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!
Welkom terug!!
Door Marthe van Meurs en Margreet van Nimwegen!!
Margreet: Allereerst… Voor iedereen een heel gelukkig, gezond en gezellig 2021! 	


‘Gelukkig’ heeft een hele andere betekenis gekregen na 
het afgelopen jaar waarin het bestrijden van corona De 
Hoofdzaak was. We zijn er helaas nog niet vanaf. Gelukkig 
biedt het vaccin wat licht in de duisternis. En wat ik zelf ook 
een groot geluk vind is dat wij met het NAH-centrum open 
mogen blijven! Met de gezelligheid komt het dus wel goed. 
Dan  nog gezond blijven met z’n allen! !
Een voordeel van deze tijd is dat we snel digitaal wijs zijn 

geworden en een mooi voortvloeisel daaruit is onze eigen 
interactieve website: www.dedigitaleklokketoren.nl. Deze is opgezet door Cees, in de 
eerste lockdown. Inmiddels doet hij dit in samenwerking met Mark, Jacques, Ria en onze 
nieuwe tijdelijke collega Michiel. Lees meer over hem op blz. 9.!!
Marthe: Om in deze donkere tijd te kijken naar  lichtpuntjes, 
leek het mij een goed idee om in deze editie stil te staan bij 
het thema: ‘Kleine momenten van geluk.’ Margreet heeft een 
aantal mensen gevraagd wanneer of waardoor ze een 
moment van geluk ervaren. Dit lees je op bladzijde 7. !!
Ik zal mij heel kort even voorstellen. Ik ben Marthe van Meurs. 
Ik loop stage en één van mijn werkzaamheden is meewerken 
aan de krant. Meer over mij en andere ‘nieuwe’ medewerkers en stagiaires lees je op 
bladzijde 8 en 9. Verder in deze editie: Een interview met Brigitte en Peter, informatie over 
wat geluk eigenlijk is, een inkijkje in de groep; Hobby verdieping, een gedicht van Ria, een 
recept waar Chester gelukkig van wordt en nog veel meer. !
Veel leesplezier! 	
!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!
Toelichting van de tekenaar!
Illustratie voorkant door Bram Hopman!!
In 2008 kreeg ik een hersenbloeding. Na de revalidatie in de St.Maartenskliniek, kon ik om 
redenen niet terugkeren naar huis. Vanaf 2009 was ik een bezoeker in ons huis, wat een 
enorm verschil maakt in, bijvoorbeeld de omgang met de kinderen. Die gingen in die tijd 
naar de middelbare school en naar een vervolgopleiding. Ik kwam intramuraal bij Pluryn 
terecht en intramuraal betekent ook echt dat je de hele tijd tussen vier muren zit. Je zit 
binnen en kijkt naar buiten, waar je zelf vroeger ook was. De herinnering kan aangenaam 
zijn, maar maakt ook het gemis voelbaar. Een huisdier kun je nog wel aaien of ermee 
spelen, maar je contacten met andere mensen zijn heel erg beperkt. En dat is niet goed, 
maar helaas onoverkomelijk. Op een andere manier gelukkig te zijn, is voor mij door te 
tekenen. Uitgedrukt door de tekening zelf, meer dan door het onderwerp van de tekening.!
Hartelijke groeten, Bram	
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!
Afspraken en maatregelen rond corona!
Nog even op een rijtje!!
Omdat we voorlopig nog niet van corona af zijn, vinden wij het belangrijk weer even 
aandacht te geven aan de voorzorgsmaatregelen die wij bij Pluryn en hier op het NAH-
centrum hanteren om de veiligheid van ons allemaal te waarborgen.!!
Deze poster hangt bij ons op het NAH-centrum:!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!
- Medewerkers op het NAH-centrum dragen altijd een medisch mondkapje. Na 4 uur 

wordt een nieuwe gebruikt.!
- Cliënten dragen altijd een mondkapje, afgezien van wanneer men zit. Dagelijks een 

schone/nieuwe. !
- Na gebruik van een werkplek wordt deze schoongemaakt. !
- Dagelijks worden de gebruikte ruimtes schoongemaakt (stoelen, tafels, knoppen, 

deurklinken etc.)!
- Bij de voordeur en in de algemene ruimte staan handdispensers om gemakkelijk en 

