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VAN DE REDAKTIE 
 

 

                    

Een witte kerst zit er weer niet in dit jaar, voorspellen de geleerden. Maar we 
hebben ons portie al gehad. Twee dagen in december viel er sneeuw en dat 
zorgde niet alleen voor mooie plaatjes en sneeuwpret voor de kinderen maar ook 
voor wat overlast. Het KNMI en andere instanties waren er als de kippen bij om 
codes Oranje en Rood af te geven, weggebruikers te adviseren niet de weg op te 
gaan en de werkenden onder ons de raad te geven om –voorzover mogelijk- 
thuis te werken.Treinen reden bijna niet en vliegtuigen konden niet opstijgen. 
Toestand!

Ik herinner me nog de winters in de jaren zestig. Toen lag er geen twee dagen sneeuw, maar was 
het veelal meerdere weken wit. IJsgang in de Lek, schaatsen op de vijver in de straat, gloeiende 
kolenkachels, ijsbloemen op de toen nog enkelglazige ramen en een kruik mee naar bed, want de 
nachten waren koud. Maar ik herinner me niet dat het dagelijks leven zo ontwricht raakte als men 
ons nu doet geloven. Natuurlijk; er reden veel minder auto’s en de meeste mensen konden lopend 
of op de fiets hun dagelijks werk bereiken. De boodschappen deden we bij de kruidenier op de hoek 
die zijn verswaren van plaatselijke producenten betrok. Het is nu allemaal anders. De meeste 
mensen gaan nu ver om hun brood te verdienen en de meeste producten die we gebruiken komen 
van nog veel verder. En ja, dan kan een paar centimeter sneeuw dat ritme danig verstoren. 
De media gooien er vervolgens nog een schepje bovenop. We worden via radio, tv, internet en 
social media voortdurend geconfronteerd met de ongemakken die het winterse weer met zich mee 
brengt. Beelden van weggegleden auto’s, omvallende fietsers en verhalen van mensen die zeggen 
de deur niet meer uit te durven. Dat had je vroeger ook niet. We veegden de sneeuwvlokken van 
ons stoepje en gingen er zonder te mopperen gewoon op uit. Het was nu éénmaal winter.  
 
We moeten er maar weer gewoon een beetje meer van genieten en ons niet gek laten maken door 
al die goed bedoelde adviezen en waarschuwingen. Sneeuw en ijs horen bij de winter en is op zijn 
tijd gewoon mooi en leuk. Dirk Mourik maakte een paar prachtige foto’s van het sneeuwdek rondom 
onze complexen. Da’s toch gewoon genieten!  
 

  
 

 

De bestuursleden van de SON en de medewerkers van Winco wensen al onze bewoners, 
gebruikers en vrijwilligers hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!.  

http://www.sonhuizen.nl/
mailto:info@winco-vastgoedbeheer.nl
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VAN DE VOORZITTER - LEUK OUD WORDEN 
 
 

 
  
 
 

Je kunt geen tijdschrift opslaan of er staat een artikel 
in over de manier waarop we het de grote groep 
senioren aangenaam kunnen maken in de laatste 
levensfase.  
Vaak worden er dan gegevens aan toegevoegd 
zoals: 

 Na de 50e verjaardag voelt meer dan 40 procent 
van de Nederlanders zich eenzaam; 

 Een grote groep Nederlanders heeft gemiddeld, 
inclusief toeslagen, ongeveer 20.000 euro per 
jaar te besteden. Dat is niet veel geld. 600.000 
mensen leven in armoede. 

 32 procent van de huurders heeft  een 
betaalbaarheidrisico. 

