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VOORWOORD

Beste bewoners, Beste medewerkers, Beste families, mantelzorgers, vrijwilligers en

sympathisanten,

De vakantie is bezig! ’t Is volop zomer en hopelijk laat de zon ons dat ook voelen… We zijn deze

periode begonnen met een barbecue voor onze bewoners op vrijdag 1 juli. Diezelfde avond hebben

we ook met de medewerkers van St. Michaël de vakantie ingezet: de mensen van de keuken en

enkele vrijwilligers hebben ons die avond verwend met een lekker en gezellig samenzijn. Het deed

deugd iedereen zo uitgelaten en gelukkig te zien. Mensen moeten af en toe eens stoom kunnen

alaten, zeker wanneer het hard werken is.

Zoals jullie ondertussen gezien hebben we sedert juni ook ‘woonkamerbegeleiders’ in huis. Deze

mensen werden in dienst genomen om onze bewoners en het zorgpersoneel te ondersteunen bij

het maaltijdgebeuren. Door ervoor te zorgen dat de tafels mooi gedekt zijn, door toekomende

bewoners hun ontbijt aan te bieden en de kofie in te schenken wordt alles nog wat huiselijker en

kan het zorgpersoneel zich beter focussen op hun andere taken. Zoals altijd hebben de

‘begeleiders wonen en leven’, de vroegere animatoren, voor jullie een heel mooi zomerprogramma

in mekaar gestoken met leuke en lekkere dingen. Meer daarover verder in dit huiskrantje. Maar

we hebben niet alleen aan onze bewoners gedacht: ook de medewerkers van St. Michaël proberen

we tijdens de vakantieperiode extra te verwennen door hen 1 keer in de week iets lekkers aan te

bieden. Op die manier willen we onze dankbaarheid tonen voor hun dagelijkse inzet!

Ondertussen zien we ook dat onze ‘beweegtuin’ meer en meer gebruikt wordt dankzij de inzet en

ondersteuning van onze kinesisten. Knap werk! Op mooie dagen zie je niet alleen bewoners, maar

ook inwoners van Essen (jong en oud) bewegen en met mekaar in contact komen. Dat was de

bedoeling!

Met het najaar in ’t verschiet gaan we ook terug meer inzetten op kwaliteitswerking. Met de komst

van de corona-epidemie was dit wat onder druk komen te staan, maar we nemen de draad terug

op met de opstart van ‘domeinvergaderingen’. Dit zijn werkgroepen rond verschillende thema’s

zoals dementie, palliatieve zorgen, het zorgdossier, hotelzorg, ethiek, religie en zingeving, …

Allemaal met de bedoeling om de kwaliteit van zorg, waar we in St. Michaël toch altijd hard op

ingezet hebben, nóg te kunnen verbeteren.

Vanaf 1 september start ook Dr. Peter Misotten als onze nieuwe Coördinerende en Raadgevende

Arts. Ook hij zal vanuit zijn rol als CRA-arts ons ondersteunen bij de verdere uitbouw van een

kwalitatieve dienstverlening en we kijken er echt naar uit om hem te leren kennen en om met

hem te kunnen samenwerken.

Zoals jullie hier en ook verder nog kunnen lezen staat er

heel wat op de agenda. Geniet nog van de mooie zomer,

hou het gezellig en tot binnenkort!

Guy Henkens

Directeur St. Michaël
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AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Activiteiten van de maand augustus

Vrijdag 12 augustus: 14u30 Bedevaart/Viering aan de grot

Dinsdag 16 augustus: Moederdagfeest (Optreden Jan en Vivianne)

Dinsdag 23 augustus: Optreden Lus

Woensdag 24 augustus: Volksspelen seniorenraad

Dinsdag 30 augustus: Verwenontbijt

Activiteiten van de maand september

Maandag 19 augustus: Filmnamiddag

Dinsdag 20 september: Indisch etentje

Woensdag 21 september: Dementievriendelijke boerderij/Openingsreceptie

Donderdag 22 september: Wandelen voor personen met dementie

Vrijdag 23 september: Quiz rond dementie

Maandag 26 september: Huiskamergesprekken

Donderdag 29 september: St. Michaëlfeest (Optreden Meander)
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PASTORAAL HOEKJE
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WIST JE DAT...