regelmatig je handen te kunnen reinigen.!
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!
Jacques Sprak…!
Column door Jacques Schmöller!!
Geluk(t)!!
Er werd mij gevraagd een column te schrijven over 
‘momenten van geluk'. Een mooi maar lastig onderwerp. 
Want wat is 'geluk'? Volgens mij is geluk voor iedereen weer 
iets anders. Natuurlijk zijn er dezelfde soort momenten van 
geluk die veel mensen hebben ervaren of ooit nog hopen te 
ervaren. Ik denk hierbij aan jouw trouwdag (of misschien juist 
wel het moment dat de scheiding officieel was), de geboorte van jouw kind, die kus op 
jouw wang of die aai over jouw bol afkomstig van een door jou geliefd persoon. Of 
bijvoorbeeld het luisteren naar muziek, het kijken naar een kunstwerk, het winnen van een 
loterij, een wandeling over het strand of misschien alleen maar lui liggen op het strand om 
maar even de boel de boel te laten. !!
Maar jouw gelukservaring kan juist voor een ander een enorme (over)last zijn. 
Bijvoorbeeld het luisteren naar een motor op volle toeren van een snelle sportauto of het 
moment dat jouw favoriete cluppie een doelpunt maakt in de beslissende wedstrijd om het 
kampioenschap. De één zijn geluk is soms een ander zijn verdriet of last. !!
Van de oorzaken van geluk weet ik maar weinig af. Alleen dat geluk heel 
persoonsgebonden is en deels door de genen wordt bepaald.  Maar ook iemand's 
omgeving schijnt hier invloed op te hebben. En op biologisch gebied speelt de hoeveelheid 
endorfines in het lichaam een hele belangrijke rol. !!
En met deze afsluitende woorden is ook mijn eigen hoeveelheid endorfine flink gestegen. 
Want deze column over 'geluk' is dan toch gelukt.!!
Jacques	
!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!

!
Medewerkers gezocht voor krant en/of website!!
Lijkt het je leuk om ook te helpen bij het maken en/of samenstellen van de 
krant en/of de website? !

Of wil je graag geïnterviewd worden of juist een interview 
afnemen voor in de krant of op de 
website? !
Wil je een tekening, puzzel, recept, 
verhaal of iets anders aandragen? !
Denk je graag mee, heb je ideeën om 
met ons te delen?!!

Geef het door aan Cees (website) of Margreet (krant), want… 
hoe meer medewerkers hoe meer vreugd!!
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!
Wat ÍS geluk eigenlijk?!
Marthe zocht het uit…!!
Wat gebeurt er in ons lichaam als we geluk ervaren?!!
Geluk is iets wat in het hier en nu aanwezig is. Er zijn een aantal stoffen die een 
belangrijke rol spelen in geluk ervaren.!!
Endorfine is een hormoon wat in je hersenen gemaakt wordt. Endorfine is een natuurlijke 
pijnstiller. Hierdoor ervaren mensen een liefdevol of gelukkig gevoel. Endorfine kan op 
verschillende manieren gemaakt worden. Bijvoorbeeld door sporten, zonlicht of massage.!!
Dopamine is een stof in de hersenen dat werkt op beloning. Als je chips of chocolade eet 
dan beloon je je lichaam met lekker eten. Waardoor je dus gelukkig wordt. Ook bij sporten 
speelt dopamine een rol. Als je bijvoorbeeld een sportwedstrijd wint wordt je lichaam 
beloond dat je dit gelukt is. Hierdoor komt er dopamine vrij en word je gelukkiger.!!
Oxytocine is een hormoon wat te maken heeft met verbinding ervaren met mensen waar je 
van houdt. Het wordt ook wel knuffelhormoon genoemd. Door lichamelijk contact word je 
gelukkiger. Oxytocine wordt ook aangemaakt als je al aan dierbare denkt.!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!
Interview Peter Koch!
Door Kristina Reshko!!
(Dit interview is afgenomen ten tijde van de eerste lockdown en staat op de website van 
het NAH-centrum. Kristina was destijds stagiaire bij ons en werkte mee aan de krant.)!!

