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HERFSTNUMMER 2013
Ter introductie
Licht en kleur oefenen invloed uit op onze
stemming en ons welzijn. In de vorige Regenboog hebben we vermeld, dat groentinten een
ontspannende invloed uitoefenen op mensen.
Bewoners hier op het Vegetarisch Woonpark
hebben ons bevestigd, dat wonen hier, omringd door het groen van de natuur, bijdraagt
aan de lichtheid van hun bestaan. Onvermoede krachten en talenten kunnen dan boven
komen drijven, waardoor ieder tot meer in staat
blijkt, dan men had kunnen denken. Dit geldt
ook voor ons als redactie. Ons werk komt voort
uit het doen van dat, waarin ons hart gelooft,
namelijk: een bijdrage leveren aan de bloei van
het Vegetarisch Woonpark Ommershof en Felixoord. En daarin is nog heel veel mogelijk...
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Amberboom in de herfst
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Wetenswaardigheden Woonzorg
Ed Harms, Woonconsulent
Herfst betekent veel tuinonderhoud van het Vegetarisch
Woonpark. Woonzorg Nederland heeft met het bedrijf van
Nico Looman ´Groeirijk´ een
jaarcontract voor het onderhoud
aan de algemene groenvoorzieningen van het park. De principeafspraak met Nico is dat hij
de gemeenschappelijke groene
ruimte van het Woonpark
onderhoudt, dus park, bos en paden. Dus niet
de tuinen van de bewoners. Daarover op deze
plek meer. Dit geldt ook voor de nieuwe servicekostenafrekening van Woonzorg over het jaar
2012. Ook hierover meer uitleg.
Tuinonderhoud.

Zoals u weet
doet Nico
Looman het
onderhoud
van het
Woonpark.
We hebben
aan Nico een
fantastische
tuinman, met
wie het niet
nodig is om
tot achter de
komma af te
spreken wat
hij wel en wat hij niet doet en waar exact de
grenzen liggen tussen gemeenschappelijk en
privé werk op het park. De principeafspraak met
hem is, dat hij de gemeenschappelijke groene
ruimte van park, bos en paden onderhoudt. We
hebben natuurlijk wel een vaste prijsafspraak
met hem gemaakt voor dit onderhoud.
Hij onderhoudt dus niet de tuinen van de bewoners. Op verzoek werkt Nico wel eens in de tuin
van een bewoner of aan de rand daarvan,
bijvoorbeeld een heg. Als een tuin te groot wordt
voor iemand heb ik met Nico afgesproken, dat
het aan hem is om te beoordelen of hij aan zo ’n
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verzoek kan voldoen. Heeft hij nog wat ruimte
binnen zijn ‘uren’, dan kan hij aan iemands
verzoek voldoen. Is die ruimte er niet dan houdt
het helaas op. Nico heeft een vastgesteld aantal
werkuren per jaar. Realiseert u zich, dat alles
wat Nico op uw persoonlijk verzoek aan uw tuin
doet, afgaat van de tijd die hij kan besteden aan
het algemene parkonderhoud.
Servicekostenafrekening

In de maand augustus zijn door Woonzorg de
nieuwe servicekosten vastgesteld en zijn de
kosten over het jaar 2012 met de bewoners afgerekend. Dit met instemming van het bestuur
van de bewonersvereniging. Servicekosten zijn
de algemene kosten die worden gemaakt voor
beheer en onderhoud van het hele park. Denk
daarbij aan de kosten voor het onderhoud van
de groenvoorzieningen door Nico Looman, het
beheer door uw bewonersconsulent, de kosten
voor onderhoud aan tuinmeubilair, parkverlichting en de elektriciteitskosten voor dit laatste.
Deze kosten worden gelijk verdeeld over alle 47
woningen van het park.
Verschillende contracten

Vervolgens kijken we naar de verschillende contracten die er zijn.
Met de bewoners met een huurovereenkomst
met Woonzorg Nederland rekenen we af op de
manier zoals die bij ons gebruikelijk is. Wie in
2012 teveel aan voorschot heeft betaald, krijgt
het teveel betaalde terug. Deze bewoners krijgen ook van ons bericht (of hebben dat al gehad) wat het nieuwe voorschot wordt tot aan het
moment van de volgende afrekening.
De bewoners met een oude huurovereenkomst
(van Philadelphia) en bewoners met een
gebruiksrecht krijgen van ons geen bericht.
Bij deze bewoners zijn de servicekosten als een
vast bedrag opgenomen in de “all-in” huur of in
het gebruiksrecht.
Met hen vindt geen jaarlijkse afrekening plaats.

Bovenstaand artikel geeft hopelijk antwoord op
de vele vragen die hierover aan mij zijn gesteld.
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Nieuws bewonersvereniging
Joke Pronk, voorzitter

