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KERSTNUMMER 2013
Ter introductie
Een wijs man heeft eens gezegd: ”Lichamelijk
worden we allen oud, maar sintels van herinneringen kunnen ons ook geestelijk oud maken. En
dat is niet een kwestie van leeftijd. Op de een of
andere manier zit het in ons. Zijn we nog al eens
bezig met: wat als…en kunnen we de toekomst
niet altijd laten voor wat het
is: namelijk iets wat gaat
komen”.
Dat het leven onvoorspelbaar is en vaak een onverwachte wending neemt,
gaat ook op voor De Regenboog, die voor de laatste keer onder auspiciën
van de huidige redactie
verschijnt.
De afgelopen vijf jaar heeft
de redactie van De Regenboog telkens weer ervaren,
hoe ouderen in staat zijn
tegenslagen te doorleven
en zich aan kunnen passen
aan nieuwe situaties. De
vele hartverwarmende bij-

dragen getuigen hiervan. Dank aan ieder die het
mogelijk heeft gemaakt De Regenboog op deze
wijze uit te brengen!
De redactie: Marlies Assendorp, Jetty Jager,
Atie Olff en Kees Olff.
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Kerstmis in Engeland
Joke Pronk

Jaren geleden in 1970 verhuisden mijn man en
ik met onze baby in verband met zijn werk naar
Engeland. De taal sprak ik op middelbaar
schoolniveau en een auto hadden we niet. Wel
een fiets en daarmee trokken we in die dagen
heel veel bekijks. En Engeland is heuvelachtig.
Ik kende heg nog steg en tot overmaat van ramp
was er een havenstaking, waardoor onze inboedel
pas drie maanden later arriveerde. Na twee dagen
belde er een buurvrouw aan. Ze zagen aan mijn
kinderwagen dat ik uit Nederland kwam. Konden
ze me ergens mee helpen? “Ik zal een high tea organiseren, je aan alle buren voorstellen en je
Engelse cakes leren bakken.”
Er kwam een kolenstaking en het was bitterkoud.
De centrale verwarming werd op cokes gestookt.
“Hier zijn de helft van mijn kolen, zodat je niet met
een "toddler" (klein kind) in de kou zit”. Er was
een "powerstrike" en de buren deelden hun kaarsen met ons, zodat we niet het donker zaten. Door
een staking was er geen toiletpapier meer. Ongevraagd kwamen de buren mij een paar rollen
brengen. Ook werd ik opgenomen in een " moeder
en baby" club, waar mijn zoon kon spelen,
moeders elkaar gezelligheid boden, en met elkaar
probleempjes oplosten.
Toen ik een jaar later terug zou gaan, stonden op
de dag dat het huis moest worden opgeleverd drie
buurvrouwen op de stoep met schoonmaakspullen
om ons huis schoon te maken. Wat een heerlijk
land toch en wat een dierbare mensen!
Het meest echter waren wij getroffen toen het
Kerstmis werd. Op kerstavond kwamen vrijwel alle
lieve buren een cadeautje brengen voor onze zoon
van inmiddels een jaar
oud, voor
onder de
kerstboom.
En voor ons
Christmas
pudding en
mince pies,
kortom een
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echt Engels Kerstfeest. Wij waren hierdoor diep
ontroerd en ook een beetje ontredderd. Wij hadden namelijk voor niemand iets gekocht.
Dus hebben wij op 31 december eindeloos veel
appelflappen en oliebollen gebakken om iedereen
te laten zien hoe wij oudjaar vieren.
In Nederland was in die tijd, in tegenstelling tot
Engeland, het maatschappelijk werk geprofessionaliseerd. Voor ieder probleem was er inmiddels
een loket om naar toe te verwijzen. Dat werd ook
massaal gedaan, de individualisering had namelijk
zijn intrede gedaan. Met als gevolg dat wij ons vrije
onafhankelijke geesten voelden en niet langer ons
"broeders hoeder".
Natuurlijk zijn er altijd vrijwilligers- en belangenbehartigers geweest, maar er was geen echte
noodzaak meer om daaraan mee te doen. Dat
heeft zich verder doorgezet en heel veel, te veel
mensen, zijn inmiddels puur op hun individuele
ontplooiing, pleziertjes en eigenbelang gericht geraakt.
Tenslotte betaalden we allemaal voor de voorzieningen. In toenemende mate werd gedacht dat, als
het allemaal niet meezat, het ook wel in hoge mate
aan die persoon zelf zou liggen.
Nu, aan het einde van 2013, zitten we hier in een
financiële crisis en vindt de politiek dat we naar
een zorgzame, participerende, samenleving toe
moeten. Dat wil zeggen dat allerlei voorzieningen
worden afgeschaft en budgetten tot een minimum
afgeknepen. Dat is heel moeilijk. Maar het schept
ook kansen.
Het betekent dat we elkaar weer nodig hebben. En
dat we in steeds mindere mate kunnen doorverwijzen naar instanties. Zelf de handen uit de mouwen
moeten steken voor een leefbare samenleving,
waar zo weinig mogelijk mensen tussen de wal en
het schip vallen. En misschien ook wel een beetje
minder aandacht dienen te geven aan wat alleen
voor onszelf van belang is.
Dit is de laatste Regenboog. Er komt in 2014 een
nieuwe start van een nieuw blad van de Bewonersvereniging. Hierover elders in dit blad meer informatie.

Tenslotte wens ik u allen een heerlijke Kerst en
jaarwisseling. Ik wens u het gevoel toe dat wij in
1970 hadden in ons dierbare Engeland.
En denk vooral ook even aan de buren….