Dit zijn gegevens waar ik van schrik en daarom geloof ik het niet. Of zal er toch iets van waar zijn? 
Ook een belangrijk ding waarover vaak wordt geschreven is dat er mogelijkheden zijn een 
kangeroe woning te bouwen of zoals u wilt, een mantelzorgwoning. Afgezien van de kosten moet je 
een woning bezitten waar je iets kunt aanbouwen en moet je over een grote portemonnee 
beschikken. Wat is daar zo leuk aan?  
Wel, je kunt dan dichtbij je kinderen wonen en als je hulp nodig hebt is dat altijd makkelijk. Tot zover 
kan ik dat volgen. Maar dan. Zitten de kinderen daarop te wachten en wat vinden de kleinkinderen? 
Oud past niet bij jong en dat is normaal. De jongere generaties hebben het tegenwoordig zo druk 
met werk, sporten en sociale contacten dat er niet veel tijd overblijft. 
Waar is de tijd gebleven dat je graag even langs ging bij Oma en/of Opa. We hoeven daarover niet 
te somberen want het is een tijdgeest welke overal heerst en het ligt niet aan u of uw kinderen of 
kleinkinderen. 
  
U woont in een omgeving waar u snel kontakten kunt leggen als u wilt praten of hulp zoekt. Vele 
buren kijken naar u om en helpen een handje als dat nodig is. Beter dan in een woning van de SON 
kunt u niet zitten. Immers, u kunt aan veel activiteiten deelnemen maar u kunt ook gewoon thuis 
blijven, wat u wilt. Waar kunt u aan deelnemen dan? Biljarten, sjoelen, koersballen, jeu de boule, 
Praathuijs, creatieve zaken, gezamenlijke maaltijden, bingo en andere activiteiten van de 
Activiteitencommissie. Ik vergeet vast wat. 
 
Vanaf 1 januari a.s. kunnen de bewoners van de flatwoningen Hoofdstraat 71 t/m 147 en 
J.v.d.Vondelstraat 31 t/m 101 met een verhuispremie vertrekken waarna deze worden gesloopt. Dat 
zijn dus de twee flatwoningen naast De Marijke Staete. Als u mensen spreekt die dat betreft kunt u 
wellicht reclame maken voor de woningen in de Dertienhuizen, Rotonde en/of Marijke Staete. Mond 
op mond reclame werkt immers heel goed. Een probleem is wel dat we nu even vol zitten maar dat 
kan zo weer veranderd zijn. Echt vol, want voor het eerst in ons bestaan zijn echt alle 
appartementen en bedrijfsruimten verhuurd! Het zou leuk zijn als u tijdelijk als onze ambassadeur 
wilt optreden, u bent bij deze benoemd. Bij voorbaat dank en ik wens jullie allen prettige dagen toe. 
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OPEN EETTAFEL IN KERSTSFEER 
 

 
 

 

Terwijl de koks nog druk waren met het opmaken van de voorgerechten genoten de gasten alvast 
van hun “voordemiddagie” aan de open eettafel op 12 december j.l. Een open eettafel onder de 
kerstboom. “Druk, gezellig en vooral lekker”, aldus de rond de zestig senioren die waren 
aangeschoven. De vrijwilligsters in de bediening hadden er hun handen vol aan, maar genoten 
zelf ook met volle teugen. De Kerstdagen konden niet beter beginnen!  
 

  
 

OLIEBOLLENFEEST  
 
December is een feestelijke maand. 
Sinterklaas was nog maar net het land uit of 
we schoven alweer aan voor de open 
eettafel in kerstsfeer. De komende dagen is 
het echt Kerstmis en vieren onze lezers 
hopelijk weer een paar fijne dagen in hun 
eigen kring en dan maken we ons alweer op 
voor de jaarwisseling en het jaarlijkse 
oliebollenfeest in de recreatiezaal van De 
Dertienhuizen. Aangeboden door het 
bestuur van de SON. De toegang is vrij en 
de bollen zijn gratis! Het oliebollenfeest 
vindt plaats op vrijdag 29 december vanaf 
14.30 uur en stopt pas als alle oliebollen op 
zijn. Komt allen!  

 

 

  
 

 
 

OUD PAPIER 
 

Let op: In verband met Kerst wordt het oud papier pas op 27 december opgehaald. 



