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Eindwerk Wia van Dijk

Vrijdag 30 december sloot Wia van Dijk haar residen
tie in AIR De Missie af met een kleurrijke en beteke
nisvolle expositie. Bewoners van Park Zuiderhout
zagen hun eigen bewogen levensaderen vertaald in
een grote installatie.

Het project van Wia wekte nieuwsgierigheid en be
wondering op en leidde tot nieuwe ontmoetingen.
Een prachtig resultaat!

Vanaf 14 januari tot en met 12 februari is het werk
van Wia van Dijk, samen de andere residenten van
2022, Yannick Verhoeven en Jenny Ymker te zien in
het Chassé Theater. De expositie de Ontmoeting is
te zien op deze mooie locatie omdat het Stedelijk
Museum Breda tijdelijk is gesloten in verband met een
grote verbouwing. We houden u op de hoogte. 

Wilt u graag de expositie bezoeken, neem dan contact
op met Fen van der Kruit (coördinator kunst & cultuur)
op 076 578 4000 of stuur een mail naar f.vander
kruit@parkzuiderhout.nl

Lichtkastjes

De lichtkastjes van Jenny Ymker die in het Atrium
hangen zijn tijdelijk op expositie. Ze hangen tot 12
februari in het Chassé Theater in Breda. Daarna
komen ze weer terug.
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Mirjam Dirkx blikt terug

Geestelijk verzorger Mirjam Dirkx nam vorige week
afscheid van Park Zuiderhout. Park Bulletin blikt
met haar terug op de afgelopen jaren. 

Mirjam, na tweeënhalf jaar neem je afscheid van
Park Zuiderhout. Hoe kijk je terug op deze tijd?
Het was voor mij een hele plezierige, leerzame tijd.
Toen ik hier kwam werken, had ik nauwelijks ervaring
met de zorg. Ik heb erg genoten van het samenwerken
met medewerkers met verschillende taken, achter
gronden en leeftijden. Samen kun je echt wat neer
zetten. Langzaamaan ben ik gaan proeven hoe de
geestelijke verzorging vorm kan krijgen in een veran
derende organisatie. Ik ben geraakt door de verhalen
van bewoners en vooral ook door hun moed. Op hoge
leeftijd weer een nieuwe woonsituatie aan te moeten
gaan, dat is geen kleinigheid. 

Wat heb je geleerd?
Het belangrijkste is voor mij toch wel: Ben er maar
gewoon. Hoor en zie met wie je te maken hebt. Het
mooiste geschenk dat je aan een ander kunt geven,
is wel dat iemand zich gehoord en gezien weet. Dat
geeft hem of haar recht van bestaan. Het gaat niet
zo zeer om wat je doet, maar om hoe je aanwezig
bent. Voor mij heeft dat ook te maken met God, die
als naam heeft ‘Ik-ben-er-voor-jou’.

Als je een hoogtepunt moet noemen, welke is dat
dan?
Het grootste deel van de tijd dat ik hier werkte, waren
de coronamaatregelen dominant. Een hoogtepunt
was het moment dat we geen mondkapjes meer
hoefde te dragen in het gewone contact. Eindelijk
konden bewoners mijn gezicht zien en meelezen met
mijn lippen, als hun oren wat minder waren. Maar dat
kun je niet echt een hoogtepunt noemen.

Dan denk ik toch eerder aan de presentatie van het
boekje van het Verhalenhuis, waar tien bewoners
schreven over hun levensverhaal. Het is een tastbaar
resultaat van een project van een jaar, waar we tel
kens met een ander groepje aan de praat gingen over
jeugdherinneringen, belangrijke gebeurtenissen en de
huidige woonsituatie.