Contactorgaan 5e Jaargang Nr. 4 – december 2013 Vegetarisch Woonpark Ommershof

Een groot licht (vervolg)
Paul Beets
Nu de heer M. ons wist te vinden bezocht hij ons
vaker. Het kwam voor dat hij al om kwart voor
zes ’s morgens in onze achtertuin liep, wachtend
tot wij waren opgestaan. Altijd bracht hij bloemen voor ons mee, die hij onderweg in
Doetinchem in andermans tuin had geplukt.
Op een keer vertelde hij ons, dat hij eens door
een agent staande was gehouden. De diender
had gezegd: “Ik moet u bekeuren, want u rijdt in
donker zonder licht op uw fiets.” Verontwaardigd
had hij gereageerd met: “Meneer, wat denkt u
wel. Ziet u dan niet dat er een groot licht voor u
staat!”

Advent
In deze donkere dagen
leef ik naar binnen gericht
in afwachting van het
licht van de wereld.

De natuur sterft.
De laatste bladeren
vallen van de bomen
met wervelende kracht.

En met de natuur
sterf ik ook.
Langzaam laat ik
mijn bladeren gaan.

Oude, roodomrande bladeren.
Niet meer van toepassing,
alleen maar ballast
uit een ver verleden.
Tekening: Paul Beets

Toch werd het betalen van een boete of een dag
hechtenis. De Heer M. vertikte te betalen, dus
verscheen op een dag de boevenwagen waar hij
moest instappen. Ze reden naar Zwolle om nog
een crimineel op te halen. Die werd in Utrecht
afgezet. Daarna mocht de Heer M. naast de
chauffeur meerijden naar Den Bosch.
Eenmaal in een cel in het huis van bewaring
aldaar vroeg een cipier hem hoeveel boterhammen hij moest klaarmaken. “Doe maar zesentwintig“ had hij geantwoord. Hier had hij lekker
weer onder schone lakens geslapen. De dag in
de cel had hij lui liggend nuttig doorgebracht met
het bedenken van een gebarentaal voor doof
blinden.
Hij kreeg geld voor de terugreis, waardoor hij
nog mooi een kennis had kunnen opzoeken in
Brabant.

Om plaats te maken
voor de winterstilte
waarin ruimte komt
voor nieuw Licht.

Monika
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Parkimpressies
Trudy van Haren & Ferry Rijnbout
In deze bijdrage gaan wij in gesprek met de
nieuwe voorzitter van onze Parkcommissie,
Jeroen de Haas. Alle leden van de Parkcommissie zijn heel blij met de komst en inbreng van de
ervaren en vriendelijke Jeroen.

Blz. 4

2. Op wat langere termijn is het ontwikkelen van
een eenvoudige visie voor het parkbeleid
belangrijk. Eigenlijk staan er bijvoorbeeld op
sommige plekken te veel bomen in het park.
Kappen kan soms een oplossing zijn maar
snoeien is ook een optie.
Hoe gaan wij verder om met de verhouding bomen, struiken en borders. Ook open plekken in
het bosgedeelte kunnen voor lage begroeiing en
voor vlinders en vogels heel erg waardevol zijn.
Het park zou in diverse delen onderverdeeld
kunnen worden. Bijvoorbeeld: percelen met de
nadruk op groei van bomen en welke bomen
dan, percelen waar de bladeren kunnen blijven
liggen en andere percelen weer meer gericht op
tuinieren. Rondom de woningen staat het wonen
centraal, voldoende licht en uitzicht is dan van
belang.

Wat was je eerste indruk van ons woonpark?
Dit is werkelijk een fantastische plek om te
wonen en te leven. Ik geef dit landschapspark
een driedubbele plus. Ik kom wel op andere
plaatsen waar de tuinen of het parkgedeelte er
vreselijk verwaarloosd uitzien. Hier wordt naast
de professionele inbreng van Nico en Gabriël
veel door vrijwilligers gedaan, prima. De mooiste
plekjes vind ik rond het Filosofenlaantje. Natuurlijk zijn er ook minder mooie plekken. De woningen vind ik bijvoorbeeld niet zo bijzonder en de
ponyweide is wat te kaal. Rond het Amberboomplein (appartementen) kan het ook best
wat mooier gemaakt worden, het is nu één grote
ruimte met veel auto’s.

Hoe zou je in ons Vegetarisch Woonpark
kunnen omgaan met het dierenbestand?
In ieder geval heeft elk dier recht op respect. Wil
je meer vlinders, dan heb je bloeiende struiken,
vooral vlinderstruiken en geen bomen nodig.
Wil je veel eekhoorns, dan zijn juist veel bomen
van belang. In een beukenbos zijn weer weinig
dieren, omdat er weinig onderbegroeiing mogelijk is.
De vraag is dus welke diersoort of dier wil je
graag in het woonpark hebben en welk milieu of
levensgebied, biotoop genaamd, hoort hier dan
bij. Maar je moet kiezen, want we kunnen het
niet ieder dier (en mens) naar de zin maken.

Welke prioriteiten zou je in het parkbeleid
willen benadrukken?
Ik zie twee sporen:
1. Op korte termijn het oplossen van lopende
zaken, hierbij zullen alle vragen van bewoners
serieus moeten worden genomen. Ik vind
bijvoorbeeld dat het parkeren beter zou kunnen
worden aangepakt. Auto’s ontnemen vaak het
zicht op mooie delen van het park. In de Parkcommissie gaan wij wat eenvoudige parkeerregels bespreken.