Onze oudste zoon, zou in 2016 naar 
Australië zijn gegaan. Hij verongelukte 
en overleed. Daarom zijn wij, z’n ouders 

en zijn broer, in zijn plaats gegaan. Via zijn 
uitgebreide vrienden -en vriendinnenkring, 
waaronder een Australisch stel, wisten we een aantal bestemmingen 
die hij op zeker aan zou doen. Byron Bay, Sydney, Melbourne en het Great Barrier 

Reef. Het werd een speciale reis met een speciaal doel. M’n vrouw 
wilde een gedicht, wat ze gemaakt had, op een platte steen schrijven 
en in de Oceaan werpen. Ik wilde een plaquette plaatsen in Byron Bay. 
Het werd een reis met twee gezichten.
Australië is als continent relatief klein, maar als land echt enorm groot. 
We hadden graag nog andere delen bezocht, maar dat was binnen 
dit tijdsbestek onmogelijk.
We vlogen naar Hong Kong. Een dag in deze mooie stad doorge-
bracht. Daar vandaan naar Cairns, Noordoost Australië, waar we 
voet zetten op Australische bodem. Emotioneel moment.
Na op het vliegveld de huurauto opgehaald te hebben, moesten 
we ongeveer 125 km verder noordelijk. Rechts instappen, links 
rijden, de richtingaanwijzer is ineens de ruitenwisser. Onderweg 

bij “Hungry Jack” wat gegeten en koffie gedronken. We waren 
ondertussen al zo’n 36 uur onderweg. Na een overtocht 
met een “Ferry” werd Cape Tribulation, onze eerste, en 
meest noordelijke, overnachtingbestemming bereikt.
Onderweg prachtige palmenstranden en baaien, maar 
zwemmen, of zelfs langs de vloedlijn lopen is levensge-
vaarlijk, vanwege de Zeekrokodillen. Dat dit niet overdre-
ven was bleek tijdens onze reis. Er werd van een oudere 
vrouw alleen wat verscheurde kleding terug gevonden in 
een plaats waar wij twee dagen eerder vandaan vertrok-
ken waren. Daarnaast wordt er veel gewaarschuwd voor 
“stingers”, een giftige kwalsoort, maar tijdens ons verblijf 

was het geen stinger-tijd. Buiten dat is er ook altijd dreiging van 
haaien, orka’s, giftige slangen, schorpioenen en spinnen. Fijn 
om te weten, maar we zijn ze gelukkig niet tegen gekomen. We 
hebben in dit regenwoud genoten van alle overdadige Flora en 
Fauna. De vegetatie is grotendeels dezelfde als 20 miljoen jaar 
geleden, tijdens de Dinosauriër periode. Prachtige Palmvarens, 
maar ook Kasuara's, een soort Struisvogel met een Dino-achtig 
uiterlijk, Kakatoes, Papegaaien, Ibissen, grote Leguanen, enzo-

voorts. Na een paar dagen in deze ‘Daintree Rainforest’ gin-
gen we vanaf dan voornamelijk nog zuidelijk. In Port Doug-
las, met een snelle catamaran motorboot naar ‘The Outer 
Great Barrier Reef’, waar we uren gesnorkeld hebben. Tom 
en ik onze kuiten verbrand.
Langs Cairns richting Mission Beach, met een tussenstop 
aan een strand, waar m’n vrouw graag haar steen met 
gedicht in de Oceaan wilde werpen. Zo geschiedde. De 
platte steen had ze eerder al gevonden en voorzien van 
haar gedicht. Emotioneel, maar missie geslaagd.
De reis werd voort gezet, Townsville, Airlie Beach, alle-
maal prachtige plaatsen langs de kust. Vervolgens naar 
een ‘cattle farm’ bij Marlborough. Daar zagen we de eer-
ste (en vele) Wallaby’s en Kangaroos, die we de verdere 
reis veelvuldig zouden tegen komen. Terug naar de kust 
van Agnes Water, vervolgens Fraser Island. Het grootste 
zandeiland ter wereld, met parelwitte stranden en, norma-
liter, prachtig zonnig weer. Op het nieuws zagen we dat er 
sinds 1947 niet meer zoveel regen was gevallen op 1 dag. 
Hebben wij weer. Overigens niet koud, ik schat minstens 25 