Lieve mensen,
Op 1 september heeft de meteorologische herfst zijn intrede gedaan, na
een lange periode van heerlijk warm weer. Het
lijkt echt herfstweer, maar ik heb begrepen dat
de komende dagen de zomer nog een toegift in
petto heeft. Het is in de zomer op allerlei terreinen wat rustiger dan in de andere jaargetijden,
en dat is niet voor iedereen even prettig.
Is het niet mogelijk, bij het eerder met veel
bravoure aangekondigde nieuwe beleid, dat
uitgaat van de cliënt in verzorgingstehuizen
deze wetmatig geworden regel te veranderen?
Juist in de zomer zou het zo fijn zijn als er extra
activiteiten worden georganiseerd, als het even
kan buiten en dat ook de gewone activiteiten
door blijven gaan. Zodat voor iedereen de zomer
een feest wordt en niet alleen voor hen die hun
bezigheden (nog) zelf kunnen organiseren.
Het zou ook fijn zijn als er niet ineens allerlei
tijdelijke krachten aan je bed staan, waarmee je
geen vertrouwde band kunt opbouwen. Op die
manier hoeven afhankelijke ouderen niet als een
berg op te kijken tegen de zomer. Gelukkig zijn
er vele trouwe vrijwilligers, die onvermoeibaar
het leven toch een stukje lichter maken voor wie
daar behoefte aan heeft.
Dit gezegd hebbende: hier in ons woonpark was
het goed toeven. We hebben genoten van die
mooie zomer.
Voor ons als bestuur bleef het werk steeds een
beetje door druppelen, ondanks dat we de
afspraak hadden een zomerstop van twee
maanden te houden. De gevolgen van het regeringsbeleid baren ons zorgen, ook al kennen we
die gevolgen nu nog niet. Maar we proberen wel
steeds alert te reageren op alles wat via de
media en andere kanalen op ons af komt, om te
kunnen waarborgen dat ons woonpark en zorgcentrum Felixoord zoveel mogelijk ongeschonden door de crisis komen. Dat betekent dat wij
de keuzes, die er zowel door Woonzorg in verband met Vegetarisch Wooncentrum Ommershof als door Icare in verband met zorgcentrum
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Felixoord worden gemaakt, op de voet volgen
en waar nodig vragen stellen en proberen onze
belangen naar voren te brengen. Misschien zijn
die zorgen overbodig, maar we kunnen ons niet
permitteren om Gods water over Gods akker te
laten lopen, en daarmee het voortbestaan van
het Vegetarisch Woonpark en Zorgcentrum
Felixoord voor vegetariërs verloren te laten
gaan. Niet dat er een directe dreiging is, maar
de ervaring leert dat het belangrijk en vaak
effectief is om in een vroegtijdig stadium je stem
te laten horen, en overleg te voeren waar nodig
en mogelijk.
Alles is in beweging, zoals overal in de
maatschappij. Zo worden er besprekingen
gevoerd over de toekomst van De Regenboog.
Bij ongewijzigd beleid dreigt de financiering van
De Regenboog in gevaar te komen.
Als bewonersvereniging willen wij graag een
eigen blad behouden, met daarin verenigingsnieuws en waarin verder ons woonpark met zijn
bewoners en zo mogelijk ook Felixoord, centraal
staan. Tijdens onze ALV (algemene leden
vergadering) of anders in of bij het decembernummer hopen wij u verder te informeren over
de resultaten van dit overleg.
In mei 2013 hebben wij een enquête gehouden
onder de mensen die op de wachtlijst voor een
woning in ons park staan. We zijn verrast door
de positieve reacties. Geregeld komen er
mensen kijken en kennis maken. Leuk om de
reacties te horen en ons opnieuw te realiseren
hoe mooi en fijn het is om hier te mogen en
kunnen vertoeven. En ook goed als mensen zich
goed oriënteren op de omgeving waar ze straks
naar toe willen komen. Ook wij vinden het
plezierig om onze toekomstige buren alvast te
leren kennen, al kost het ons best wat tijd.

Leed en last zijn de
doornen aan de stengel van
elke levensroos
C.R.

Contactorgaan 5e Jaargang Nr. 3 – september 2013 Vegetarisch Woonpark Ommershof

Blz. 5

Parkimpressies
Trudy van Haren & Ferry Rijnbout
In deze bijdrage willen wij de toenemende activiteiten in het parkgedeelte van ons mooie
Woonpark Ommershof beschrijven. Met recht
kunnen wij spreken van een park in beweging.
Park in beweging

In onze vorige Parkimpressies heeft Ferry
Rijnbout 10 algemene uitgangspunten voor ons
park naar voren gebracht. Christina Vogten gaf
hierover schriftelijk haar mening: “Prima, deze
10 uitgangspunten van het Parkplan, lijkt mij een
heel solide basis. Daar past alles in wat we
maar zouden willen verwezenlijken”. Een paar
andere bewoners lieten een soortgelijk commentaar horen. Christina schreef ook nog: ”O ja, en
nog bedankt voor de excellente staat waarin ons
park er tegenwoordig bijligt”. De afgelopen
weken was het Amberboomplein bv. één grote
kleurenpracht met teunisbloemen, zeepkruid etc.
Wild maar wel met zorg.
Ook in meer praktische zin is er beweging. De
banken in ons park zijn door onze tuinman Nico
met hulp van Leendert eindelijk weer mooi
opgeknapt. Ons park ziet er hierdoor onmiddellijk beter uit. Ook onze “Grand Old Park-Lady”
Corrie Rentmeester was hier heel gelukkig mee
al liet zij wel fijntjes weten dat het volgens haar
wel tien jaar geduurd heeft.
Steeds meer bewoners, vooral nieuwe, nemen
tegenwoordig deel aan onze park-ochtenden die
tweemaal per jaar worden gehouden. Bewoners
die niet mee kunnen werken kunnen toch hun
bijdrage leveren door bijvoorbeeld soep te maken, iets lekkers bij te dragen voor bij de koffie
of geld te geven voor stokbrood. (Florence nog
bedankt voor je heerlijke soep op de afgelopen
Park-ochtend 16 mei).