Tekening: Henk Bennink
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Hoe sta je tegenover de inbreng van bewoners bij het beheer?
Ik vind dit heel erg belangrijk. Het beheer moet
gedragen worden door de bewoners van het
Woonpark. De Parkcommissie zelf bestaat in
meerderheid al uit bewoners. Vervolgens heb je
de bewonersvereniging met haar bestuur en de
Algemene Ledenvergadering. Natuurlijk kunnen
niet alle wensen van individuele bewoners
gehonoreerd worden, consensus is nodig. Gestreefd zou kunnen worden naar een meerderheid plus.
Foto en Haiku: Marlies Assendorp

roerloos ligt het blad
nog even na te kleuren
een jaar is voorbij

Hoe zou je de bewoners willen voorlichten?
Het bestuur heeft mij gevraagd om het inhoudelijk gedeelte van de ALV in het voorjaar 2014 in
te vullen.
Dit doe ik erg graag omdat ik voorlichting van
wezenlijk belang vind. Ik wil dan ingaan op de
vraag wat natuur is.
Het gaat hier
niet om een
natuurpark,
maar om
een woonpark waarin
de natuur zo
goed mogelijk tot zijn
recht zou
moeten komen.
Ik heb er zin
in!

Jeroen de Haas is op de Landbouwuniversiteit afgestudeerd 1ste graad bosbouwtechniek.
In zijn werkende leven heeft hij zijn kennis in vele organisaties in de praktijk gebracht. Zo was hij adviseur en projectleider bij de bekende Copijn Boomchirurgen.
Verder heeft hij lang als docent in het
middelbaar en hoger onderwijs gewerkt,
met als onderwerp bos-en natuurbeheer.
Momenteel werkt hij bij de Bosgroep Midden-Nederland.
Jeroen is lid van de Cliëntenraad van Felixoord. Zijn moeder, inmiddels overleden,
woonde in Felixoord.
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Gezond eten met de V-schijf
Specifieke aandachtspunten voor vegetarische voeding
In 2013 heeft de Vegetariërsbond een nieuwe
versie gemaakt van de Vegetarische schijf
(V-schijf), die zich richt op de totale vegetarische
voeding. De V-schijf stamde nog uit 2004. Ook
de vormgeving van de V-schijf is opgefrist en inhoudelijke verbeteringen zijn doorgevoerd. De
Vegachecklist is een inspirerende aanvulling op
de V-schijf.
De Vegetarische schijf (V-schijf)
Vijf vakken gaan over de voedingsmiddelen die
iemand bij elke maaltijd zou moeten eten: Veel
groenten, fruit en zetmeelrijke producten als
aardappelen, (volkoren)brood en pasta. In de
schijf van vijf van het Voedingscentrum komt in
het vak met de eiwitrijke producten ook een blok
tahoe als vleesvervanger voor. De diëtiste van
de Vegetariërsbond Sytske de Waard deelt mee,
dat de V-schijf verder gaat dan het Voedingscentrum aangeeft. Hier wordt niet alleen naar
het eiwitsegment gekeken. Daarmee is de
V-schijf helemaal toegesneden op de specifieke
aandachtspunten voor een vegetarische
voeding.

Voedingstabel
Er zijn vegetariërs die tobben over de vraag of
ze als vegetariër meer eiwitten moeten eten dan
vleeseters. Het antwoord is: Nee!!
Uit onderzoek naar de voeding van vegetariërs
blijkt namelijk dat ze genoeg eiwitten van voldoende kwaliteit binnenkrijgen.

Informatie
Informatie over de V-schijf en De Vegachecklist
is op de volgende manier te verkrijgen:
De nieuwe versie van de V-schijf is in de rubriek
“Voeding” te downloaden op: www.vegetariers.nl
Er is ook een papieren versie bij de Vegetariërsbond aan te vragen voor € 0,50 per stuk.
De Vegachecklist is voor 4,95 euro (inclusief
verzending) te bestellen via:
www.vegachecklist.nl.

De Vegachecklist
Waar de V-schijf zich richt op de totale vegetarische voeding gaat de Vegachecklist van Marion
Pluimes over het samenstellen van een uitgebalanceerde vegetarische maaltijd. Hiervan is de
bedoeling dat mensen houvast krijgen en hun
creativiteit aanboren. Zodat ze niet alleen weten,
wat ze qua voedingswaarde dienen te eten,
maar ook hoe ze dit kunnen vertalen naar een
lekker en gezond gerecht. De Vegachecklist is
een mooie inspirerende aanvulling op de
V-schijf, omdat de checklist op een vernieuwende en speelse manier kijkt naar de opbouw van
een maaltijd, waarbij vreugde en voldoening
centraal staan.
In het tijdschrift “Leven” van de Vegetariërsbond
staat iets zeer bemoedigends te lezen voor alle
vegetariërs hier op het Woonpark en in
Felixoord.”