Impressie van een 
bijzondere reis met 

een speciale reden



graden. Het 
enige ‘resort’ op het 
120 km lange eiland is rondom 
voorzien van een hoog hek-
werk, met hoogspanning schrikdraad en zwaar beveiligde toegangshekken. Net als in 
de film Jurassic Park. We hebben een mooie, zij het regenachtige, excursie gemaakt 
over het eiland. Bij een van de ‘Highlights’, een groot scheepswrak, zagen we 1 van 
de circa 200 Dingo’s. Een soort wilde hond, waarvoor dat hele hekwerk bedoeld is. 
Ieder jaar vallen er een paar slachtoffers, volgens de gids. Na 2 nachten weer vertrok-
ken van dit eiland. Het was weer droog, maar er waren verscheidene wegen 
afgesloten, vanwege de enorme hoeveelheden water in de “Creeks”, waar de 
wegen onder gelopen waren. Zoekend naar andere wegen, bereikte we uit-
eindelijk de 'freeway', waar we weer verder konden rijden naar Noosa Beach. 
De grootste "villawijk" die ik ooit gezien heb. De andere dag verder, een lange 
stop gemaakt in Brisbane, de eerste grote stad op onze route. Mooi, herken-
baar van foto’s. Twee en een half uur parkeergarage kostte ons AUD 69,=, wat 
op ongeveer € 45,= neer komt. Slik. Maar snel door naar Surfers Paradise, 
een soort Benidorm in het kwadraat. Heel veel, en enorm hoge flats. Kille sfeer. Wel 
mooi uitzicht op de Oceaan vanuit onze kamer.
De andere dag naar Byron Bay! Onderweg in Brunswick de plaquette opgehaald, die 
ik maanden eerder besteld had. Byron Bay ademt helemaal “back to the sixtees”. 
Maar heeft ook prachtige stranden, om te zwemmen en te surfen. Niet zonder ge-
vaar, want kort voor onze komst waren Orka's in de baai gespot. Het was behoorlijk 
heet, er was strandwacht aanwezig, dus we hebben toch maar gezwommen.
Thuis had ik al de locatie uitgezocht, waar ik ongeveer de plaquette wilde plaatsen. We 
vonden een mooi, onopvallend plekje, onder een struik, waar dezelfde soort stenen lagen, 
waarop de plaquette gemonteerd was. Vanaf die plek een prachtig uitzicht op het strand, 
de baai en de Oceaan. Opnieuw erg emotioneel, maar het voelde goed. Missie volbracht.
's-Avonds tussen de "locals" in The Railway Friendly Bar gegeten en gedronken, onder 
het genot van geweldige live-music. Byron Bay heeft in meerdere opzichten onze harten 
gestolen.
De andere ochtend onze weg vervolgd naar Port Maquarie, daarna de wijnstreek Hunter 
Valley, naar Leura in de adembenemende Blue Mountains. Daarna 3 dagen in centrum 
van Sydney, prachtige stad, mooie architectuur, grote ChinaTown, en een boottocht naar 
Manley Beach gemaakt.
De laatste week. Van Sydney naar Melbourne gevlogen, een auto opgehaald en door 
Melbourne gereden naar Mornington, woonplaats van Australische kennissen. Gastvrij 
onthaald, rond geleid in de omgeving en leuke typisch Australische dingen gedaan, zoals 
‘brekkies’ (ontbijt) in een plaatselijk cafe en een Sausige Sizzle (BBQ).
Onze reis vervolgd richting Apollo Bay, Great Ocean Road. Mooie dag met blauwe lucht 
en 28 graden. Koala's in de vrije natuur gezien. Halverwege de middag sloeg het weer om, 
binnen een uur 14 graden en storm. We moesten nog 110 km naar The Twelve Apostels, 
een hoogtepunt. Hebben we gehaald.
De andere dag via Cape Otway naar hartje Melbourne. Twee dagen rond struinen in deze 
sfeervolle stad. In het hele centrum gratis trams en Wifi. Ideaal. Woensdag vlogen we naar 
Hong Kong. Donderdag waren we weer terug op Schiphol.
We kunnen terug kijken op een geslaagde reis. We hebben gelachen en gehuild. 