prachtige kruidentuin en wordt de composthoop
door Trudy netjes bijgehouden.
Bij de ingangen van ons woonpark zijn grote en
kleine borden geplaatst. Sommige bewoners
vinden de tekst op deze borden nogal onvriendelijk. Maar de grote meerderheid van de bewoners hebben hiervoor via een enquête gekozen.
Anita en Harmen zijn wel heel blij. Door de verbodsborden èn de anti-poep bordjes is er op het
ogenblik veel minder overlast van hondenpoep.
(En nu nog die enkelingen aanpakken die er een
potje van maken en zelfs bordjes vernielen).
Tot slot, de parkcommissie heeft een nieuwe
voorzitter, Jeroen de Haas. Hij is zeer deskundig
in het beheren van landgoederen én vooràl van
bossen. Jeroen is tevens lid van de Cliëntenraad
van Felixoord. Wij hebben Jeroen hard nodig
om het parkgedeelte verder te ontwikkelen, want
er is nog heel veel te doen. Welkom Jeroen in
onze parkcommissie! Maar onze bewoners hebben wij ook hard nodig. Hebben jullie ideeën,
laat het ons weten. De parkcommissie zal ze serieus bekijken. Over de ‘Herfst parkochtend’ in
november 2013 krijgen jullie nog nader bericht.

Vanaf maart 2013 wordt op elke eerste maandagmiddag van de maand, in ongeveer anderhalf uur, gezamenlijk door bewoners een parkklus aangepakt en daarna gezellig wat gedronken. Leuk en nuttig. Op maandag 2 september
14.00 uur zijn we weer begonnen. Heb je ook
zin neem dan contact met een van ons op.
Leendert en Trudy hebben onze kleine Jeu de
Boules baan weer speelklaar gemaakt en in gebruik genomen. Deze baan ligt op het grasveld
achter Felixoord.
Verder maakt Marlies Assendorp steeds leuke
foto’s, is Theunis Limonard nog altijd druk in de

Foto: Marlies Assendorp
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REIS-ENGEL, een herinnering
Marlies Assendorp

We gingen naar Spanje met rugzakken en
tentjes. Drie vriendinnen zouden liften en ik
reisde met een ‘luxe touringcar’. We hadden
in Figueras afgesproken op een bepaalde
plaats en tijd, maar mijn bus reed daar niet
helemaal naar toe. Ik kwam met de
chauffeur overeen dat hij me zo dichtbij
mogelijk zou afzetten. En inderdaad reed hij
van de snelweg af toen we Figueras naderden, maar tot mijn schrik stopte hij toen al
snel en maakte me duidelijk dat hij me niet
verder kon brengen.
Ik werd met rugzak en al de bus uit gewerkt en
daar stond ik, om een uur of zeven ’s ochtends,
ergens op een verlaten vlakte. Het was er kaal,
de aarde oker-grijs, het werd net licht. In de
verte een industrieterrein en verder niets,
niemand. Lopen kon ik niet goed en zeker niet
met mijn zware rugzak.

We dronken roze champagne en er was geen
sprake van verdere toenadering, we zaten daar
gewoon. Later ontbeten we nog ergens (ja, in
die volgorde) en precies op tijd zette hij me af op
het afgesproken punt in Figueras, waar mijn
vriendinnen ook net aankwamen.
Als ik later in mijn reis door het leven even niet
wist hoe ik verder moest, dacht ik terug aan
deze ervaring. Er keerde dan altijd het vertrouwen terug dat ik me over kon geven aan dat wat
er was. Genoeg om mijn reis voort te zetten.

En die man, was dat eigenlijk wel een man...

Chia-zaad
Opnieuw wil ik de aandacht vestigen op een
oude krachtige en gezonde voedingsbron uit
Zuid-Amerika. De Chia-zaadjes komen uit
Mexico en zijn afkomstig van de Salvia
Hispanica, Mexicaanse familie van de
muntplant. Ze lijken op maanzaad, maar zijn
vrijwel smakeloos, zodat je ze overal in kunt
verwerken, bijvoorbeeld in pap of toetje.
De zaden zijn voor vegetariërs een goede plantaardige bron van Omega 3, het wordt de rijkste
bron hiervan in de natuur genoemd. Goed voor
o.a. ouder wordende en/of reumatische
gewrichten. Ze zitten verder vol antioxidanten,
neutraliseren de vrije radicalen en zijn goed voor
huid en organen. Daarnaast zijn de zaden rijk
aan vezels - meer nog dan in lijnzaad - en daardoor verbeteren ze de stoelgang en helpen bij
problemen met de spijsvertering (met name als
je ze weekt in water tot een soort gel).

Tekening: Marlies Assendorp

Na een kort moment van paniek kwam er een
bevrijdende rust over me. Ik kon niets doen dan
me overgeven en maar zien wat er zou gebeuren. Op dat moment zag ik in de verte een
bewegend stipje. Dat kwam zowaar mijn kant uit
en even later stopte er een auto naast me met
een jonge man erin die gebaarde dat ik mee kon
rijden. We bleken elkaar nauwelijks te kunnen
verstaan, maar ik had geen enkele twijfel en
stapte in.
Er waren nog een paar uur te gaan tot mijn
afspraak in Figueras. De man reed me in stilte
door het landschap en bracht me naar een
champagnebrouwerij die al open bleek.