Inlichtingen Vegetariërsbond:
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Tel. 020 330 00 44
e-mail: info@vegetariers.nl
Website: www.vegetariers.nl
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Tjoe’s Kerstrecept
In 2010 opende het vegetarische restaurant ‘Tjoe’ haar deuren. Chef-kok Tjoe Que gaf in haar
presentatie aan, biologische producten te gebruiken en met de seizoenen mee te koken. En dat
doet ze nog steeds! Met dit Kerstrecept van Tjoe wil de redactie haar nog een keer in het zonnetje zetten. Haar vertellen hoe blij we zijn met haar restaurant, waarvan we het idee hebben
dat daar steeds meer hongerige vegetariërs lekker komen eten!
Tjoe Que. Adres: Weverstraat 24, 6862 DP Oosterbeek. Tel. 026 333 76 10, Mobiel 06 3431 0139
Website: www.tjoes.info

*Feta-courgettekoekjes met yoghurtsaus (ca.20-25 stuks)
Ingrediënten:

-

1 kleine courgette ( 200 gram): grof geraspt

-

200 gram tarwemeel

-

3 eieren

-

100 ml melk of water

-

125 gram feta (fijngeprakt)

-

mespunt zout en peper

-

1/4 theelepel komijnpoeder

-

1/4 theelepel milde kerriepoeder

-

1 eetlepel verse bieslook

-

olie of boter om te bakken

*Yoghurtsaus:
Ingrediënten:

-

250 ml Griekse yoghurt mengen met verse of gedroogde dille (of peterselie)

-

snufje zout en peper.

Bereiding:
Rasp de courgette grof. Maak van meel, eieren, melk (of water) en de kruiden een dik beslag.
Voeg de geraspte courgette en de feta toe.
Ongeveer 10 minuten laten rusten. Mocht het beslag te dun worden, dan kan er nog wat meel
aan worden toegevoegd.
Bak hiervan kleine pannenkoekjes en dien ze op met de yoghurtsaus.
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Zingevingen levenseinde
“Het wezenlijke komt meestal op stille zolen”.
Zo kunnen we tegenwoordig op internet herinneringspagina’s plaatsen en is er de mogelijkheid
een “troostgewaad” te laten maken van de
kleding van een overledene. Ook een tastbare
herinnering van een kunstwerk van de as van
een overledene kan worden opgehangen of men
kan een herinneringsbeeld van diens as op een
mooie plek plaatsen.
1. Herinneringspagina ’s op internet
Op internet kan de levensloop van iemand, diens
foto ’s en video‘s, muziek en een gastenboek
een plaats krijgen. U bepaalt zelf wie de pagina’s
mag inzien. Ook al bij leven kan iemand hier
eigen gedenkpagina’s voorbereiden. Nabestaanden krijgen na overlijden hier toegang.
Inlichtingen: www.inmemorandum.nl
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4. Boekenkastkist
Een boekenkast, die u
kunt gebruiken als grafkist.
De zeven boekenplanken
vormen samen het deksel
als de kist nodig is voor
een uitvaart. De planken
kunnen bijvoorbeeld door
de kleinkinderen worden
beschilderd. Degene die
dit maakt, ontwerpt ook
andere kisten en opbaarplanken. Een bijzonder
kenmerk is de doorlopende rand, waarin handgrepen zijn uitgespaard. Zo vormen de dragers
een cirkel rond de overledene.
Inlichtingen: www.ibisproduct.nl
5. Natuurbegraafplaats

2. Uitvaartbus
In een uitvaartbus is plaats voor een kist en 15
personen. Zo kunt u de laatste reis van de overledene samen begeleiden. U kunt bijvoorbeeld
een rondrit maken langs plaatsen met een herinnering. Bij het vervoer is veel meer mogelijk, zoals de loopkoets en de Harley met zijspan om de
kist te vervoeren.
Inlichtingen: www.uitvaartbus.com
3. Lijkwade
Sinds 1991 is een begrafenis
of crematie zonder kist mogelijk. Daardoor komt een
oud gebruik weer terug: de
lijkwade. Een lijkwade is een
grote doek die om het lichaam van een overledene
wordt gewikkeld. Dit geeft
een heel andere sfeer dan
een kist. De wade kan mee
worden begraven of gecremeerd of bewaard
worden als herinnering. Een wade is gemaakt
van natuurlijke materialen en is er in allerlei kleuren en motieven. Bij gebruik van een lijkwade is
altijd een draagbaar nodig.
Inlichtingen: www.wikkelgoed.nl

Een natuurgraf belast het milieu zo min mogelijk,
vraagt geen extra onderhoud en draagt bij aan
natuurbehoud. Hier krijgt u een graf in de natuur,
slechts gemarkeerd door een boom, een zwerfkei of een andere natuurlijke aanduiding.
Natuurgraven worden niet geruimd.
De kosten zijn lager dan die van een gewone
begraafplaats. Van de branchevereniging BRANA zijn vier natuurbegraafplaatsen lid. Ook begraven in andere natuurgebieden is mogelijk.
Inlichtingen:
www.weverslo.nl,
www.heidepol.nl
www.hilligmeer.nl
6. Troostgewaad:
www.troostgewaden.nl
7. Ballonverstrooiing:
www.ballonverstrooiing.nl
8. Kunst van as:
www.askunst.nl en
www.grafheuvel.nl
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Dementie
Hans Stolp

Genezing in stilte
Ze had zich diep in zichzelf teruggetrokken.
De namen van haar kinderen wist ze niet meer
en tegen haar man zei ze beleefd: Dag meneer.
Ja, ver weg was ze, alsof ze alleen nog maar
door een heel dun draadje met het aardse leven
was verbonden. Haar ogen waren leeg. Als je
daarin keek, kon je haar er niet meer vinden.

Ze wist dat ze dat alleen maar in een sfeer
van volkomen veiligheid kon ontdekken – en het

Vanaf haar vroegste jeugd waren er heftige

was daarom dat ze zich tot in die andere wereld,

beproevingen op haar weg gekomen. Ze had

waar niemand haar kon volgen, had teruggetrokken.

er nooit over willen praten, alsof ze het niet
verdragen kon om die oude beproevingen met
woorden weer tot leven te wekken. Zelfs haar
kinderen kenden haar diepste geheimen niet.