Voor ons gevoel waren we als gezin compleet, was ie er voort-
durend bij, maar in een andere gedaante dan 
misschien? Niemand weet precies 
hoe het zit…
Dirk Mourik

Meer zien? 
https://australia.mourikdesign.nl/
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VOGELS VOEREN MAG, MAAR… 
 
Zodra de temperaturen dalen komen 
meerdere bewoners in actie om de vogels 
buiten te voeren. Met name in de tuin van 
De Dertienhuizen worden regelmatig oud 
brood en andere etensresten gestrooid. 
Daar zijn onze gevederde vrienden heel blij 
mee. Maar, het voer trekt ook andere 
hongerige dieren aan. Er zijn alweer ratten 
en muizen gesignaleerd! Het helpt als onze 
dierenvrienden het voer niet los op de grond 
strooien maar in een schaal of iets 
dergelijks neerzetten. Dan kunnen de 

vogels er wel bij en eventueel ongedierte 
niet. En die schaal weer weghalen als de 
maaltijd afgelopen is natuurlijk!  

 
 

AAAACH 
 

 
 

Nu we het toch over vogels hebben; onlangs streek in de 
binnentuin van De Dertienhuizen een waterhoentje neer. 
Met een manke poot en vleugellam kon het beestje geen 
kant meer op. Bezorgde vrijwilligers maakten een 
nachthokje en zorgden voor wat voer. Maar het hoentje 
knapte er niet zichtbaar van op. Dus heeft Anne den Boon 
de dierenambulance gebeld die de vogel heeft opgehaald 
en naar een vogelhospitaal heeft gebracht. Als hij of zij 
voldoende is aangesterkt mag het de vrije natuur weer in. 
Eind goed, al goed!  

 
JAN EDELENBOS, HOBBYFOTOGRAAF 
 
Sinds 2010 bewoont Jan Edelenbos één van de 
appartementen in De Marijke Staete en hij 
woont er met partner prima naar zijn zin. “Een 
prachtige vierkamerwoning met veel ruimte en 
veel licht”. Vooral het enorme terras met uitzicht 
op de Lek en de molens van Kinderdijk vindt hij 
geweldig. Toch had hij ook wat aan te merken. 
“Onze centrale hal vond ik nogal kaal.” Gelukkig 
vond hij in de bewonerscommissie mensen die 
er net zo over dachten en in overleg met het 
bestuur van de SON maakte hij een plan.   
 
Een plan dat inmiddels is gerealiseerd en  de kille hal omtoverde in een prachtige ruimte waarin 
veel te zien is. Op de ramen van de schuifdeuren kwam een transparante foto waarop Krimpen 
aan de Lek vanaf de pont is te herkennen. “Ik ben er zelf voor overgevaren om dat plaatje te 
maken” lacht Jan. En op de glazen wanden tussen de garage en de nooduitgang verschenen 
afbeeldingen van zeilschepen. “Ook zelf geschoten tijdens Sail in Amsterdam en de 
wereldhavendagen in Rotterdam.” LEQ Reclame & Druk bracht de transparante prenten aan. 
Vrijwilligers sausden de wanden in een warme gele kleur en Jan leverde een schitterende foto die 
vragen oproept. “Wat is dat nou?” vragen passanten zich vaak af. “Nou simpel” vertelt Jan. “Wat 
je ziet is een geschuurd voorspatbord van een oude auto.” Goed kijken, dan zie je het!  
Jan Edelenbos is al van jongsaf bezig met fotografie. “Door mijn vader met de paplepel 
ingegoten.” Hij maakt graag bijzondere foto’s zoals deze. Foto’s waarin iets te ontdekken valt of 
die een speciale techniek vereisen. Zo maakte hij eens een serie foto’s van bloemen die hij in ijs 
verpakte en tijdens het ontdooien op de foto zette. Een prachtige serie, eerder aquarellen dan 
foto’s. Tijdens een tentoonstelling in het Cultuurhuis oogstte hij er veel succes mee.  
“Ik ben er bijna iedere dag mee bezig en vind het gewoon leuk om te doen” relativeert Jan 
Edelenbos zijn kunstwerkjes. Maar het moet worden gezegd: het resultaat is fantastisch!  
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DE HOLLANDSCHE IJSSEL LAG ER TUSSEN 
 