tijdens de huiskamergesprekken gezegd werd dat velen het ijn

zouden vinden om het activiteitenprogramma van de andere

woongroepen te kennen. Daarom gaan we in de toekomst de

weekplanning van de verschillende afdelingen centraal

ophangen aan het informatiebord aan de Kiné.

er 141 rollators, rolstoelen en kirtonstoelen door onze

manuele carwash gegaan zijn. Knap van iedereen die er zijn

steentje toe bijgedragen heeft!!!

het de week van dementie is van 19 tot 23 september. De

activiteiten staan in het teken hiervan. Het programma vind je

terug bij aankomende activiteiten. Je kan ook een meer

uitgebreide uitleg terugvinden achteraan in deze MiNi.

je voor de maand oktober al een belangrijke datum in je

agenda kan zetten? Op vrijdag 7 oktober vindt onze

jaarlijkse Hasta La Pasta plaats. Verdere info hieromtrent

vind je in deze MiNi.
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ONZE JARIGEN IN AUGUSTUS

Bewoners

1 augustus - Leon Augustyns - 91 jaar - Vreenberg

3 augustus - Olga Uytdewilligen - 82 jaar - Boombos

5 augustus - Lisa van Loon - 87 jaar - Vreenberg

5 augustus - Paula van Loon - 87 jaar - Moerven

16 augustus - Irène Mattheeusen - 91 jaar - Vreenberg

18 augustus - Piet van Wesel - 72 jaar - Moerven

19 augustus - Jeanne van Riet - 85 jaar - Moerven

28 augustus - Corneel Spruyt - 91 jaar - Boombos

28 augustus - Toke van Aert - 88 jaar - De Zwaen

Personeel

6 augustus - Yolanda van Ginneken - 44 jaar - Moerven/De zwaen

11 augustus - Sunny Singh - 50 jaar - Keuken

29 augustus - Nancy de Ridder - 50 jaar - Teamcoach Plankenbrug/Mastenpolder
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Personeel

1 september - Linda Neefs - 55 jaar - Schoonmaak

4 september - Susie Coppieters - 57 jaar - Vreenberg/Boombos

6 september - Ellen Robbrecht - 38 jaar - Wasserij

10 september - Katrin Ferret - 45 jaar - Plankenbrug/Mastenpolder

13 september - Brigitte van Turnhout - 56 jaar - Administratie

16 september - Shirley de Rooij - 41 jaar - Schoonmaak

20 september - Sabine van Nassauw - 57 jaar - Moerven/De Zwaen

29 september - Mieke Warmenbol - 61 jaar - Begeleider wonen en leven

ONZE JARIGEN IN SEPTEMBER

Bewoners

2 september - Jos Kamerling - 92 jaar - Plankenbrug

5 september - Marleen Vervloesem - 69 jaar - Plankenbrug

7 september - Maria Bové - 90 jaar - Moerven

8 september - Dré Reynaerts - 84 jaar - Vreenberg

11 september - Jaqueline Stuyts - 83 jaar - Mastenpolder

11 september - Dina van Hassel - 80 jaar - Moerven

17 september - Maria Scheepers - 87 jaar - Plankenbrug

18 september - Flor Cools - 83 jaar - Moerven

25 september - Irma Meyntjes - 99 jaar - De Zwaen

25 september - Lisa Vercammen - 86 jaar Vreenberg
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Jos van Ginderen

Vreenberg K 2.04

26/05/2022

Maria Broos

Plankenbrug K 1.14

16/06/2022

Gust Hoppenbrouwers

Mastenpolder K 1.24

11/07/2022

Rik van Bragt

Moerven K 3.30

07/07/2022
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Afscheid nemen is met zachteAfscheid nemen is met zachte
vingers,vingers,
wat voorbij iswat voorbij is
dichtdoen en verpakken in dedichtdoen en verpakken in de
goede gedachten der herinnering.goede gedachten der herinnering.