Chia-zaden zijn ook
te gebruiken als je
wilt afvallen: door de
vezels in de zaden
blijft de bloedspiegel
laag en de mineralen die erin zitten
zorgen ervoor dat je
voldoende voedingstoffen binnenkrijgt.
De zaadjes zijn prijzig, maar je doet er lang mee
en je hebt maar zo’n twee theelepels per dag
nodig. Ze zijn te vinden in natuurvoedingswinkels en bij de natuurvoedingskraam op de markt.
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Vraaggesprek met Martine van Dam

Actiepuntje

Atie Olff & Jetty Jager

Johanna Priester, huisarts

Martine van Dam vertelde uit een gezin van acht
kinderen te komen, waarvan de vier meisjes
geen vlees eten. Ze is sinds haar 14e jaar vegetariër. Haar twee zonen (nu respectievelijk 44 en
34) zijn vegetarisch opgevoed. Martine heeft
Felix Ortt gekend, toen zij de oa. door hèm gestichte humanitaire school in Soest volgde. Ook
logeerde ze enkele
maanden bij zijn
weduwe. Nu woont
ze hier in een van
de bungalows, na
14 jaar te zijn ingeschreven.

Er is overal werk te vinden.

Ze vertelde ons dingen te horen en te zien, die
veel mensen vaak niet opmerken. Dit heeft te
maken met een grote gevoeligheid en scherp
observatievermogen. Ze had gedacht hier stilte
te vinden, maar vindt de mensen aan de andere
kant van het Woonpark erg rumoerig. Ook heeft
ze moeite met de felle lichten op het terrein. Ze
zou graag een kapje zien op de bovenkant van
die bollen. Ook in verband met de nachtdieren.

Je omgeving mooier, schoner en gezonder maken.

Ze heeft in haar leven in vele "sectoren" gewerkt
zoals: in de verpleging, bij de dierenopvang en
op een particuliere school voor moeilijk lerende
kinderen, waarvoor zij methodes ontwikkelde.
Ook werkte ze als groepsleidster in Antroposofische tehuizen, bij paarden, gaf voedingslessen
en meditatie en schreef enkele boeken over
vegetarisme en geneeskunde. Later heeft ze
een praktijk voor natuurgeneeskunde gehad,
maar 12 jaar later ging ze gedurende acht jaar
helemaal op in een poppentheater.

Je ergens in verdiepen, mee verbinden, je iets
eigen maken.

Nu verlangt ze naar stilte, die haar inspireert tot
schilderen, musiceren en schrijven. In dit
verband citeerde ze ons onderstaand gedichtje
van Adema van Scheltema uit haar hoofd:

Rust en aandacht versterken en uitstralen.

"Leer u aan de stilte laven,
waar het leven u geleidt.

Rouwen over een verlies, gemis of verloren
kans.
In dankbaarheid vieren van een overwinning,
toeval of gave.
Kunst maken en zo helpen bij vieren, rouwen,
troosten en begrijpen.

Verborgen pijn aanraken en opruimen of met
liefde omhullen.
Een relatie verzorgen. Kinderen opvoeden. Hen
zichzelf laten zijn.
Een ziekte of beperking werkelijk zelf dragen.
Hulp aanvaarden en (laten) weten wanneer je
die echt nodig hebt.
Je nek uitsteken en zaken in beweging zetten.
Op integer-menselijke wijze een baan uitoefenen of bedrijf leiden.
Al deze activiteiten dragen bij aan een mooiere
wereld. Sommige worden direct met klinkende
munt betaald, andere op verborgen wijze, of pas
veel later - en rijker.

Zij is uwe veil'ge haven,
want zij is de grootste gave
van de eeuwigheid!"

Puntje is een korte, positieve, gezondheidsbevorderende tip van Johanna Priester, huisarts.
Wie geregeld zo'n lichtpuntje wil ontvangen kan
zich aanmelden via de website www.puntjes.nu
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Een nobel streven

Wij, de verhalenmakers

Paul Beets

Sjan Melsen, Activiteitenbegeleidster Felixoord

Op een zondagmorgen om kwart voor acht
rinkelt de huisbel. Als ik open doe staat er
samen met zijn grote zwarte hond een heer in
rijbroek voor mijn neus. Hij zegt, dat hij is
gestuurd door het verpleeghuis ‘De Halderhof’ in
Bennekom. Hier werkt mijn vrouw Hetty als vrijwilligster. Ik laat de man binnen en hij neemt
plaats in een leunstoel in de huiskamer. Hetty
ligt nog in bed en ik zeg haar dat er bezoek voor

Iedere donderdagochtend
hebben wij in de dagopvang de activiteit: het lezen
van verhalen en gedichten.
Op een ochtend in augustus hebben we zelf een
gedicht gemaakt met als titel: Wij, de verhalenmakers. De opdracht was: iedereen
maakt een eigen zin, die aansluit bij de
vorige zin.

haar is. Ze komt binnen met onze hond Tara, die
meteen de zwarte hond aanvalt. Er breekt een
hevig gevecht uit, waar onze gast zich niets van
aantrekt. We blijken te doen te hebben met de
zeventigjarige heer M. uit Doetinchem. Hij wil op
een lapje grond ten westen van Bennekom
lathyrus gaan kweken. Zodra de bloemetjes van
de lathyrus gaan bloeien, moeten ze van hem
door vrijwilligers worden uitgedeeld aan de
bewoners van het genoemde verpleeghuis. De
heer M. nuttigt deze zondag met ons met smaak
het ontbijt-, middag- en avondmaal. Hij leert ons
het volgende gedichtje: ”Er moet een potje thee
gezet, ik moet de vetplant water geven, vanavond ga ik vroeg naar bed, ik heb een druk en
lastig leven.” We hebben met de heer M. twaalf
jaar intensief van doen gehad. Hij was een boeiend warhoofd. Wat we met hem hebben beleefd,
grenst aan het ongelooflijke! Hij was één van de
zes personen, met wie Hetty en ik van doen
hebben gehad. Zij kwamen altijd onverwacht.
Mijn vrouw Hetty kon nu eenmaal geen nee
zeggen. Trouwens, de lathyrus is nimmer gezaaid…

•

Jan, wil een avontuur waar je hard om
moet lachen.