Wat zijn je toekomstplannen?
Aan mijn pensioen ben ik nog niet helemaal toe. Wel
heb ik de behoefte om het kalmer aan te doen. Ik heb
meer tijd nodig om bij te komen. Dat betekende
concreet dat ik moest kiezen tussen mijn werk bij
Zuiderhout en mijn werk in onze praktijk voor zinge
ving, spiritualiteit en leiderschap, De Levensboom.
Daar houd ik me bezig met training en begeleiding,
met retraite en meditatie. Die lijn wil ik graag voort
zetten en ook nog wat tijd overhouden voor mijn
gezin.
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Wat wil je de bewoners nog laten weten?
Ik ben dankbaar dat ik jullie heb leren kennen. Dank
baar ook voor jullie geschenk van vertrouwen. Dank
dat jullie mij nog beter hebben geleerd wat aandacht
en geduld is. Mijn weg gaat nu verder buiten Park
Zuiderhout. Onderstaande tekst gaat deze dagen met
me mee. Misschien dat u er iets van uw verhaal in
herkent.

Ik ga mijn weg, 
erop vertrouwend 
dat het geen dwaalweg is, 
maar een weg naar huis.
Ik ga mijn weg, 
erop vertrouwend 
dat die me niet naar een einde, 
maar naar een doel leidt.
Ik ga mijn weg, 
erop vertrouwend dat, 
wanneer ik wordt gevraagd 
waar ik heen ga, 
ik kan antwoorden: 
altijd naar huis.
Uit: Driekoningenoratorium van Helge Burggrabe

Aan wie draag jij je werkzaamheden over? 
Frank van den Dries en Alisa Donders, mijn collega’s,
hebben mijn taken overgenomen. Beiden gaan meer
werken. De algemene taken zijn verdeeld. Alisa zal
zich daarnaast vooral richten op afdeling 1 en Frank
op Woongroep 4.

Frank is betrokken op afdeling 2 en de woongroepen.
Alisa werkt op 0,1 en de Munnikhof. Beide hebben
ook hun contacten met bewoners van Missiehuis,
Sparrendaal en Bouverij.

Filosofisch Cafe 

Ook in 2023 is er het maandelijks terugkerend Filo
sofisch Café: de ontmoetingsplaats waar u en uw
medebewoners van Park Zuiderhout elkaar tot den
ken aanzetten. Dit gebeurt aan de hand van een
spraakmakende kwestie, een actueel thema of een
levensbeschouwelijk vraagstuk. 

U kunt aansluiten op maandagavond of dinsdagoch
tend. Het Cafe wordt begeleid door het Team Gees
telijke Verzorging.

Heeft u belangstelling om deel te nemen, stuur dan
een mail naar geestelijkeverzorging@parkzuiderhout.
nl of geef een briefje met uw contactgegevens af bij
de gastvrouwen (receptie) -  dan wordt er zo spoedig
mogelijk contact met u opgenomen.

Wellicht wilt u een keer vrijblijvend aansluiten; vraag
het Team Geestelijke Verzorging dan naar  de datum
en locatie van samenkomst.

Rectificatie Zonnebloemmiddag

Helaas blijkt dat in het voorgaande Park Bulletin een
foutieve datum vermeld is voor de Zonnebloemmid
dag. Deze vindt plaats op donderdag 2 februari, niet
op 19 januari.

Onze excuses voor het ongemak.

U bent welkom in de kapel

De kapel van Park Zuiderhout is een ruimte voor
gebed, vieringen, bezinning en stilte. Elke dag om
10.00 uur is er een eucharistieviering. U kunt alle
vieringen ook thuis volgen op de kapelzender van
Park TV (kanaal 992). 
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Week 3
 
Maandag 16 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
tijdens het koffie-uurtje
Braintrainer in het Atrium 
11.00 - 12.00 uur
Repetitie Zuiderhoutkoor in De Bieënkorf
14.00 - 15.30 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.00 - 16.00 uur
Inloopatelier - mozaïek  in De Bieënkorf
 
Dinsdag 17 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen 
in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in de kapel
Snackmoment
Geef uw bestelling door en ontvang iedere week
een andere snack thuisbezorgd.

