Thea Kuchino

LOTNUMMER:
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Parels uit de filosofie
Parels uit de filosofie
Lieve bezoekers van dagbesteding de Salon,
Wij zijn het aan
onszelf verplicht
om goed te leven,
om kalmte en rust
te vinden bij de
dingen die we doen.
Een zinvol leven
leiden, dat is een
meesterwerk waarop
je trots kunt zijn.
Michel de Montaigne
Ingestuurd door mw. Kusters.

Ondanks deze gekke tijd blijven jullie ons
toch trouw bezoeken in de salon,
en schijnt dankzij jullie in ons hart iedere
dag de zon.
Al is het met mondkapje op dat mag de pret
niet drukken,
Samen gaat dit ons toch zeker ook lukken.
De hele dag zien jullie ons in de weer met
ontsmetten, handen wassen, afstand
houden en zo meer,
Hierin komt hopelijk in 2021 een ommekeer.
Een kopje koffie en gezellig kletsen weer als
vanouds dichter bij elkaar,
Ook dan staan wij weer graag voor jullie
klaar.
Bedankt dat jullie er zijn…..
Team dagbesteding de Salon
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De smaak van….
In deze rubriek stellen bewoners van Parc Imstenrade zich kort maar krachtig voor. Deze keer:

Joan Mac Gillavry
Leeftĳd: 84

Voormalig beroep: verpleegkundige/huisvrouw
Land: Italië

Stad: Singapore en Kuala Lumpur

Eten: pasta en niet te gepeperde Thaise
gerechten
Drank: rode en witte wijn

Kleding: casual en bij gelegenheden chique
Vakantie: rondreis met veel
bezienswaardigheden
Vrouw: mijn oma en mijn moeder
Man: Mac en Rob

Boek: thrillers en romans
Film: Intouchables

Muziek: populair klassiek en dansmuziek
Sport: zwemmen

Hobby: nu lezen, voorheen line dance, handwerken (behalve naaien) en boetseren
Politiek: lastig
Auto: Citroën
Krant: geen

Televisie: quizzen, talkshows en actualiteiten
Radio: Classic FM

Bedtĳd: tussen 23 en 24 uur

Zou welk dier willen zĳn: zwaan
Hekel aan: kou

Grootste genoegen: gezellig samenzijn
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Service
onder
Ond

Servicepagina – Activiteiten 2021

onder voorbehoud coronamaatregelen

Dag

Activiteit

Tijd - uur

Locatie

Zondag

Eucharistieviering

10.00 uur.

Elisabethkapel

Koffie-uur

12.00-13.00

Rendez-vous

Mw. Tuninga 045-543 2251

Beter bewegen

09.45-10.30

Fysiotherapieruimte
Bosanemoon/2de
verdieping

Mw. Derks 06-29130449

Koffie-uur

11.00-12.00

Rendez-vous

Bridge

13.15

Rendez-vous

Computerspreekuur

14.00-15.00

Rendez-vous

Jeu de Boules

10.30-12.15

Banen achter
gebouw Eenbes

Koffie-uur

11.00-12.00

Rendez-vous

Filmmiddag

Zie
maandelijkse
cultuuragenda

Rendez-vous

Mw. Bijlmakers 045-4004613

Bridge
Handwerkclub

18.30-22.00
9.30-12.00

Rendez-vous
Orangerie

Eucharistieviering
Computerspreekuur

10.00
14.00-15.00

Bidkapel
Rendez-vous

Mw. Smeets 045-5315649
Mw. C. de Groen 0455115897
Miv 8 januari 2020
Dhr. Kitzen 045-5710086
ehkitzen@home.nl

Oefengroep project
Life (bewegen)

14.00-15.00

Fysiotherapieruimte
Bosanemoon/2de
verdieping

Dhr. S. Verbruggen
045-5431942

Repetitie St. Elisabeth
koor
Koffie-uur

9.30-10.30

Rendez-vous

Dhr. Hochstenbach
045-5215639

11.00-12.00

Rendez-vous

Sociëteit /
Donderdagavondgroep

19.30-22.00
3de donderdag
van de maand
14.00-16.00 uur
tweemaandelijks

Rendez-vous

Mw. Bezemer/ mw. Fortuin
045-5719727/045-5314082

Rendez-vous

Mw. Schroder-Wetzels
045 – 511 4641

Schildercursus

10.30-17.30

Barbier

Tai chi – Qi gong

10.45-11.45 uur

Rendez-vous

Tai chi – Qi gong

14.15-15.15

Rendez-vous

Borreluur

16.00-17.30

Bar Rendez-vous

Mw. Hollewijn
06 – 3897 5525
Mw. S. Caballero-Patelski
045-8885534/06-40584506
patelski.caballero@gmail.com
Dhr. Caballero Ruiz 0458885534 of 06-57348789
Dhr. Mullenders

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Leesclub
Vrijdag
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Contactpersoon

dhr. Frumau
045-5620043
Dhr. Kitzen 045-5710086
ehkitzen@home.nl

Dienstverlening

Kapsalon Imstra Plaza
Parc Shop Imstenrade

Locatie

Openingstijden

contactgegevens

Parc Imstenrade 48
Naast restaurant La
Valeur
Tussenverdieping
Bosanemoon

Ma. t/m vr.
Behandeling op afspraak

John v. Mulken
045-5680928

Ma. gesloten
Di. t/m za. 9.30-15.30
uur
Di t/m zo van 12.0020.00 uur
Groepen op afspraak
Donderdag op afspraak

Veronique Winckels
045-5284500

Brasserie La Valeur

Begane grond
Bosanemoon

Schoonheidssalon
La belle Visage

Kantoor nabij Rendezvous

Praktijk voor
Fysiotherapie
A.J.G.M. Kemps

2e verdieping
Bosanemoon

Behandeling op afspraak

Gezondheidscentrum
Parc Imstenrade
Praktijk voor
complementaire
therapieën
(Medisch)Pedicure

Bosanemoon 1ste etage
appartement 74

Op afspraak

Kantoor bij Rendez-vous

Maandag, dinsdag en
woensdag hele dagen

Bloemisterij Joko

Orangerie

Vervoersdienst bus Parc
Imstenrade

Vertrek vanaf
hoofdingang

De even weken op
dinsdag van 10.00 tot
12.00 uur
Alle werkdagen van
9.00 – 17.00 uur

045 – 543 2824
Monique Steens
06 446 263 69
045 – 575 3017
045-5727468 of
045-5431942
Stefan Verbruggen of
Jasmijn Habets
Dhr. H. Janssen
06-23313517

Mevr. A. Verlaan
045-5752614
06-30937669

Reserveren Service
Corner
045-4004600

Pastoraal team:

Voorzitter dhr. H. Hochstenbach

045–5215639

Huurdersvereniging:

Voorzitter dhr. L. Grommers
Secretaris dhr. T. Verjans

045–8881065
045-5419339/06-38891206
hv.parc.imstenrade@gmail.com

Cliëntenraad:

Voorzitter dhr. W. Bron
Vice voorzitter dhr. Heijmann

045–7506482
045-7853018

Colofon
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