Maar wat was ze al die mensen dankbaar die haar
een knuffel gaven en die haar met respect de tijd
schonken om haar stille werk te volbrengen, ook al
begrepen ze niet, waarom deze tijd nu eigenlijk

Soms leek het, alsof ze zich bewust had
teruggetrokken in zichzelf om daar de veiligheid
en geborgenheid te zoeken die ze op aarde

zo belangrijk was voor haar en waarom haar ziekte
niet alleen maar afbraak was,
maar haar ook iets gaf.

maar niet vinden kon. Met een zekere regelmaat
begonnen haar vingers onrustig te plukken
en te trekken aan de knopen van haar vest,
alsof ze zichzelf losmaken en bevrijden wilde.

Als je innerlijk contact maakte met haar hoger
wezen, vertelde haar hoger zelf wat ze nu deed:
die oude pijn in stilte herbeleven om het los te
kunnen laten voordat ze sterven zou. Ze wilde
straks zo graag vrij en onbelemmerd de geestelijke
wereld binnengaan. Daarom moest ze zich nu,
in het verborgene, bewust worden van wat
die donkere ervaringen haar nu eigenlijk geleerd,
en aan geestelijke winst hadden meegegeven.

Zo gebeurde het dat ze later, toen ze, gedragen
door de engelen, de aarde voorgoed verlaten had,
als een rijk en geheeld mens thuis kwam.
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Boekbespreking
Witte wieven en elfen
Fluisteringen uit de andere wereld
Auteur: Ruud Borman
Uitgave A3 boeken 2011, www.A3boeken.nl
ISBN 978 90 77408 90 2

Op zeker moment besloot hij de verhalen over
elfen in Groot-Brittannië bij zijn onderzoek te betrekken.
In middeleeuwse romans verschenen elfen
immers als wezens die ridders zouden kunnen
ontmoeten en ook in toneelstukken van
Shakespeare verschijnen elfen als belangrijke
personages.
Ruud Borman, logeerde in zijn jeugd vaak bij zijn
grootouders in een boerderijtje op het platteland
achter Deventer. Bij het haardvuur vertelde zijn
grootvader hem vaak oeroude verhalen over
“witte wieven”. Het is dan ook geen toeval, dat
Ruud Borman later archeologie en geschiedenis
ging studeren. Als conservator en directeur
kreeg hij het beheer over de archeologische en
historische collecties van het Gemeentemuseum
Arnhem. Hij ontdekte dat er bij Epe inderdaad
grafheuvels waren geweest, waarover in betrekking met de witte wieven verhalen de ronde deden. Als archeoloog ging hij op speurtocht naar
de historische achtergronden van de vertellingen
uit zijn jeugd, maar probeerde zich tegelijkertijd
in te leven in de verhalen en mythen waarover
het ging.

In dit boek vol afbeeldingen van hem met
foto’s in kleur vertelt hij hoe intensief hij is gaan
zoeken in musea en archieven en op plaatsen
waar deze wezens werden verondersteld te
wonen. Dit prachtige boek laat ons zien hoezeer
hij zich door dit onderzoek geïnspireerd heeft
gevoeld.
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De lichtheid van ons hart
Een doe-het-zelf ontspanning
Atie Olff
Ons hart helpt ons goede intenties te delen met
anderen. Vanuit ons hart maken we naar anderen toe contact en tonen we onze openheid en
tolerantie. Luchtigheid, lichtheid en tederheid
corresponderen met de energie van ons hart.
Onze verbeeldingskracht is hierbij van grote
waarde. Door ons voor te stellen dat er goede
dingen kunnen gaan gebeuren, kunnen we in het
dagelijks leven stappen zetten om dit te verwezenlijken. Dit maakt ons licht.
De kleur groen
Groen is de middelste kleur van het kleurenspectrum. De kleur groen in de natuur maakt rustig en
brengt evenwicht. Wij allen die hier op het Vegetarisch Woonpark en in Felixoord wonen weten
dit. We hoeven maar onze voordeur uit te
stappen en we zijn middenin de natuur.
Voor de onderstaande ontspanning is het is
nodig een groene sjaal of een groene lap stof bij
de hand te hebben om over de ogen te leggen.
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Houd je ogen vooralsnog open, zodat de kleur
groen je ogen en je hart kan binnenkomen.
Kracht van binnenuit
Vraag je af wat je op dit moment van je leven
“van ganser harte” wilt. Wat hierover bij je
opkomt, kan absoluut van alles zijn. Laat de
essentie van wat bij je opkomt je helemaal
doordringen. Verbind je hier “van harte” mee…
Deze kracht van binnenuit kunnen we nimmer
verliezen, omdat het onze aangeboren innerlijke
kracht is. In ons hart komt het geleidelijk aan tot
bloei en als de tijd rijp is, kunnen we de vruchten
ervan plukken….
Sluit je ogen
Het kan zijn dat er meteen een complementaire
kleur rood op je gesloten ogen verschijnt. Laat dit
op je inwerken tot het verdwijnt. Blijf nog even
liggen om na te voelen.
Word je hierna bewust van je lichaam. Ga dieper
doorademen, kleine bewegingen maken met
armen en benen en open de ogen om dit te
beëindigen.
Houd de komende tijd je hart open, zodat je
hoofd kan voelen wat je hart allang weet.