Woensdag 18 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Top Fit Club o.l.v. Jolanda Bos
in De Bieënkorf
14.30 - 15.30 uur
Muziekmiddag
in De Bieënkorf
19.00 - 22.00 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium

 
 
Donderdag 19 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
10:00 - 12:00 uur
Computervraagdagen in het café
11.00 - 12.00 uur
Bloemschikken groep 1
In De Bieënkorf
14.00 - 16.00 uur
Koersbal in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Tai Chi tao o.l.v. Conchita Barbé
in de Bieënkorf
 
Vrijdag 20 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
14.30 - 16.00 uur
Spellenmiddag Samenspel in het Atrium
 
Zaterdag 21 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef
16.00 uur
Voorbereiding op de zondag
door pater Kees Maas in de kapel
 
Zondag 22 januari
10.00 uur
Eucharistieviering
in de kapel
10.30 - 11.30 uur
Koffie-uurtje in De Bieënkorf 
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef
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Week 4
 
Maandag 23 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
tijdens het koffie-uurtje
Braintrainer in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Repetitie Zuiderhoutkoor in De Bieënkorf
14.00 - 15.30 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.00 - 16.00 uur
Inloopatelier - mozaïek en schilderen
in De Bieënkorf
 
Dinsdag 24 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v Paulinka Schrooten
in de kapel
Snackmoment 
Geef uw bestelling door en ontvang iedere week
een andere snack thuisbezorgd.
 
Woensdag 25 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Top Fit Club  o.l.v. Jolanda Bos
in De Bieënkorf
14.30 - 15.30 uur
Muziekmiddag in De Bieënkorf
19.00 - 22.00 uur
Biljartclub De Veteranen
in het Atrium

 
Donderdag 26 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11:00 - 12:00 uur
Bloemschikken groep 2
In de Bieënkorf
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Tai Chi tao o.l.v. Conchita Barbé
in De Bieënkorf
14.00 - 16.00 uur
Koersbal in het Atrium
17.00 uur (inloop vanaf 16.45 uur)
Themadiner in De Bieënkorf
 
Vrijdag 27 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
14.30 - 16.00 uur
Spellenmiddag Samenspel
in het Atrium
 
Zaterdag 28 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef
16.00 uur
Voorbereiding op de zondag
door pater Kees Maas in de kapel
 
Zondag 29 januari
10.00 uur
Eucharistieviering
in de kapel
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef
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Week 5
 
Maandag 30 januari 
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
tijdens het koffie-uurtje
Braintrainer in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Repetitie Zuiderhoutkoor in De Bieënkorf
14.00 - 15.30 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.00 - 16.00 uur
Inloopatelier - mozaïek 
in De Bieënkorf
 
Dinsdag 31 januari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in de kapel
Snackmoment 
Geef uw bestelling door en ontvang iedere week
een andere snack thuisbezorgd.
 
Woensdag 1 februari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Top Fit Club o.l.v. Jolanda Bos in De Bieënkorf
11.00 - 12.00 uur
Tuinclub Zuiderhove
14.30 - 15.30 uur
Muziekmiddag 
19.00 - 22.00 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium

 
Donderdag 2 februari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Tai Chi tao o.l.v. Conchita Barbé
in de kapel
14.00 - 16.00 uur
Zonnebloemmiddag
in De Bieënkorf
 
Vrijdag 3 februari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur 
(Stoel) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
14.30 - 16.30 uur
Spellenmiddag Samenspel
in het Atrium
 
Zaterdag 4 februari
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
16.00 uur
Voorbereiding op de zondag 
door pater Kees Maas in de kapel
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef 
 
Zondag 5 februari
10.00 uur
Eucharistieviering
in de kapel
10.30 - 11.30 uur
Koffie-uurtje in De Bieënkorf
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef 
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PostSchool collegereeks januari

Op reis door de westerse muziekgeschiedenis start
vrijdag 20 januari.

In drie bijeenkomsten neemt Thijs Bonger ons mee
door de muziekgeschiedenis. De avontuurlijke reis
begint bij de componist Scarlatti. Na tussenstops bij
Boccherini en Haydn arriveren we bij Mozart, die we
uitgebreid behandelen. Met Beethoven en Schubert
vervolgen we de reis, nu eens met grote, dan weer
met kleine stappen. We luisteren en bespreken
meerdere muziekfragmenten.