•

Hij wil een leuke film zien, want lachen
is een leukere bezigheid dan huilen of
pijn lijden.

•

Zijn psychiater heeft tegen hem
gezegd dat hij iets moet doen waar hij
vrolijker van wordt.

•

Maar de volgende dag was hij steeds
alle vrolijkheid weer vergeten.

•

Hij krijgt het idee, ik ga opnieuw
beginnen.

•

Eerst een nachtje slapen en morgen
weer fris, vrolijk en gezond wakker
worden.

De moraal van dit verhaal:
- blijf optimistisch
- geef nooit op
- verzin iets goeds voor jezelf
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Natuurlijke samenhang
Kees & Atie Olff
Een impressie van een lezing op de Dag van de
complementaire zorg door Willem Beekman
Sinds de reis van Apollo 8 naar de maan,
kennen we de foto van de aarde als beeld van
een geheel. Begrippen
als verbinding, verandering en samenhang
staan symbool voor de
natuur. Hermes met in
zijn hand de dubbele
slang met vleugels is
hiervan een voorbeeld.
Een wijs man, Matsuo
Basho (1644-1694) woonde in een hutje boven
op een berg. Een jongen kwam de berg opgeklommen om hem te vragen: “Kunt u in één zin
alles vertellen over de natuur?” Het antwoord
van Basho luidde: “Wanneer je goed kijkt bloeit
er een herderstasje onder de heining!” De
jongen ging natuurlijk
meteen naar een herderstasje kijken, die
volop in bloei stond
met witte bloempjes.
Hij plukte alle blaadjes van het herderstasje, droogde ze en
legde de blaadjes in een cirkel om de stengel
van het herderstasje heen.
Basho legde hem uit: “Kijk je ziet 3 fasen: In de
eerste fase zie je groei en differentiatie
optreden. In de tweede fase worden de blaadjes
steeds kleiner. In de derde fase gaat het plantje
bloeien. Economen in onze tijd hebben het er
over dat groei goed is en stilstand achteruitgang.
Planten echter kennen groei als eerste fase en
rijping als tweede fase. Kleiner groeien doet
bloeien. Dit kunnen we het holistische weten van
Moeder Natuur noemen.”
De pakezelfase

Bij ons als individuen zie je groei optreden tot
ongeveer het 35ste levensjaar. Mensen krijgen
een baan, gaan trouwen of samenwonen,
krijgen kinderen, een huis, gaan op vakantie,
kortom tot die tijd kun je dit de ‘pakezelfase’
noemen. Daarna komt vaak een ommekeer in
het leven van mensen. Onderliggende waarden
worden meer van belang. Dit is: wijsheid van het
geheel.
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Interactieve oefening

Graag wil ik dit uitleggen met een interactieve
oefening. Waarbij rozen ons leiden. In de middeleeuwen waren de kloostertuinen ommuurd.
In die tuinen groeiden kruiden en bloemen. De
tuinman die voor deze tuin zorgde werd geleidelijk aan ouder en ouder en zijn rug werd er niet
beter op. Dit deed hem vragen: Is er niet een
novice die de zorg voor de tuin wil overnemen?
De novice kwam en de oude tuinman had
meteen een raadsel voor hem:
“Er waren eens 5 broers. Twee van hen hadden
geen baard, twee hadden een hele baard en
één broer had een halve baard! Vraag aan de
novice: Wat is de oplossing van dit raadsel? (die
overigens is te vinden in deze tuin!)”. De novice
weet het van geen kanten.
Kijk, zegt de oude
tuinman en hij plukt
een mooie roos af van
de vele die in de tuin
groeien. De oplossing
van het verhaal over
de baarden van de vijf
broers kun je in de groene kelkbladen van elke
roos vinden. Het is een openbaar geheim dat
het pentagram de vijfde essentie is van het
overkoepelende geheel. Kijk in de roos. Je ziet 5
groene kelkbladen. Twee kroonbladen hebben
een baard, twee hebben geen baard en eentje
heeft een halve baard.
Groene kelkbladen

Links en rechts
hebben een vertakking, twee zijn
helemaal kaal. De
vorm van een pentagram, alle rozen
hebben dit verschijnsel, het overkoepelende geheel van een
pentagram.
Net zoals in de vroege middeleeuwen men
aarde, water, lucht en vuur al kende, is elkaar
rozen geven nog steeds een symbool, namelijk
voor verleden, heden en toekomst. Alle delen
weten van het geheel.
Willem Beekman (1950) is bioloog en momenteel werkzaam als coach, spreker en trainer,
waarbij de natuur zijn inspiratiebron vormt. Hij
was directeur van de Hortus Botanicus in Amsterdam en onderzoeker aan de Wageningse
Universiteit.
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Inspecteren
René Berendsen
Locatiemanager Felixoord

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is weer
langs geweest. Op 22 mei kwamen ze voor een
onaangekondigd bezoek. We wisten dat ze
kwamen, echter voorheen kwamen ze altijd
aangekondigd. Maar dit is, onder invloed van de
politiek, het nieuwe beleid van de Inspectie.