Wie ben je?!
Mijn naam is Peter Koch, ik ben geboren op 18 
februari 1959 in Nijmegen. Ik heb 2 kinderen, een 
meisje van 28 jaar en een jongen van 25 jaar. De 
eerste 23 jaar van mijn leven heb ik in Nijmegen 
gewoond, daarna 37 jaar in Beuningen. Nu woon ik 
weer zelfstandig in Nijmegen bij Focuszorg. Daar kun 
je zorg krijgen en de rest regel je zelf. Vroeger heb ik 
gewerkt als accountant, 16 jaar in totaal.!!
Wat is je overkomen?!
Ik kreeg op 7 maart 2012 een TIA, dit gebeurde in de 
sportschool. Toen ben ik in het ziekenhuis opgenomen 
en daar zei de arts dat er niks aan de hand was en dat 
ik weer naar huis mocht op 9 maart. En toen in de 
ochtend van 9 maart kreeg ik een hersenbloeding. 
Daar weet ik niks meer van, het was in het ziekenhuis. 

Ik lag toen zes uur op de operatietafel en werd drie dagen kunstmatig in coma gehouden. 
Toen ik bijkwam voelde ik me net een baby’tje.                                         !
Ik moest alles opnieuw leren. Draaien, eten, zitten, praten, staan. Dat was zwaar. !
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!!
Ik heb vier weken in het ziekenhuis gelegen, daarna vier maanden bij de Sint 
Maartenskliniek gerevalideerd en vervolgens nog negen maanden bij Waelwick in Ewijk, 
ook een revalidatiecentrum. Toen heb ik vijf maanden bij de Castellatoren gewoond 
(zorgflats) en daarna ben ik naar huis gegaan. Ik had thuis een stuk aan laten bouwen 
zodat ik beneden kon slapen. Het was vreemd om thuis te zijn. Ik was beperkt, ik kon niet 
zomaar ergens heen. Ik was halfzijdig verlamd aan de linkerkant, mijn linkerarm is nooit 
goed geworden en mijn linkerbeen voor 50%. Daar kan ik met de rollator een stuk mee 
lopen, ongeveer 1,5 uur.!!
Nu, acht jaar later, heb ik me wat meer bij dingen neergelegd en bekijk ik de zaken 
positiever.!!
Hoe ben je bij het NAH-centrum terecht gekomen?!
Ik ben bij het NAH-centrum terecht gekomen via Pluryn. Zoals ik al eerder zei moest ik 
mijn huis verbouwen en woonde ik een tijdje in de Castellatoren van Pluryn. Daar was een 
dame die het centrum aanraadde. Toen ben ik gaan kijken en het beviel me wel. Ik ben bij 
het NAH-centrum sinds 2013. Ik heb nog de oude locatie gekend en nu zitten we hier bij 
De Goffert. Ik vind de huidige locatie gezelliger en de omgeving is mooi.!!
Wat doe je bij het NAH-centrum en wat geeft je voldoening?!
Ik kom dinsdag en vrijdag op het NAH-centrum. Op dinsdagochtend ga ik altijd schaken 
met Hans en in de middag bewegen bij Lucie. Vrijdagochtend zit ik bij ‘Aandacht voor 
jezelf’ en in de middag ga ik zingen. Dat doe ik graag. Ik vind de programma’s op het 
centrum leuk en het contact met anderen is fijn. Ik hou van mensen om mij heen.!!
Heb je een wens voor de toekomst? !
Ik ben momenteel een baan aan het zoeken met begeleiding van een trajectcoach. Mijn 
grootste wensen voor de toekomst zijn nog een aantal jaar werken en een vriendin krijgen. 
En leuke dingen blijven doen.!!
Wat zou je willen zeggen tegen mensen die ook te maken krijgen met NAH?!
Begin er niet aan!!!!! Als het jou overkomt, probeer positief te blijven en het beste ervan te 
maken. Gebruik ook humor, humor houd je op de been! !!
De afgelopen tijd was een gekke tijd door de corona uitbraak, hoe heb jij het 
ervaren? !
Saai! Niks om handen, alles is afgelast en daar hou ik niet van. Ik ben graag bezig!!!
Heb je nog tips voor deze tijd? !
Laat je overhalen om een interview te doen hahaha….. ga wandelen (als je kan) of 
gewoon naar buiten. Frisse lucht doet je goed. 
Ook (video)bellen met mensen om contact te 
houden! !!!!!!
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!
Gedicht!

door Ria Hooghof!
!
	