PostSchool
 
Op reis door de westerse muziekgeschiedenis.
 
Dit jaar starten we met een nieuwe samenwerking
met de PostSchool. Zij bieden collegereeksen aan
over kunst, cultuur, filosofie en geschiedenis in een
aangepast tempo.
 
We starten op 20 januari met de eerste collegereeks
van drie bijeenkomsten over westerse muziekge
schiedenis. Iedereen is welkom.
 
Data: vrijdag 20 en 27 januari en vrijdag 3 februari
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
Kosten: 57 euro
Voor bewoners van Park Zuiderhout (incl. Missiehuis,
Sparrendaal en de Bouverij) en bezoekers van de
dagbesteding hebben we een speciale actie van 50%
korting op het inschrijfgeld.
 
U kunt zich inschrijven via de gastvrouwen of neem
contact op met Fen van der Kruit (coördinator kunst
& cultuur) op 076 578 4000 of stuur een mail naar
f.vanderkruit@parkzuiderhout.nl. 

Herkenbaarheid is een wezenlijk bestanddeel van ons
muzikale genot. Het gevoel "O ja, dat stuk ken ik!"
brengt vaak een glimlach en ontspanning teweeg. Bij
het beluisteren van bepaalde stukken muziek komen
er allerlei herinneringen en associaties naar boven.
Het is wonderlijk hoe diep sommige melodieën in ons
geheugen zijn verankerd. Daarover praten we in klein
gezelschap van maximaal tien deelnemers.

Docent Thijs Bonger
Thijs Bonger is muziekjournalist bij onder meer BN/
De Stem en het tijdschrift Luister. Hij schrijft pro
grammatoelichtingen voor Philharmonie Zuidneder
land en de Muziekgebouwen in Amsterdam en Eind
hoven. Verder maakt en presenteert hij radioprogram
ma’s bij de Concertzender. Hij geeft met grote regel
maat lezingen voor de HOVO en andere instellingen.

Digitaal vaardiger worden?
 
Kom naar de computervraagdag in Park
Zuiderhout!
 
U kunt op donderdag 19 januari van 10.00 tot 12.00
uur terecht in het Grand Café met al uw vragen over
uw computer, tablet of smartphone (deze wel graag
meenemen). Maar u bent ook van harte welkom voor
een kennismaking met de computerondersteuning
die door Gilde De Baronie en SeniorWeb wordt gebo
den, of een ontmoeting met de deskundige vrijwilli
gers van Gilde De Baronie. Zij staan voor u klaar en
beantwoorden graag uw vragen.

.
 
 
Yoga tijdelijk naar de kapel
 
In verband met een interne training voor medewer
kers en vrijwilligers is De Bieënkorf op dinsdag 17,
24 en 31 januari niet beschikbaar. De yoga op deze
data zal dan plaats vinden in de kapel.
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Park Zuiderhout

Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen

Tel: (076) 578 40 00 | serviceteam@parkzuiderhout.nl | www.parkzuiderhout.nl

Vaste (openings)tijden

Toko - tel. 4128
Iedere dag: 10.30 - 12.00 uur

Grand Café 't Bruine Paard  - tel. 4124
Iedere dag: 14.30 - 17.30 uur 

Gastvrouwen - tel. 4333
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Serviceteam - tel. 4000
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Zuiderhout Buiten - tel. 4185
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 16.00 uur

Kapsalon - tel. 4178 
Dinsdag en donderdag: 8.30 - 18.00 uur
Op afspraak

Dagelijks koffiedrinken
Maandag t/m zaterdag: 10.00 - 11.00 uur op de
afdeling en in het Atrium

Zondag: 10.30 - 11.30 uur op de afdeling en in De
Bieënkorf

Opticien
Iedere tweede donderdag van de maand is er een
opticien van Rob Boon voor u aanwezig in kamer
A.1.44.  U kunt een afspraak maken via het servi
ceteam. 