Blz. 10

Alternatieve behandelwijzen
In Nederland laten zich jaarlijks vele tienduizenden mensen behandelen door alternatieve
beroepsbeoefenaren. Doorgaans gebeurt dit
zonder noemenswaardige problemen. Maar
wanneer de samenleving wordt opgeschrikt door
gevaarlijke behandelpraktijken van alternatieve
behandelaars, vraagt menigeen zich af 'wat doet
de inspectie?'

Het resultaat was ronduit teleurstellend. Er
waren nog steeds een paar risico’s die volgens
de Inspectie te hoog waren. Na alle inzet de
afgelopen anderhalf jaar was dit toch flink balen.
Hoe kan het dan toch dat de Inspectie zo
oordeelt?
Dat vraagt reflectie op ons handelen. Wat hebben we nu van het plan van aanpak gerealiseerd
en wat hebben we gelaten of nog niet gedaan?
Dat is een harde confrontatie. Het blijkt namelijk
dat we ‘de formaliteiten’ goed geregeld hebben
de laatste tijd. Zoals bijvoorbeeld: er is een kwaliteitshandboek (KHB) gekomen dat digitaal voor
iedereen beschikbaar en bereikbaar is. Dit is
gevuld met protocollen en procedures en die
worden jaarlijks, of driejaarlijks geëvalueerd.
Er is een
nieuw
zorgleefplan (ZLP)
ingevoerd
en daar is
scholing
voor
geweest. Er zijn klinische lessen geweest op de
inhoud van de zorg maar ook op bijvoorbeeld
BOPZ (voor de opname in een gesloten afdeling). Er zijn teamsessies geweest voor al het
personeel en er is een nieuwe visie met
gedragsafspraken gemaakt.
Maar waarom heeft dat dan niet tot het gewenste resultaat geleid? Omdat we gezamenlijk
verzuimd hebben om elkaar aan te spreken op
dat wat we geleerd en afgesproken hadden. Dat
geldt voor mij, de teamleiders en de medewerkers.
Dat zijn we vanaf de zomer anders gaan doen.
Het levert nogal wat discussie op en doet ook
stof opwaaien. An sich niet erg want het gaat
allemaal en alleen om de juiste kwalitatief goede
zorg voor de bewoners van Felixoord.

Patiënten zijn zelf verantwoordelijk om te kiezen
voor reguliere zorg of het alternatieve circuit.
Patiënten die voor reguliere zorg kiezen, mogen
verantwoorde zorg verwachten. Patiënten die
het alternatieve pad bewandelen hebben minder
garanties. De inspectie is niet tegen alternatieve
behandelmethoden; er is geen wetenschappelijk
bewijs dat alternatieve behandelwijzen ziektes
genezen, maar ze kunnen soms wel zieken
helpen. Aanvullend kunnen alternatieve
behandelwijzen prima zijn.
Een patiënt bepaalt uiteindelijk zelf of hij een
behandeling wil ondergaan en welke. Die keuze
kan de patiënt natuurlijk alleen maar maken als
hij juist is voorgelicht over de aard van de ziekte,
over de diverse behandelingsmogelijkheden en
de kansen/gevolgen van die diverse
mogelijkheden. Dáár ligt een plicht van de zorgverlener, alternatief of regulier.
Alternatieve zorgverleners moeten hun patiënten
goed voorlichten over het feit dat hun behandeling niet op rede en bewijs is gestoeld. Het is
aan de patiënt om te controleren wat de status
van de zorgverlener is.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

alleen het haardvuur
warmt nog haar oude lichaam
deze hefstavond
Carla Mostert
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Informatie “Leven Nu”
Marouska Brandsma
Levenu is een kleinschalige organisatie zonder
winstoogmerk, die diensten op maat aanbiedt
om het leven van ouderen makkelijker of plezieriger te maken. Persoonlijk contact staat daarbij
voorop.
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Boekbespreking
Opa Jansen vertelt verhalen
Mieke Mintjes
Fotowerk: Jan Boelens
ISBN: 978-90-8788-080-4

We hebben drie enthousiaste ledenconsulenten,
die al jaren het gezicht van Levenu vormen:
Mariëtte Groot, Wil Kruk en Annet van Gaalen
(zie foto). Uw ledenconsulent komt ook bij u op
huisbezoek. Een vertrouwd gezicht maakt het
immers nog makkelijker om ons te benaderen.
Met allerlei vragen op het gebied van welzijn,
wonen en zorg kunt u bij ons terecht. Wij zoeken
vervolgens voor u een passende oplossing.

Ondersteuning

Een van de diensten die onze leden erg waarderen, is de dienst Ondersteuning. Niet iedereen
wil of kan altijd een beroep op familie of buren
doen als zelfstandig op pad gaan moeilijker
wordt. Moet u bijvoorbeeld naar de dokter, de
stad in, of wilt u ergens gezellig koffiedrinken,
dan kunt u bij ons terecht voor ervaren, maar
ook gezellige begeleiding.
Personenalarmering

Een andere veelgevraagde dienst is de personenalarmering met professionele alarmopvolging. U hoeft dus geen beroep op buren of kinderen te doen die bij alarmering komen kijken,
maar u hebt meteen contact met een meldkamer
die de juiste hulp regelt.