Hele kleine gelukjes	

lijken soms maar puzzelstukjes	


	

Maar zij horen toch bij elkaar	


en vormen samen een paar	

	


Vaak komen ze nog onverwacht	

als je er niet meer aan had gedacht	


	

Vrolijkheid maken kinderen met plezier	


of word je blij van een huisdier	

!

Of ga er gewoon naar op zoek	

misschien ligt je gelukje wel om de hoek	


!
Kijk ook in je brievenbus	


en vind je daar iets liefs dus	

!

Zo voelt het echt als veel plezier	

bij het vinden van een klavertje vier	


!
Al zijn sommige dingen nog zo klein	

dan kunnen ze toch heel groot zijn	


!
Bovendien vergeet ik klein geluk niet gauw	


omdat ik daar het meest van hou  
!
!
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!
Wanneer ervaar jij !
(een moment van) geluk?!
door Margreet van Nimwegen!!
Anja:!
Ik vind van alles wel leuk: avontuur, licht, zon, water, 
natuur. !
Ik ben overal voor in (tot op zekere hoogte natuurlijk).!!

Hans Schipper:!
Lekker eten. Bijvoorbeeld bij mijn favoriete Indiase restaurant. Maar ook als 
ik in de zon lig en de warmte op mijn huid voel. En een zonsondergang bij 
de zee. !!
!

Ria:!
Ik kreeg laatst ineens een pakketje in de bus. Het 
was een cadeautje van een ergomaatje waar ik 
contact mee had gehouden. Ik had al even niks van 
haar gehoord en ik dacht dat ze me vergeten was. 
Ineens kreeg ik dus iets met de post van haar! Een 
hele grote verrassing voor me. !!
Ik ben sowieso heel blij met de ergomaatjes altijd. Ik ben zelfs met een ergomaatje met de 
trein gereisd, na 30 jaar weer! Een hele openbaring.!!
Arnold:!
Als ik mijn kleinzoon zie. Daar kan ik zó van genieten! Ik besef me dan hoe gelukkig ik ben 
dat ik het nog mee mag maken.!!
Joop:!
De kleinkinderen geven me veel inspiratie. Na mijn hartaanval geniet ik veel bewuster van 
mijn kleinkinderen. Ook van de kinderen trouwens; wandelen met mijn dochter 
bijvoorbeeld en laatst gingen we zwemmen met de kleinkinderen. Ik ben heel blij dat ik ze 
allemaal nog mee mag maken. Hopelijk ook nog van mijn jongste dochter. Ik heb ze graag 
allemaal bij me.!!
Milo:!
Mijn nichtje Norah! Vooral als ze wil knuffelen. Daar word ik echt blij van. Ik zie haar niet 
heel vaak, maar word wel helemaal betrokken bij hoe het met haar gaat.! !!!!!!
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!
Even voorstellen…!!!
Hoi allemaal! Ik ben Meike, 20 jaar en ik kom uit Bemmel.!
Ik loop 10 maanden stage bij het Hersenz behandeltraject en 
bij het NAH-centrum. Dit vind ik al heel erg leuk en gezellig! Ik 
studeer Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen. Bij deze studie wordt er voornamelijk 
naar gedrag gekeken en hoe dit beïnvloedt kan worden. Naast 
de stage dagen werk ik bij de schoenenwinkel Skechers in de 
Molenstraat en ga ik graag naar de sportschool. In mijn vrije 
tijd hou ik erg van muziek luisteren en mijn rust opzoeken.!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!
Hallo, ik ben Sandra. Ik werk sinds februari op het NAH-
centrum en help mee in de hobbyruimte. Samen met mijn man, 
twee dochters en hond (labrador) woon ik in Nijmegen. !
Mijn hobby's zijn wandelen, fietsen, (een beetje) schilderen en 
saxofoon spelen. Dat laatste oe ik op dit momenten in een 
popbandje, maar ik hou van verschillende soorten muziek zoals 
ook jazz. !
Ik vind het leuk om mensen te helpen, dus vraag gerust als ik 
iets kan doen!!!!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!
!!
Mijn naam is Lars en ik ben 19 jaar. Ik doe de opleiding sport 
en bewegen, met het profiel bewegingsagogie.!
Vanuit mijn opleiding sport ik met mensen met enige vorm 
van beperking.!
Binnen het NAH-centrum/ Hersenz, houd ik me bezig met het 
beweeg gedeelte. Je zult me daarom ook voornamelijk 
vinden in de sportzaal!!
Ik ben aanwezig op woensdagochtend en vrijdag.!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!