 

Maar dat weerhield Dick en Willy Markus er niet van 
om op elkaar verliefd te worden. Hij woonde in 
Gouderak, zij in Moordrecht en daar ontmoetten zij 
elkaar bij een jongerenvereniging. Ze keken elkaar 
eens diep in de ogen, kregen verkering en besloten 
het er samen op te wagen. “Het gebeurde nog wel 
eens dat ik het laatste pontje van elf uur niet haalde” 
herinnert Dick zich “en dan moest ik omrijden over 
Gouda om thuis te komen.” Hun verkeringstijd 
duurde ruim zeven jaar, want het was in die tijd voor 
een jong stel niet eenvoudig om een huis te krijgen. 
Dick werkte als scheepsbouwkundig tekenaar bij Van 
der Giessen en maakte de overstap naar Verolme. 
“Bij die baas konden wij in Rozenburg een woning 
betrekken.”  

 
Ze trouwden in 1957 in Moordrecht en de kerkelijke bevestiging vond plaats in de Goudse Sint 
Jan. “Heel bijzonder.” In Rozenburg woonden ze zes jaar en toen vertrokken ze naar Nijmegen 
waar Dick bij scheepswerf Weurt een functie in de bedrijfsleiding aanvaardde. “Gelukkig hadden 
we toen al een auto zodat we regelmatig op familiebezoek in het Westen konden.” Weer zes jaar 
later keerde Aad terug naar Van der Giessen. Bij de afdeling scheepsreparatie in Alblasserdam 
dit keer en daar bleef hij tot aan zijn pensioen. Ook deze werkgever bood een huis aan en wel in 
de Johannes Vermeerstraat in Krimpen aan de Lek. Daar hebben ze gewoond tot ze negen jaar 
geleden naar De Rotonde verhuisden. “Een heerlijke woning” vinden ze nog steeds. Willy werd 
huisvrouw, want in die tijd werd je als vrouw gewoon ontslagen als je in het huwelijk trad. Zij 
voedde hun twee zonen op en die zorgden op hun beurt weer voor vier kleindochters.  
Samen kijken Dick en Willy terug op een rijk leven. 67 jaar kennen zij elkaar en daarvan waren zij 
sinds 4 december zestig jaar getrouwd. De burgemeester kwam ze een bloemetje brengen en 
binnenkort hopen zij dit heugelijke feit te vieren met familie, vrienden en bekenden.  
 

HET BEGON MET EEN BUSREIS NAAR CANNES 
 
Het zal je maar gebeuren; je schrijft je in voor 
een jeugdreis naar het Zuid-Franse Cannes, 
komt onderweg de liefde van je leven tegen 
en voor je het weet komt de burgemeester 
langs omdat je zestig jaar bent getrouwd.  
Het overkwam  Aad en Maup van Looijen. Los 
van elkaar schreven zij zich in voor een 
jongerenreis, kwamen in de bus toevallig 
naast elkaar te zitten, raakten aan de praat en 
ja, nog voor de eindbestemming was bereikt, 
sloeg de vonk over.  
Op 30 november 1957 trouwden zij in 
Rotterdam. Ze trokken in bij de vader van 
Maup aan de Nieuwe Binnenweg.  
Het toenmalige Bouwfonds Nederlandse 
Gemeenten bood enige jaren later 
bouwkavels aan in Krimpen aan de Lek. Aan 
de Botterstraat werden zes woningen 
gerealiseerd waar Aad en Maup er één van 
kochten.  
 