Vroeger leefde er in Renkum een oude man, die
bekend stond om zijn vertelkunst. Hij vertelde
verhalen – gebaseerd op historische feiten – die
zich in zijn omgeving afspeelden en die hij zich
herinnerde uit zijn jeugd. Hij verrijkte zijn vertelsels met fantasie. Men noemde hem Opa
Jansen. Zijn achterkleinkind Mieke Mintjes zet
zijn voetstappen voort. Ook haar verhalen zijn
gebaseerd op restanten uit het verleden van deze omgeving. Zo is bijvoorbeeld haar verhaal
“Lokroep van de rivier” gebaseerd op de plaatselijk nog steeds sterke stroming van de NederRijn. Eerder zijn deze verhalen gepubliceerd in
het nieuwsblad “Hoog en Laag”. Deze serie in
boekvorm is met heel bijzondere foto’s en met
enkele nieuwe verhalen aangevuld.
Een aanrader!

Tot slot bent u ook welkom in onze winkel in
Doorwerth, waar u ons aanbod vindt van
producten op het gebied van zorg en welzijn.

Het bestaan is één
organisch geheel, het is

Op de website www.levenu.nl vindt u alle
informatie. Telefoon (026) 33 91 289.

kosmische eenheid.
C.R.
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Het weten waard

Blz. 12

Prehistorie

Ondersteuning ouderen

Op 1 mei 2013 is Elles Visser gestart met een
servicebureau voor ouderen. “Met Madelief” is
niet bedoeld als thuiszorg, maar wil een vast
aanspreekpunt zijn voor ouderen die het belangrijk vinden om zelfstandig te zijn en te blijven.
Op haar servicebureau is elke wens bespreekbaar. Bijvoorbeeld: iemand die een nieuwe lamp
komt ophangen, gaat winkelen met je of een
keertje op bezoek komt, alles is mogelijk. Op
werkdagen berekent Elles Visser een uurtarief
van 19 euro. Mensen die een Persoons Gebonden Budget (PGB) hebben kunnen ook hulp bij
krijgen van haar servicebureau voor ouderen.
Informatie : Tel. 06 29446768
Internet: www.metmadelief.nl

Met mijn kleinkindjes ga ik op een zonnige
zondag naar het Eindhovense Openluchtmuseum. We zijn in het prehistorisch dorp. De
kinderen kijken hun ogen uit. Geen kraan, geen
licht, geen tv, geen toilet, geen badkamer en koken op een vuur dat zelf gemaakt moet worden.
De prehistorische huizen zijn donker en beslist
eng. Slapen onder schapenvachten, dieren bij
de mensen. Julianne (bijna 5 jaar) is zwaar onder de indruk. ‘Oma, dat jij vroeger zo woonde!´
Bron: NRC Ik@nrc.nl

Invloed van grootouders

Grootouders hebben invloed op de sociale positie van hun kleinkinderen later. De kans op een
leidinggevende functie van kleinkinderen blijkt
namelijk twee en een half maal zo groot te zijn
als hun grootouders ook zo ’n positie hadden.
Dit effect komt bovenop de invloed van de
ouders. Als grootouders professionals en managers waren en de ouders daalden op de sociale
ladder bleek “het grootoudereffect” nog sterker.

Ingezonden brief

Graag zou ik met een klein aantal mensen zes
of zeven keer oude Tibetaanse oefeningen
willen doornemen. Deze bevorderen de gezondheid en vitaliteit. Prestatie is niet belangrijk; wel
je inzet. Gedurende 12 jaren heb ik een praktijk
gevoerd voor Natuurgeneeswijze en Iriscopie en
meen dat ik weet waaraan ik begin. De oefeningen zijn niet zwaar. In een half uur tot drie kwartier leer je per keer één oefening. Er zijn er vijf.
De laatste bijeenkomsten doen we ze alle vijf na
elkaar. In September zou ik willen beginnen bij
mij thuis en het is kosteloos. We kunnen per
keer een datum en tijd afspreken.
Martine van Dam tel. 3824661

Zij “duwden” als het ware hun kleinkind weer
omhoog. De onderzoekers, Tak Wing Chan van
de universiteit van Oxford en Vikki Boliver van
de universiteit van Durham, publiceerden hun
bevindingen in 2013 in de online editie van de
“American Sociological Review”.

Oud zijn is wonen
in een vervallen huis. Licht
schijnt door de scheuren.
Anthia C.M. Boers
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Levensvreugde
Atie Olff

Levensvreugde is een aangeboren innerlijke kracht, die ons hart laat opengaan als een bloem. Deze
yogaoefening is goed om de dag mee te beginnen. De ritmisch openende en sluitende bewegingen
stimuleren de bloedsomloop in het hele lichaam Heup- en schoudergewrichten worden losgemaakt,
zodat daarna de wervelkolom kan ontspannen. De bewegingen zijn vreugdevol om uit te voeren. Ze
hebben een energie opladende uitwerking en vermeerderen de zonnekracht in ons.
Uitvoering

Oefen eerst de bewegingen, om ze daarna pas samen met de ademhaling uit te voeren. Gedurende de
hele oefening blijven de ogen open en adem je door de neus in en uit. Ontspan de nek om het hoofd
samen met je armen soepel omhoog en naar beneden te kunnen bewegen.
1. Sta in een kleine spreidstand met je voeten wat naar buiten gekeerd. Laat je armen naar beneden hangen en kijk recht voor je uit.
2. Laat inademend je beide armen losjes zijwaarts omhoog komen.
3. Uitademend beide knieën zijwaarts doorbuigen, terwijl de gestrekte armen naar beneden
zwaaien met een scheppende beweging van de gekruiste polsen (hurk vooral niet te diep door).
4. Bij de volgende inademing kom je vanuit je voeten – benen - lijf omhoog, terwijl de
gekruiste armen en handen omhoog komen tot borsthoogte en wijd spreidend verder omhoog
gaan tot boven in de lucht, waar je handen zich ontvouwen en openen als een bloem naar de
zon…
5. Uitademend buigen de knieën weer door en zinken naar beneden, terwijl de armen wijd
spreidend naar beneden zwaaien en je polsen elkaar weer kruisen met een scheppende
beweging (zie stap 3).
Daarna kom je net als bij stap 1 weer omhoog tot staan, met de armen langs je lichaam. Daarna blijf je
nog even staan om te ervaren wat de oefening met je heeft gedaan.
Aanbeveling:

De bovenstaande vijf stappen kunnen in de loop der tijd geleidelijk met een aantal keren worden
uitgebreid. Bijvoorbeeld: de eerste week elke dag één keer de oefening uitvoeren, de volgende week
elke dag twee keer, enzovoort.