Hallo, mijn naam is Marcel. Ik woon in Nijmegen. Ik houd van 
tekenen en schilderen. Ik heb veel als sneltekenaar gewerkt op 
evenementen en festivals.!
Ik heb lang op De Winckelsteegh gewerkt als activiteitenbegeleider. 
Vanaf eind november werk ik een periode als activiteitenbegeleider 
op het NAH-centrum in Nijmegen.!!
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!!
Hoi, ik ben Michiel, 45 jaar en sinds augustus werkzaam bij het 
NAH-centrum via het werkbedrijf om weer werkritme op te doen. 
Ik vind het een leuke plek met veel verschillende en bijzondere 
mensen.!
Ik ben ook vrijwilliger bij poppodium Doornroosje, dus het zal je 
niet verbazen dat ik ook veel plezier beleef aan de 
muziekactiviteiten. Vakantie vier ik graag op de fiets. De vrijheid 
hiervan vind ik fijn. Alles op de fiets meenemen en zo open 
kunnen staan voor mooie onverwachte momenten en 
ontmoetingen. Eind januari loopt mijn contract af en stop ik 
zoals het er nu uitziet !
bij het NAH-centrum. Maar ik kan nu al zeggen dat ik terug kan 
kijken op een mooie tijd waarin ik mij zeker ontwikkeld heb op 
professioneel en persoonlijk vlak.!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!
! !

Hoi iedereen. Mijn naam is Marthe. Ik ben 23 jaar en 
woon  in Nijmegen op kamers. Ik mag een jaar stage 
lopen bij het NAH-centrum. Mijn stage loop ik vanuit de 
opleiding Social Work (sociaal werk) op de HAN. Ik ben 
heel benieuwd wat ik allemaal ga leren op het NAH-
centrum. Het is je misschien al opgevallen maar ik zit in 
een rolstoel. Ik ben spastisch in mijn benen. Hierdoor 
gaat het lopen wat moeilijker. Als je vragen hierover hebt 
sta ik open om ze te beantwoorden.!
In mijn vrije tijd ben ik altijd creatief bezig. Dit kan 
tekenen of schilderen zijn maar ook verhalen of 

gedichten schrijven. Verder hou ik heel erg van in de natuur zijn. Mijn  lievelingsplek is het 
bos.!!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!
!
Hoi! Ik ben Rosanne, 21 jaar oud en ik kom uit Deventer. 
Ondertussen woon ik al bijna drie jaar op kamers in 
Nijmegen!!
Sinds september loop ik stage bij het NAH-centrum. Deze 
stage doe ik vanuit m’n opleiding Toegepaste Psychologie, 
waarin ik nu in mijn derde jaar zit. Ik ben ontzettend blij dat 
ik op deze mooie plek 10 maanden mijn steentje mag 
bijdragen.!
Naast dat ik nu druk ben met stage lopen en school, houd 
ik erg van tekenen en schilderen! In de avonduren zit ik 
dan ook graag rustig op mijn kamertje, waar ik nu 
voornamelijk kleine kaartjes beschilder met olieverf. Om 
m’n ei kwijt te kunnen houd ik er ook van om lekker te sporten: hardlopen, bootcampen 
(hopelijk kan dit snel weer) en sinds kort ook mountainbiken zijn voor mij écht de sporten 
waarin ik mezelf lekker even helemaal kan laten gaan.!
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!
Melanzane alla parmigiana!
Hier wordt Chester gelukkig van…!!
Ingrediënten!
· 4 aubergines!
· 1 ui!
· 3 tenen knoflook!
· 195 ml traditionele olijfolie!
· 800 g gepelde tomaten in blik!
· 2 tl kristalsuiker!
· 100 g Parmigiano Reggiano!
· 250 g mozzarella!
· 15 g verse basilicum!!
Keukenspullen!
· ovenschaal (20 x 30 cm)!
· vergiet!!
!
Bereiding!
1. Snijd de aubergines in de lengte in plakken van een ½ cm. Bestrooi de 
plakken aan beide kanten royaal met zout en laat ze in een vergiet 20 min. 
uitlekken.!!
2. Verhit ondertussen 3 el olie in een koekenpan en fruit de gesnipperde ui 
en de gesneden knoflook 2 min. !
!
3. Voeg de tomaten toe en roer deze met een houten lepel in kleine stukjes. 
Breng de saus op smaak met de suiker, peper en zout. Laat 15 min. 
zachtjes koken.!
!
4. Verwarm ondertussen de oven voor op 180 °C. Spoel de aubergines af 
en dep droog met keukenpapier. Bak de aubergines in delen, bak steeds in 
een scheut van de rest van de olie. Bak de plakken telkens 2 min. aan elke 
kant. Laat uitlekken op keukenpapier.!!
5. Leg een laag aubergine in de ovenschaal en schep er een laag 
tomatensaus op. Bestrooi met geraspte Parmezaanse kaas, leg er een paar 
plakken mozzarella op en scheur er wat blaadjes basilicum over. Herhaal tot 
alle ingrediënten op zijn en eindig met een laag aubergine. Bak ca. 30 min. 
in de oven.!!!
Serveertip!
Je kunt dit gerecht 1 dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast. Verwarm 
20 min. in de oven op 180 °C.!!