Mandala hartchakra (kleurpotlood): Kees Olf

Ontspanning: De lichtheid van ons hart
Ga languit liggen en leg de groene sjaal of de
groene lap stof over je ogen. Leg je armen naast
je. Trek je benen op en zet je voeten een stukje
uit elkaar, zodanig, dat je rug prettig ligt.

“Vaarwel” zei de vos. “Dit is mijn geheim,
het is heel eenvoudig: alleen met het hart
kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de
ogen onzichtbaar.” …, een citaat uit de
Kleine Prins van Antoine de Saint Exupéry.
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Klassieke homeopathie in Felixoord
Madeleine Weeber
Zwitserse overheid erkent homeopathie
De Zwitserse regering heeft in
een recent rapport homeopathie onder de loep genomen.
De conclusie was opzienbarend: er is sterk bewijs dat
homeopathie werkt.
Zwitserland heeft als proef in
de jaren 1998 tot 2005 bepaalde veel gebruikte complementaire therapieën, waaronder homeopathie, vergoed. Het rapport laat zien dat homeopathie positieve effecten heeft en ook kosteneffectief is. Ongeveer 50% van de Zwitserse artsen
beschouwt complementaire behandelwijzen als
een efficiënte methode. In een volksreferendum
bleek dat 85% van de bevolking homeopathie in
het basispakket wilde.
Verder werd in het rapport duidelijk dat uit 6 van
de 7 studies bleek dat homeopathie meer effect
had dan de standaardbehandelingen. En natuurlijk zonder de gebruikelijke bijwerkingen.
Na de beoordeling van het preklinische basisonderzoek en de klinische studies van hoge kwaliteit, bevestigde het Zwitserse rapport dat
homeopathische hoge potenties regulerende effecten teweegbrengen (normaliserende effecten)
en specifieke mutaties in cellen of levende organismen. (Bornhöft, Wolf, von Ammon,, 2006)
Al met al een goede opsteker voor homeopathie,
in ieder geval in Zwitserland. Zal Nederland volgen?
Even voorstellen...
Mijn naam is Madeleine Weeber (1951) Ik ben
werkzaam als klassiek homeopaat RH.
Al vanaf mijn jeugd verzamel ik boeken over homeopathie. Mede ingegeven door het feit dat de
natuur bij deze vorm van genezing een belangrijke rol speelt, ben ik me hierop gaan richten.
Spreekuur: iedere maandagmiddag van 13.0016.00 uur in de bibliotheek van Felixoord of
maak een afspraak op 026 – 339 09 63.
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Wat doet een klassiek homeopaat?
Ons lichaam heeft een zelfgenezend vermogen.
Door allerlei oorzaken kan dit zelfgenezend vermogen (de levenskracht) verzwakt zijn. Vooral bij
chronische aandoeningen lukt het dan niet meer
om zonder hulp van de klachten af te komen. Bij
de klassieke homeopathie wordt dit zelfgenezend vermogen aangesproken. Het homeopathisch middel stimuleert en versterkt het zelfgenezend vermogen en is gemaakt op basis van
natuurlijke stoffen: de natuur doet de rest

Stoelyoga in Felixoord
Mijn naam is Conny de
Jong en ik verzorg de
stoelyoga in Felixoord. De
Yoga is elke woensdag van
half 11 tot half 12 in de
muziekkamer van Felixoord
op de tweede verdieping bij
te wonen. Stoelyoga is ook
voor ieder met een beperking goed te beoefenen.
Yoga betekent 'eenheid' of 'samenbrengen'.
Yoga is een manier om je lichaam met je geest
in balans te brengen en de beoefening ervan
brengt je in het hier en nu.
Yoga op een stoel kenmerkt zich door het tempo.
Het tempo is rustig en de beoefening is niet te
zwaar. Naast lichamelijke oefeningen wordt ook
aandacht besteed aan adem- en ontspanningsoefeningen. Grenzen worden gerespecteerd. Het
visualiseren van een houding is soms al
voldoende om er baat bij te hebben.
Yoga is voor iedereen, jong en oud, spiritueel en
nuchter. Yoga is leuk! Om te ervaren wat Yoga
is, nodig ik u uit om een keer mee te komen
doen. Een proefles kost € 5,00.
De kosten per maand zijn € 24,00 en voor de
bewoners van Felixoord en het Vegetarisch
Woonpark € 20,00. Het lesgeld dient te worden
voldaan aan het begin van elke maand.
Hartelijke groet en hopelijk tot ziens
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Het weten waard

Koortje Felixoord

Erkenning

Harmen Reerink

Als voorzitter van de Club Lange Mensen krijg ik
vaak opmerkingen over mijn lengte. De vraag of
het koud is boven, is dan nog de vriendelijkste.
Ook weet ik dat ik moet opletten waar ik loop.
Boodschappen doen op de markt bijvoorbeeld is
een hachelijke zaak: alle kramen zijn bedoeld
voor korte mensen en de uitsteeksels zijn hard
en scherp. In treinen en vliegtuigen is het een
titanenstrijd om een adequate zitplaats te vinden.
Maar soms overkomt me iets aardigs. In de
supermarkt wordt mij wel eens gevraagd om “iets
van boven” te pakken en aan te reiken. Laatst
werd mij dat weer gevraagd door een zeer oude
dame, voorovergebogen voortgaand met een
rollator. Toen ik het gevraagde artikel aan haar
had gegeven vroeg zij mij met pretlichtjes in haar
ogen: “Wilt u nog iets van beneden hebben?”
Het was een moment van erkenning van ons
beider mogelijkheden.
Bron: NRC

