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Dit is het SART Nieuwsbulletin 33, 3e jaargang. 
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.  
 

 
 

 

Beste mensen, 
 
Hierbij de SART-nieuwsbrief. 
Het is “komkommertijd”, dus deze keer een wat kor-
tere nieuwsbrief. Ik wens u veel leesplezier toe.  
En heeft u ideeën of wensen die u graag in vervulling 
ziet gaan, de ideeënbus op de begane grond van het 
Missiehuis staat voor uw inbreng klaar! 

www.sart.nu 
 

 

___________________________________________ 
 

Corona 

De laatste weken is het relatief rustig geweest met 
het aantal besmettingen. Op 25 augustus heeft een 
nieuwe vaccinatieronde plaatsgevonden. 
We blijven het een en ander. goed in de gaten hou-
den. Blijf alert, en voelt u zich grieperig, meldt het 

dan als SART-lid bij de mantel-
zorgers van de afdeling Welzijn 
en Ondersteuning en als SART-
medewerker en vrijwilliger bij je 
leidinggevende.  

 

Ontwikkelingen binnen de organisatie  
 
- Op 10 augustus vierden we samen het 70-jarig 

priesterfeest van pater Wim Giesen SVD. Een 

bijzondere mijlpaal en een mooie dag voor pa-

ter Giesen, waarin hij vele felicitaties in ont-

vangst mocht nemen.  

 

- Rondvaart Zilvermeeuw in Nationaal Park de 
Biesbosch.  
Op vrijdagmiddag 
22 juli zijn de Pa-
ters van de Hei-
lige Harten en 
Missionarissen 
van Scheut naar 
Drimmelen afge-
reisd voor een 
rondvaart op de 
Zilvermeeuw.  
In de boot hebben zij genoten van een uitge-
breide lunch. Tijdens de lunch konden zij ge-
nieten van de mooie natuur in de Biesbosch. 
De kapitein gaf daarbij ook uitleg over het ont-
staan van de Biesbosch en hoe er tegenwoor-
dig wordt omgegaan met de natuur.  
Iedereen kan terugkijken op een mooie mid-
dag op het water. 
 
 
 

 
 
 

http://www.sart.nu/


 
- Verzoek aan alle medewerkers om zoveel als mo-

gelijk hun tegoed aan verlofuren in 2022 in te plan-
nen. Medewerkers met veel tegoed aan verlofuren 
zullen uitgenodigd worden voor een gesprek met 
hun leidinggevende. 

- Vanuit diverse leden van de SART komt steeds 
meer de behoefte en vraag om vrijwilligers in te 
gaan zetten. Indien u graag een vrijwilliger heeft 
die u begeleidt bij bijvoor-
beeld het wandelen of een 
praatje maken, bij een fiets-
tocht maken op de duo-
fiets of bij een familiebe-
zoek, laat het de dames van 
Welzijn en Ondersteuning 
dan weten. Zij coördineren de inzet van de vrijwil-
ligers. Inmiddels wordt al een aantal vrijwilligers 
wekelijks ingezet. Onze leden zijn daar erg blij mee. 
 

- Omdat we de zorg zien toenemen, zijn we momen-
teel ook aan het bekijken of de zorgindicaties van 
een aantal bewoners bijgesteld moeten worden. 

Indien dit het geval is zal er een gesprek met de be-
treffende bewoner plaats vinden. 

___________________________________________ 
 

Vertrouwenspersoon SART  
voor medewerkers en vrijwilligers: 
 
Mail: ivdwesteringh@gmail.com  
Mobiel: 06 10677592 
___________________________________________ 
 

Tot slot 
 
We proberen elke 
maand een nieuws-
brief uit te brengen. Wanneer u onderwerpen heeft 
die u graag wilt plaatsen, kunt u deze aanleveren bij 
ondergetekende.  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 25 
september aanstaande aanleveren.  
 
Arno Heesters 
Directeur SART 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Het postadres van de SART-organisatie  

is gewijzigd in  
Postbus 5721, 4801 EC Breda.  

Het bezoekadres blijft  
Arnold Janssenlaan 44 4847 DK Teteringen 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Waar komt het woord “komkommertijd” vandaan? (uit: www.onzetaal.nl) 

Komkommertijd is een aanduiding voor de rustige zomerperiode, waarin er weinig nieuws en weinig handel is. 
Het woord wordt tegenwoordig vooral gebezigd in de media, die er bovendien inhoud aan geven door berichten 
te brengen die buiten de komkommertijd geen nieuwswaarde zouden hebben. Het komkommerseizoen was voor-
heen altijd in de zomer – voor de kwekers een drukke tijd, maar in veel andere vakgebieden was er dan juist niets 
te doen. Omdat die seizoenen samenvielen, werd komkommertijd meer en meer geassocieerd met het gebrek 
aan nieuws en activiteiten. 
Waar het woord komkommertijd precies vandaan komt, is niet helemaal zeker. Volgens sommige bronnen is het 
een leenvertaling van het Engelse cucumber time, dat vroeger in de zomermaanden door kleermakers werd ge-
bruikt. Maar dat is later vervangen door het inmiddels ook weer verdwenen taylor’s holiday, en niemand kent 
nog het woord cucumber time. Etymologen achten het inmiddels waarschijnlijker dat komkommertijd is gevormd 
naar voorbeeld van het Duitse Sauregurkenzeit, een woord uit de 18e eeuw. De oudste vindplaats in het Neder-
lands is (vooralsnog) uit 1787. Vanaf halverwege de negentiende eeuw wordt het woord volop gebruikt; zo had 
Multatuli het over “in ‘t hartje van den komkommertyd”. 
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