Eet smakelijk!	
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!
Interview met Brigitte!
Door Marthe van Meurs!
! !

Kan je iets vertellen over toen je hier bij NAH-centrum 
begon?!
Ik had een intake gesprek. In het begin kwam ik hier twee 
dagen. Dit is nu uitgebreid naar 4 dagen.!!
Hoe vind je het hier op het NAH-centrum?!
Ik vind het heel leuk hier op het NAH-centrum. Er zijn een 
aantal dingen waar ik mee geholpen word. Dit is structuur en 
uitdaging bieden in mijn dag. De uitdaging die ik tegenkom is in 
nieuwe technieken leren bij de hobby. In de hobby verdieping 
zit ook veel uitdaging voor mij. Ik had even rust nodig dus was 
ik even gestopt. Later ben ik toch weer begonnen. Ik ben blij 
dat ik deze keuze gemaakt heb.!!

Je vertelt dat structuur belangrijk is. Op welke manier vind je je structuur op het 
NAH-centrum?!
Je bent de hele dag bezig. Ik ben met verschillende activiteiten bezig. Ik vind hier mijn 
sociale contacten. Ik spreek af en toe ook buiten het NAH-centrum met mensen af die ik 
hier heb leren kennen.!!
Welke modules volg je hier op NAH-centrum?!
Gespreksgroep, de krant, de hobby en de hobby verdieping.!!
Wat kan je halen bij het NAH-centrum?!
Het vertellen van mijn verhaal, het verleggen van mijn grenzen, er wordt naar mij 
geluisterd en de mensen staan voor mij klaar.!!
Wat is je beeld voor de toekomst?!
Doorgaan zoals het nu gaat. Met hobby aan de slag. Nieuwe uitdagingen aangaan. Ik wil 
lekker bezig zijn.!!
Wanneer ervaar je (een momentje van) 
geluk?!
Leuke dingen doen samen met mijn 
partner. Bijvoorbeeld als ik lekker heb 
gekookt, als we uit eten gaan, samen 
winkelen of de stad uit gaan.!
En ook van Prince word ik blij! En van 
hobbyen.!!
Wil je nog wat kwijt?!
Ik ben getrouwd. Ik luister veel 80 jaren 
muziek en ben een grote Prince-fan.!
!
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!
Uit de Gelderlander!
Ingezonden door Tjits Stuijveling!
!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ !
Dankbaarheid, zorgen en tranen op de laatste schooldag: ‘We 
hebben staan huilen op het plein’!!
NIJMEGEN - Leerkrachten gaan weer lesgeven via het beeldscherm. Ze 
putten moed uit de ervaringen van de lente, maar zorgen zijn er 
ook. Raken er weer kinderen uit beeld?!
Bettine Winters 16-12-20, 10:08 !!
,,We hebben in het voorjaar veel geleerd en naderhand veel 
geëvalueerd‘’, zegt bovenbouwcoördinator Janneke Janssen van 
basisschool De Sterredans. ,,Een voordeel is dat de digitale 
omgeving nu hapklaar is. In het voorjaar moesten we dat allemaal 
nog uitzoeken.”!!
De school zette in allerijl een kerstfeest in elkaar. De kinderen 
kwamen in kerstkleding naar school en namen hapjes mee voor een 
kerstlunch. Ook andere scholen zetten de laatste schooldag in voor 
kerstlunches, om kerstknutsels af te maken of acties af te ronden. !!