Contactorgaan 5e Jaargang Nr. 3 – september 2013 Vegetarisch Woonpark Ommershof

Gezamenlijke activiteiten
Recreatieprogramma Felixoord najaar 2013.
Plaats: De Zonnebloem
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Ponynieuws
Louise Vellekoop

Voor deze activiteiten zijn de bewoners van het
Vegetarisch Woonpark ook van harte welkom.
Voor de maand december volgt een apart programma.
za. 28 september 15.00 - 16.30 uur

filmmiddag (titel volgt)
wo. 16 oktober 15.00 - 16.30 uur

lezing het Geldersch landschap

vr. 18 oktober 14.30 - 17.00 uur

modeshow en verkoop kleding

zo. 3 november 15.00 - 16.30 uur

filmmiddag (titel volgt)
zo. 17 november 15.00 - 16.30 uur

optreden koor "Herenakkoord"

Inmiddels heeft u kunnen kennismaken met
Saluut, hij is onze nieuwe aanwinst! Twee witte
pony’s vonden we wel een mooi gezicht. Deze
zomer is hij enkele dagen gaan logeren op een
manege in Ede om daar mee te doen aan een
fotosessie op de hei. Een 15-tal fotografen
stonden om hem heen om voor hun portfolio de
mooiste foto’s te maken. Saluut deed alsof hij
nooit anders had gedaan. In tegenstelling tot de
andere paarden die niet stil wilde staan en zelfs
op hol sloegen richting snelweg! Gelukkig kon
dit paard op tijd worden gepakt. Dit keer geen
lang verhaal maar wel enkele prachtige foto’s.
Als u wilt kunt u deze ook bij ons bestellen. U
ontvangt deze foto dan afgedrukt, eventueel met
lijstje, bij u thuis. U kunt daarvoor mailen naar:
love7868@online.nl. De kosten kan ik u ook
mailen.
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De vlinder fladdert
van bloem naar bloem en
laat zich leiden door de
geuren en kleuren
van het leven.

Blz. 15

Aan deze nieuwsbrief hebben meegewerkt:

Willem Beekman, Paul Beets, René Berendsen,
Anthia C.M. Boers, Marouska Brandsma, Trudy
van Haren, Ed Harms, Marion Hovens Greve,
Mieke Mintjes, Sjan Melsen, Monika, Carla
Mostert, Joke Pronk, Corrie Rentmeester, Ferry
Rijnbout en Louise Vellekoop.

Hij heeft zich ontpopt van een wezen
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tot een wezen dat zich tot ver boven de
horizon uitstrekt in nieuw perspectief.
Zijn blik verheven over de velden
van zoete geuren en bonte kleuren.
En fladdert vrolijk verder
met vlinders in zijn buik.
Monika

Abonnementen en donaties:
Een jaarabonnement kost € 17,50 per jaar.

Colofon
Dit contactorgaan is een uitgave van het
Vegetarisch Woonpark Ommershof te
Oosterbeek en komt vier keer per jaar uit.
Website: www.vegetarischwoonpark.nl

Per post € 29,00. Donaties zijn welkom.
Betaling via banknummer 733 07 50 van de Stichting Welzijn Vegetarische Ouderen (SWVO) onder
vermelding van Contactorgaan. Graag naam en
adres vermelden!

Jetty Jager en Atie Olff (eindredacteuren),
Marlies Assendorp en Kees Olff (vormgeving).

Redactieadres: Ommershoflaan 23,
6861 CK Oosterbeek. Tel. (026) 339 13 13.
E-mail: c.olff@upcmail.nl

Dit contactorgaan is gekopieerd bij:

De redactie houdt zich het recht voor om na
overleg artikelen in te korten of te weigeren.

Redactie

Drukkerij RozijnRepro
Oude Raadhuisstraat 2, 6941 AK DIDAM
Tel. 0316 22 56 11
E-mail: info@rozijnrepro.nl
Internet: www.rozijnrepro.nl

Kopij vóór 16 november 2013 inleveren op
het redactieadres.
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illustratie van Teun Berserik uit "Jaap Jansen Ongewoon soldaat"

Septemberrozen
En op een dag droegen er vogels
duizenden rozen overzee
die in stilte teer ontloken
voor de wind hen zijdezacht
naar paarse heidevelden bracht
waar ze in zonlicht wilden bloeien
als vrijheidsbloem voor onderdrukten
maar geen vrijheid kon zich vormen
in verraderlijke stormen die hen
ruw van de stengels rukten
ze dreven zonder einde
voorbij het ijle blauw
onbereikbaar nooit vergeten
de heide bloeit hen eeuwig rouw

Luchtlanding 17 september 1944. Market Garden.
Gedicht: © Mieke Mintjes
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