Een computerspel helpt ons oude brein
Sander Voormolen
Het is gebleken
dat het computerspel “Neuroracer” daadwerkelijk de aandacht en
geheugenkracht bij ouderen kan versterken. In
het blad Nature is dit bevestigd door een team
van de neurowetenschapper Adam Gazzeley
van de University of California in San Francisco.
Het effect van deze training blijft, want een half
jaar later deden de ouderen het nog steeds
uitstekend. Ze bleken beter in staat hun aandacht bij een bepaalde taak vast te houden,
waardoor ook hun werkgeheugen (dingen kort
onthouden) verbeterde. Het blijkt dat het stimuleren van de hersenfuncties op oudere leeftijd met
computerspellen in dezelfde categorie valt als
het verbeteren van het geheugen door te lezen,
te puzzelen of door er een actieve leefstijl op na
te houden. Conclusie: “Iedere ouder die zich hier
mee bezig houdt, is dus op de goede weg!”
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Zes bungalow bewoners die er zin in hebben om
te gaan zingen voor de bewoners van de gesloten afdeling van Felixoord kwamen in de zomer
2013 wat onwennig samen om dat plan in de
praktijk te brengen. Wij kregen steun van een
geoefende zanger/gitaarspeler van “buiten”: Piet.
Het repertoire haalden wij uit de bundel die
gebruikt wordt op de donderdagmiddag tijdens
de wekelijkse samenzang voor alle bewoners
van Felixoord onder leiding van Kees en Atie
Olff. Na twee keer oefenen klonk het in onze
oren al zó harmonisch, dat we een afspraak
maakten met Ans Scherpenzeel voor ons “optreden”.
Een stralende dag maakte het nog feestelijker.
Op de verpleegafdeling beneden zaten de
bewoners in de tuin. Hierdoor konden andere
bewoners die voor het open raam zaten aan de
achterkant van het gebouw de liedjes ook
opvangen. Na een optreden in de tuinkamer gingen wij naar de eerste verdieping. Daar bleek
zuster Michaël bij ons binnenkomen bezoek te
hebben van drie medezusters uit het klooster.
Toen deze zusters hoorden dat wij gingen zingen
veranderden zij hun plan om zuster Michaël mee
te nemen naar haar kamer en schoven zij stoelen aan om mee te zingen. En wat hadden zij er
een plezier in. De levensvreugde straalde van
deze kloosterbewoonsters de kamer in!
Ons optreden was, zo bleek de dagen erna, heel
goed ontvangen. Met als gevolg dat wij een klein
half jaar later opnieuw oog in oog stonden met
onze dierbare buren, de bewoners van
Felixoord.
Dit keer was het een verrassing dat een bewoner
van de tuinkamer ons op de piano ging begeleiden en op ons verzoek werd zelfs het ”When the
Saints” ten gehore gebracht…
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Ponynieuws
Louise Vellekoop & Steven van der Gronden
In oktober las ik een advertentie van een aardige
mevrouw in Duiven, die graag wilde dat haar
weilanden nog voor de winter kaal gegeten
zouden worden. Deze mevrouw had zelf pony’s
gehad en wilde niet nog een keer een loonbedrijf
inschakelen om het gras te maaien. Liever had
ze dat dit ten goede kwam aan het voeden van
dieren (paarden of schapen).
En zo vertrokken we met de pony’s eerst naar Arnhem waar ze bij verpleeghuis Heijendaal een nachtje
bleven grazen in het weitje aldaar (Ik werk zelf voor
de Driegasthuizen, waar dit verpleeghuis een onderdeel van is). Om vervolgens de volgende prachtige
zonnige dag naar Duiven te lopen!! Ongeveer 13 km.
Zo moesten we (Steven, mijn stiefzoon en ikzelf) met
de twee pony’s dwars door de binnenstad. Gelukkig is
de kade niet zo druk, dus besloten we met de pony’s
langs de kade te lopen. Het viel me meteen op dat
Saluut veel minder nieuwsgierig is dan Chanel. Chanel keek werkelijk haar ogen uit…. Ze kon haar ogen
niet van het water (de Rijn) afhouden, wat overkomt
me nu…. dat leek ze wel te zeggen. Het was voor de
pony’s natuurlijk ook een spannende tocht. Ze staan
normaal alleen maar in een klein weitje met voorspelbare omgevingsgeluiden en af en toe een auto en bezoek van mensen en/of honden. Nu liepen ze langs
de Henry Dunant van het Rode Kruis! En ook langs
een cruiseschip, dat schoongespoten werd en waar
net allemaal mensen van boord kwamen. Al lachend
vroegen ze ons of wij ze lift konden geven naar de
binnenstad.. haha, maar 1 PK, gaat hem niet worden!
Van de kade langs het industrieterrein, waar ergens
een open dag was, feestelijke luchttunnels die door
constante lucht toevoer heftig door de lucht heen
dwarrelden. Steven meteen gewaarschuwd dat dit wel
eens heel erg eng kon zijn… en ja hoor nog niet gezegd of Saluut draaide alle kanten om, hevig verschrikt, hij wilde ‘dat ding’ graag recht in de ogen kijken! Chanel had een andere tactiek, die besloot om
de benen te nemen en begon meteen een andere
kant uit te rennen!! Wat een schrik. Gelukkig geen uitbraak en ongelukken!! Dus hup maar weer verder.
Na 200 meter kwamen we bij een benzinepomp vlakbij de Pleyroute, mooi moment om even te pauzeren.
Steven hield de twee pony’s vast, ik ging wat drinken
kopen en wat te eten. Om vervolgens neer te ploffen
op een stenen constructie. Even genieten van een
knäckebröd met crème ertussen. Goh dat hebben we
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geweten, Pavlov was er
niets bij… zodra de pony’s
het geritsel van
het papier
hoorden stonden ze als
twee bedelende hondjes
voor ons….
Wat zeg ik,
bedelende
hondjes zijn
beleefd. Zij
duwden constant met hun neus tegen je arm of
hand… erg makkelijk eten….! Uiteindelijk de moed
maar opgegeven en ze beiden een knäckebröd met
bieslookcrème gegeven. Wat een feestje… en gekraak. Na een standje van Steven (ik zou niet consequent zijn, oordeelt uzelf….) weer op weg gegaan
richting de Westervoortsebrug, ook een beleving…..je
loopt namelijk niet stabiel op zo’n brug….telkens een
golf van beweging… dat vonden de pony’s ook erg
apart… toen ze eindelijk hadden besloten dat je toch
wel erg onrustig wordt van zoiets… waren we er gelukkig overheen. Tsja het is en blijft een avontuur.
Na de Westervoorstsebrug kruispunt over rechtdoor
naar Duiven… langs een winkelcentrum en een Chinees. Dat was het moment dat de darmen van Saluut
hun werk klaar hadden en de inhoud van een nacht
eten eruit moest…. plop op de stoep bij de Chinees….
Helaas geen andere oplossing dan ‘niks zeggen, dom
kieken’ …. Sorry mocht u hem kennen namens mij
excuses. Toen we Duiven bereikten zijn we op GPS
gaan lopen… (via mobiel kun je zien waar je loopt)
met mijn excellente kaartleestalent slechts 2 km omgelopen. Nog een stop bij een sporthal om even te
plassen, meteen aanleiding voor de pony’s om even
te grazen. Hiervan ziet u de foto. We waren nog net
niet de ‘talk of the town’. Zo kwamen we bekaf bij de
bedoelde wei in Duiven. Pony’s verzorgd en blij achtergelaten om vervolgens zelf voldaan op een terrasje
in Duiven neer te strijken. Een mens ( en dier) kan
wat meemaken!! Fijne feestdagen iedereen!