De 350 leerlingen van De 
Sterredans brachten nog snel 
zelfgemaakte kerstkaarten naar 
hun buren: 25 mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. 
Janssen: ,,Dat zouden we 
eigenlijk donderdag doen. De 
bewoners waren tot tranen 
geroerd. De andere buren ook, 
trouwens. Die zeiden: ‘We 
vinden het zo naar dat het zo 
stil is straks.’” !!

© Foto: Bert Beelen!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ !
NB: De ‘buren met NAH’ zijn de mensen die op de Ubbergseveldweg wonen. Een aantal 
daarvan kennen wij van het NAH-centrum. Onder andere Bram Hopman, die op de foto te 
zien is. Hij geeft zelf ook tekenles op de basisschool De Sterredans. !!
Het hele krantenartikel kun je online terug vinden op de website van de Gelderlander. !
Om precies te zijn hier: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/dankbaarheid-zorgen-en-
tranen-op-de-laatste-schooldag-we-hebben-staan-huilen-op-het-plein~af4c302c/!!
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! ! !
Hobby verdieping: Textiel !
Het ontwerpen van een stof !!
In de module Hobby verdieping werken we dit keer met textiel. De deelnemers hebben 
een patroon ontworpen. Die zijn ze nu inmiddels verschillende technieken aan het 
‘vertalen’ op stof. Als de stof met het patroon klaar is, kan er iets van gemaakt worden, 
bijvoorbeeld een kussen, een tafelkleedje of een wanddecoratie. !!
De volgende stappen hebben wij al doorlopen: !!
1) Uit een tijdschrift, met een zoekraampje, plaatjes zoeken die je aanspreken qua kleur, 
vorm en compositie. !!

�              � !!!
2) Keuze maken voor een plaatje en het gekozen plaatje 16 keer uit eenzelfde tijdschrift 
knippen (of kopiëren als er niet genoeg van dezelfde tijdschriften zijn) !!

�    �    � !!!
3) Verschillende patronen maken met de plaatjes. !!

!       !              !      !    
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!!
4) Op papier tekenen welke vormen en kleuren je van je originele patroon later wilt gaan 
gebruiken op stof. !!

!       !   

!
5) Eén patroon uitzoeken en uitproberen hoe je dit kan ‘vertalen’ op de stof. Hiervoor zijn 
verschillende technieken geprobeerd en gebruikt, zoals: met textielverf stempelen of met 
sjablonen tamponeren, verven (nat op nat) of tie-die-en, stof op stof naaien, met draad, 
met knopen, met textielstift tekenen... !!

!    !    !    !    !  

!
6) Na het uitproberen van verschillende technieken kan het patroon op de stof worden 
gemaakt. !

                     !      !     

                                   !      !  

!
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 !

!
Om alvast over na te denken…!
… voor na de lockdown!!!
GRATIS ZWEMMEN voor mensen met NAH 
Stichting de Waalboog biedt voor mensen uit 
Nijmegen en omstreken met Niet-Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), die nog thuis of in een andere 
zorginstelling wonen, een aparte zwemgroep aan. 
Voor deze mensen is het vaak niet gemakkelijk om 
een goede en veilige zwemplek te vinden. Daarnaast 
ontbreekt vaak de deskundige begeleiding. Alwies 
Hendriks begeleidt deze zwemgroep. 
!
Wanneer: donderdag van 13:15 -14:15  

Waar: Erica Terpstra Sportfondsenbad in Nijmegen.  
Kosten: GRATIS.  
                                                                                   

!
Mede mogelijk dankzij Edwin van der Sar 
Foundation 
Deze zwemactiviteiten worden mede mogelijk 
gemaakt door de Edwin van der Sar Foundation. 
De oud profvoetballer stimuleert samen met zijn 
vrouw sportactiviteiten voor mensen met NAH. 
!
!

!
Aanmelden 
Bent u geïnteresseerd om met ons mee te zwemmen?  
Dan kunt u contact opnemen met: 
Alwies Hendriks,  
psychomotorisch therapeut bij De Waalboog: 
E-mail:alwies.hendriks@waalboog.nl 
Telefoon: 06 – 248 547 42
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