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LENTEMARKT
De ontvangst van de gasten,
samen eten, de markt met de
prachtige creatieve werkstukken,
de heerlijke versgebakken wafels
en een kopje koffie, veel belangstelling voor
de open dag...
We kijken terug
op een zeer
geslaagde
Lentemarkt!

GEHOORD IN DE FABRIEK
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uur naar huis gaat met een goed gevoel dan is
dacht tijdens de massage. Het geven
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van een massage
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Fabrieks
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www.defabriekmaasbree.nl

n i e u w s b r i e f

‘thuis’ is een nieuwe rubriek met nieuws
over de zorg-appartementen die bij
de Fabriek gebouwd zullen worden,
en alles wat daarmee te maken heeft.
t de theaterDeze keer een interview me
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groep ‘de jongeren van vro
voor hun nieuwe
onderwerp als bouwsteen
en.
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INTERVIEW MET... JOSÉ SMETS
Wie ben je? Ik ben José Smets, 56 jaar,
kom oorspronkelijk uit Blerick, maar
woon nu in Maasbree, ben 32 jaar getrouwd, heb 2 kinderen en 2 kleinzoons.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met
fotografie en creatieve dingen
Hoe ben je bij De Fabriek terechtgekomen? Ik heb lang bij de thuiszorg
gewerkt, en bij de kinderopvang (bij het
overblijven). Nu heb ik meer tijd en die
wil ik graag op een goede manier invullen. Door de speeltuin en de Smidse
kende ik de Fabriek al, dus zo kwam ik
op het idee van dit vrijwilligerswerk. Ik
kom graag onder de mensen en omdat
hier heel veel verschillende mensen
komen, viel mijn keuze
op Atelier de Fabriek.
Wat vind je leuk aan
dit werk? Op vrijdagmiddag help ik waar
nodig, praktische
zaken die moeten
gebeuren, maar ook
een praatje, een spel, creatief, eigenlijk
van alles. Het is een warm nest hier, het
voelt fijn. De benadering van de mensen, waarbij eigen regie, eigen keuze en
respect voorop staan, zorgt voor een
goed gevoel en mooie contacten.
Wil je nog iets zeggen tegen de lezer?
Ik hoop dat ik hier een leuke tijd mag
beleven en dat ik hier nog lang mag zijn!
Liefs José

nr 27 - juni 2019

‘De jongeren van vroeger’ die nu 1,5
jaar ´oud zijn´, zijn sinds kort bezig met
een nieuw theaterstuk met het onderwerp ‘thuis’. Dit onderwerp is gekozen
naar aanleiding van de te bouwen zorgappartementen die bij de Fabriek.
Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk,
een voorstelling maken? De vergelijking met het groeien van een boom is
hierbij treffend: het planten van een
zaadje, wortelen, groeien, vertakken,
en uitgroeien tot een levensboom. ‘Het
uitgangspunt was een toepasselijke
tekst van Jan Terlouw over ‘samenzijn’.
We zijn begonnen met brainstormen,
nadenken, samen over het onderwerp
praten: wat betekent ‘thuis’ voor ons?
Hoe krijg je een thuisgevoel? Hoe creëer je een thuis? Wanneer is je huis

een thuis? Dit levert bouwstenen
op, het fundament waarop we verder
kunnen bouwen. We zitten nu in wat
we de ‘wortelfase’ noemen, we zijn een
beetje aan het ‘dabben’. Dit improvisatie-theater laat ons nadenken over teksten, muziek, beelden, sfeer, attributen.’
In de volgende fase zijn er een heleboel
losse eindjes die op de een of andere
manier bij elkaar horen. Deze worden
straks in het ‘werktheater’ aan elkaar
geknoopt tot een samenhangend geheel, met humor én een emotionele
kant. Iedereen komt op zijn eigen manier aan bod, en hierbij heeft ook het
publiek een belangrijke functie.
Benieuwd hoe de voorstelling vordert?
Lees verder in de volgende nieuwsbrief!
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BEWEGING

Afgelopen zomer was
WEETJES!
het extreem warm in
Nederland. Dit kan leiden tot klachten
als vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. In
ernstige situaties kan door uitdroging
kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte of zelfs bewusteloosheid optreden.
Bij ouderen werkt het lichaam niet
meer zo effectief als bij jonge mensen
waardoor ze eerder last van de hitte
hebben. Aandoeningen zoals hart- en
vaatziekten, en medicijnen zoals plastabletten kunnen invloed hebben.
We hebben tips om te zorgen dat u
minder last heeft van de hitte.
• Drink twee liter water per dag

www.defabriekmaasbree.nl

...saxofoonconcert...

...Yfke
en Alana
schillen aardappels...

• Ga voorbereid op pad:
neem een fles water mee,
draag lichte katoenen of linnen kleding
en een hoedje of pet • Tussen 12 uur
en 16 uur kunt u beter niet buiten
komen en niet al te veel inspanningen
doen • Eet gezond: groentes en fruit
bevatten behalve water ook een heleboel vitamines en zouten • U kunt afkoelen door het gezicht, hals en polsen
nat te maken, door een lauwe douche
te nemen, of een voetenbadje. Maar
ook door een natte handdoek in uw
nek te leggen of uzelf te bespuiten met
de plantenspuit. Een ventilator biedt
ook verkoeling.
Sportieve groet van Maud en Josine!