Haiku
Eeuwigheid is een
zorgvuldig en geduldig
uitgepakt moment
CR
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Nieuws bewonersvereniging
Joke Pronk, voorzitter

Colofon

Lieve mensen,

Redactie

De Regenboog gaat stoppen. De
bewonersvereniging gaat beginnen met een
nieuw informatiebulletin voor het Vegetarisch
Woonpark. Nico Stavast en ondergetekende
gaan deze kar trekken. Maud Ockers zal onze
redactie gaan versterken. Zij is bekend bij degenen onder ons die al vóór 2009 hier woonden. Ze
heeft hier met haar vriendin al een poosje gewoond en door omstandigheden weer terug verhuisd naar hun oude woning.

Jetty Jager en Atie Olff (eindredacteuren),

In januari komen we bij elkaar en hopen in maart
het eerste nummer te kunnen uitbrengen. We
willen gaan werken met een gastredacteur bij ieder nummer. Dat kan iemand zijn van de bewoners, maar ook een persoon van de wachtlijst.
De vraag is: Wie heeft goede ideeën, wie wil
helpen bij de productie van het nieuwe blad, wie
wil onze redactie komen versterken, wie wil interviews houden, wie is bereid artikelen aan te
leveren en wie weet een goede naam. Graag
melden bij ondergetekende. Wij hopen op en
verwachten veel respons.
De redactie van de Regenboog neemt met dit
Kerstnummer afscheid. Atie en Kees Olff, Jetty
de Jager en Marlies Assendorp bedankt voor het
vele werk dat jullie de afgelopen jaren hebben
verzet!
Atie en Kees: succes met jullie redacteurschap
van de nieuwe Nieuwsbrief voor Felixoord.
Mede namens Nico en Maud,
Joke Pronk
Graaf van Rechterenweg
40E
6861 BR Oosterbeek
tel. 026-3392510 /
06-24497076
email: jokempronk@googlemail.nl

Marlies Assendorp en Kees Olff (vormgeving).

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

Aan deze nieuwsbrief hebben meegewerkt:
Paul Beets, Jeroen de Haas, Trudy van Haren,
Conny de Jong, Monika, Joke Pronk, Harmen
Reerink, Corrie Rentmeester, Ferry Rijnbout,
Tjoe, Louise Vellekoop en Madeleine Weeber.
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Op een dag…..
Voltaire
Op een dag leren we het subtiele verschil kennen,
tussen een hand vasthouden en een ziel ketenen.

Dan leren we dat liefde niet betekent: leunen
en dat gezelschap niet betekent: veiligheid.

We ontdekken dat een kus geen contract is
en een cadeau geen belofte.

We beginnen onze nederlagen te accepteren met ons hoofd omhoog
en onze ogen open.

We leren vertrouwen op vandaag om mee te werken
omdat morgen te onzeker is voor plannen.

En na een poos leren we dat zelfs zonneschijn ons verbrandt
als we er teveel van krijgen.

Dan wordt het tijd om onze eigen tuin te beplanten
en zorg te dragen voor onze eigen ziel
en wachten we niet langer op wonderen van buitenaf.

En dan weten we dat we echt kunnen volhouden
en dat we echt sterk zijn
en dat we echte waarde hebben
en we leren, en we leren….
Bij ieder afscheid leren we.
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