
 

 

 

JOURNAAL WESTERWIEK 
 

 Oktober 2020 
Oktober 
 
Oorsprong naam 

 

Oktober is de tiende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De 
naam komt van octo, het Latijnse woord voor acht. Oktober was namelijk volgens de 
Romeinse kalender oorspronkelijk de achtste maand van het jaar, omdat volgens deze 
kalender tot 153 v.Chr. het nieuwe jaar op 1 maart begon. 
 
Andere benamingen voor de maand oktober 
 
Oktober wordt ook wel de wijnmaand genoemd. Sinds de 16e eeuw geldt oktober tevens als 
de rozenkransmaand. 

 
Varia 
 
 Op het noordelijk halfrond is oktober de tweede maand van de meteorologische herfst, 

op het zuidelijk halfrond is het de tweede maand van de meteorologische lente. 
 In verband met de omschakeling van de zomertijd naar de wintertijd op de laatste 

zondag van deze maand duurt oktober in de Europese Unie een uur langer dan de 
andere maanden van 31 dagen. Hiermee is oktober de langste maand van het jaar. 

 De Romeinse keizer Domitianus noemde oktober naar zichzelf.  
 Tot in de 18e eeuw werd de afkorting 8ber voor oktober gebruikt. 
 De Joodse naam is Maresjiwan. 
 De sterrenbeelden voor oktober zijn Weegschaal en Schorpioen. 

 
Gebeurtenissen 
 
 04 oktober: Dierendag 
 31 oktober: Hervormingsdag 
 31 oktober: Halloween 

 
Weerspreuken 

 Is oktober warm en fijn,  
het zal een scherpe winter zijn;  
maar is hij nat en koel, ' 
t is van een zachte winter 't voorgevoel. 

 Warme oktoberdagen,  
februari vlagen. 

 Blinkt oktober in zonnegoud,  
de winter volgt dan snel en koud. 

 Brengt oktober veel vorst en wind,  
zo zijn januari en februari zeer mild. 

  



 

 

  



 

 

 
Even lekker puzzelen 

 
 
Voor de goede oplossingen wordt een attentie beschikbaar gesteld.  
Tot 23 oktober kan de oplossing ingeleverd worden bij Annemiek Schoenmakers of de 
receptie. 

 
  

Activiteiten 
In verband met het Coronavirus gaan alle activiteiten voorlopig nog NIET door.  
Op het moment dat we vanuit het RIVM het bericht krijgen dat het veilig is om activiteiten weer te 
laten plaatsvinden, informeren we u per brief en via aanplakbiljetten in de lift en de centrale hal (bij de 
receptie). 

 
Beste bewoners, 
 
 
In week 40, waarschijnlijk rond de 1e oktober gaat er gestart worden met het 
buitenschilderwerk van Westerwiek, aan de kant van de zorg. Afhankelijk wanneer ze bij de 
Donk gereed zijn. De firma Hermans&Huijgens gaat deze klus uitvoeren. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden zullen de werkzaamheden eind week 43 worden afgerond. Er zal een 
hoogwerker gebruikt gaan worden om de verdiepingen te kunnen schilderen. De schilders 
zullen op enig moment de draairamen (naar binnen draaiend) in het appartement moeten 
aflakken. Dat zal tijdig gecommuniceerd worden. Dit is mede afhankelijk van datgene wat ze 
buiten tegen komen qua reparatie. 
 



 

 

Geestelijke Verzorging 
 

Komt, verwondert u hier mensen…  
De eerste woorden van gezang 139 uit het liedboek voor de kerken. Ik moest hieraan 
denken toen ik na mijn vakantie overal op de begane grond in het Elisabeth posters zag 
hangen, waarop staat hoeveel mensen er maximaal in een bepaalde ruimte aanwezig 
mogen zijn (op hetzelfde moment). Persoonlijk vind ik dit wel prettig. Het geeft duidelijkheid.  
Waar ik me over verwonderde is, dat er ook op de deur van het toilet 
zo’n poster hangt, waarop staat dat er maximaal 1 persoon in de ruimte 
mag zijn. Ik vraag me af wat de achterliggende gedachte is bij deze 
poster. 
 
Verwondering…zien wat er is…waarnemen. Open staan voor wat aan 
je verschijnt, zonder dat je er iets mee moet. Verwondering overkomt je. 
Het voelt als openen, je horizon verbreedt. Je verbaast je, wordt 
verrast. 
Soms word je stil van een vergezicht, een zonsopgang of –ondergang, 
een vogeltje in de tuin, bloemen in een berm. Je voelt je eigen 
kleinheid. Wie zijn wij? Wat is onze plaats in dit grote geheel? En terwijl 
je geniet, weet je dat er op hetzelfde moment verschrikkelijke dingen gebeuren in de wereld 
dichtbij en ver weg. Dat er grote en kleine zorgen zijn, zorgen om de mensen die ons het 
meest dierbaar zijn. Maar tussen al die zorgen, dat verdriet, die moeilijke momenten, tussen 
alle ellende zijn er die kleine geluiden van hoop, die kleine beelden van leven. 
 
Het leven is een wonder, een groot spel waarin wij mogen spelen, wonderbaarlijk fijn, 
wonderbaarlijk rot. Blijf je verwonderen. 
 
U kunt altijd een gesprek met de geestelijk verzorger aanvragen via de receptie of de zorg 
van uw locatie. Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik telefonisch bereikbaar op 06-
39270305 of via de mail: els.cornelissen@surplus.nl 
Bij dringende zaken kan er tijdens mijn afwezigheid een beroep gedaan worden op mijn 
collega’s via de bereikbaarheidstelefoon: 06-10896342 
 
Vriendelijke groet,  
Els Cornelissen 
 
====================================================================== 

 

Cliëntenvertrouwenspersoon 
Mw. Brigitte Engwegen is vertrouwenspersoon voor cliënten van WZC ”Westerwiek”. Zij helpt u 
graag met problemen en bij klachten, maar zij geeft ook advies of helpt u bij vertrouwelijke kwesties. 
Aarzel niet en neem gerust contact met haar op. Haar rechtstreekse telefoonnummer is 06-53 70 53 
22 of via e-mail B.Engwegen@surplus.nl 

Cliëntenplatform  
Heeft u vragen of opmerkingen of bent u benieuwd naar wat het Cliëntenplatform doet, 
of heeft u interesse om ons team te komen versterken… dan kunt u contact opnemen met  
Mw. Maartje Lucas via haar e-mail maartjelucas@gmail.com 

Activiteiten 
In verband met het Coronavirus gaan alle activiteiten voorlopig NIET door.  
Op het moment dat we vanuit het RIVM het bericht krijgen dat het veilig is om activiteiten weer te 
laten plaatsvinden, informeren we u per brief en via aanplakbiljetten in de lift en de centrale hal 
(bij de receptie). 