Ze voelden zich meteen thuis in het dorp. Niet 
in het minst omdat ze zich meteen in het 
sociale leven stortten. Inmiddels zijn ze 89 en 

83 jaar oud, ondanks wat beperkingen nog 
gezond, ze wonen nog zelfstandig, nu in de 
Marijke Staete en zijn nog steeds actief in het 
dorpsleven. Maup is onder meer één van de 
drijvende krachten achter de koffieochtenden 
voor senioren in de recreatiezaal van de 
Marijke Staete. 
In die zaal vierden ze hun 60-jarig huwelijk. 
Met veel vrienden en familie.  
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VERBANDTROMMELS  
 

 
 

In de centrale hallen en zalen van onze drie 
gebouwen hangen goed gevulde verbandtrommels. 
Sinds kort ook in de zaal van De Marijke Staete. De 
inhoud is bestemd om in geval van calamiteiten in de 
openbare ruimten en appartementen te worden 
gebruikt. Voor alle duidelijkheid; de aanwezige 
voorraad pleisters en rolletjes verband zijn niet 
bedoeld om het medicijnkastje thuis mee aan te 
vullen. Niet dat we denken dat iemand onder ons dat 
zou doen, maar toch! Misgrijpen in geval van nood is 
ook geen pretje.  

 

ACTIVITEITEN BIJ JORDENS 
 
Jordens Fysio Medisch Centrum, gevestigd in De Marijke Staete, verzorgt veel verschillende 
behandelingen die bijdragen aan het welzijn van de cliënten. In groepsverband of individueel 
werken deskundige specialisten onder de inspirerende leiding van Sjako Jordens aan het oplossen 
of verlichten van lichamelijke of psychische ongemakken. Kinderen, jongeren, ouderen, mannen en 
vrouwen kunnen er terecht. Sommige activiteiten zijn vooral bestemd voor senioren en daarvan 
lichten we er een paar uit: 
 
Jaarlijks komen er veel valincidenten voor bij 
senioren. Gemiddeld één op de drie senioren 
valt wel één keer per jaar of vaker. Vervelend 
omdat de gevolgen ernstiger kunnen zijn dan 
bij jongeren. Door valpreventie kan een val 
voorkomen worden, kunt u uw valangst 
verminderen en wordt u zelfverzekerder in uw 
bewegen. Fysiotherapeute Ilona Markus 
verzorgt met enige regelmaat een cursus. 
Daarin krijgen de deelnemers het belang van 
valpreventie uitgelegd en leren risico’s te 
herkennen, zodat een val kan worden 
voorkomen. Ook leert u hoe u het beste kunt 
vallen en opstaan na een val. U gaat actief 
aan de slag met oefeningen in een kleine 
groep. De eerstvolgende cursus start op 
woensdag 4 januari en bestaat uit zes 
wekelijkse groepslessen van 10.00 tot 11.00 
uur. De kosten voor een intakegesprek en de 
zes lessen bedragen in totaal €35,-. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de 
cursus valpreventie? Dan kunt u zich aanmelden 
bij Jordens Fysio Medisch Centrum. Dit kan 
telefonisch (0180-398929), per mail 
(info@jordensfysio.nl), of aan de balie. 
 

 

 
Op dinsdag 16 januari is er een informatieavond over Percutane Needle Electrolyse. PNE is een 
innovatieve behandelmethode voor chronische peesblessures en weefselherstel. De 
informatieavond wordt verzorgd door Sjaco Jordens en Eugene Bakker.  
Op donderdag 18 januari volgt een informatieavond over de basis van uw gezondheid,  die wordt 
verzorgd door Ischa Gijzel, orthomoleculair therapeute. 
Beide avonden beginnen om 19:30 uur en vooraf aanmelden hoeft niet.  
 
 “The art of controllogy” zo omschreef Joseph Pilates de trainingsmethode die hij ontwikkelde.  
Pilates is niet alleen een goede workout, maar ook therapeutisch kan het uitkomst 
bieden...bijvoorbeeld bij revalidatie of chronische aandoeningen. 
Het is nu ook mogelijk om Pilateslessen te volgen bij Jordens om te werken aan fitheid, kracht, 
balans en controle over het eigen lichaam.! Op diverse tijdstippen per week kunt u deelnemen. In 
kleine gezelschappen of privé met persoonlijke begeleiding! Leuk en effectief...voor jong, oud, man 
en vrouw!  
Wilt u eens vrijblijvend proberen of pilates iets voor u is? Meld u dan aan voor een gratis proefles.  
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