Gène De Crom

Frans Mattheeusen

Jos de Ren

Leo Grob
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DE PLEZANTEN HOEK

De Post

Een arm vrouwtje schreef een brief aan God, adres "Hemel", waarin ze 2000 euro vraagt

om om haar huurschuld af te betalen. De sorteerders van de Post weten geen raad met

het adres en maken de brief open. Ze zijn zo ontroerd door het lot van het arme vrouwtje,

dat ze met de pet rondgaan. Zo halen ze 1800 euro op. Dit bedrag doen ze in een envelop

met een briefje van "God" erbij en sturen het terug aan het oude dametje.

Een week later ontvangt de Post weer een brief gericht aan God, adres : "Hemel". Ze

maken de brief weer open en lezen: "Lieve God, bedankt voor het geld. Als u nog iets kunt

missen, stuur het dan niet meer via de Post, want die

hebben er 200 Euro uit gepikt..."

Patatten

De oude Maurice wil graag in zijn tuin aardappelen planten, maar hij is alleen en oud en

zijn zoon leeft in de gevangenis. Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon:

Lieve Gustaaf,

Ik ben erg verdrietig, omdat ik in mijn tuin geen aardappelen kan planten. Ik weet zeker

dat jij me had geholpen de tuin om te spitten, als je hier was geweest. Ik hou van je.

Je vader

De zoon schrijft meteen terug:

Lieve Vader, raak alsjeblieft niets in de tuin aan!

Ik heb daar namelijk 'het spul' verstopt. Ik hou ook van jou.

Gustaaf

Nog geen 4 uur later staan de federale en lokale politie, de narcoticabrigade en de

terroristenbestrijding voor het huis van de oude man.

Ze spitten de tuin spade voor spade om, zoeken iedere millimeter af, maar vinden niks.

Teleurgesteld gaan ze weer weg. Dezelfde avond nog krijgt de oude man een e-mail van

zijn zoon:

Lieve Vader,

Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal omgespit en kan je aardappelen planten.

Meer kon ik op deze afstand niet voor je doen. Ik hou van je.

Gustaaf
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FLOR COOLS VERTELT

Zomer

Toen waren het nog zomers. Mijn gedachten gaan terug naar toen ik nog een jong

manneke was en de zomer voor ons een goed geschenk was. Twee maanden vakantie en

er was van alles te beleven. De boeren moesten hard werken en kenden geen 38 uren

week. Het meest van al wat me is bijgebleven, is het korenveld en het beuren daarrond. Er

werd koren gezaaid en in de maand augustus was het koren rijp en moest het van het veld

gehaald worden. De boeren huurden dag arbeiders in en die begonnen ‘s morgens vroeg,

als het koren droog was, het koren te pikken. Ze stonden met twee achter elkaar en met

zeis en pik sneden ze het koren af. Dan volgde de boer die er schoven van maakte (kleine

bussels). Dan kwamen de vrouwen, of de

meiden, die er banden van stro rond

bonden en in oppers zetten. De dag

arbeiders werkten meestal per ‘gemet”

(een kleine oppervlakte dat men vroeger

zo noemde). Dus hoe vlugger zij werkten

hoe eerder zij gedaan hadden. Zij stonden

met de hemdsmouwen opgerold en een

rode zakdoek rond de hals en dan nog

hun pet op. Hun hemd was nat van het

zweet. Vlug een slokje drinken en dan

weer verder maaien. Dat was echt zware arbeid en de volgen dag gingen ze naar een

andere boer. De boer en de helpers zetten de schoven in oppers en als er geen regen

voorspeld was liet men die enige dagen staan. Typisch was dat ze hun iets omdraaiden

(stuur en zadel op de grond) en over de banden wat takken of een bussel stro legden. Ik

denk dat dat was omdat anders de banden zouden kapot klappen van de warmte. Als het

koren goed gedroogd was, kwam men met kar en paard en werden de schoven één voor

één op de kar geladen. Men had op zo’n kar van voren en van achter een houten rek

gemaakt, dan kon er meer stro op. Alzo ging alles de schuur in en werd alles opgestapeld.

Het dorsen van het koren deed men in de winter, dan was er weinig werk. Het koren werd

op de vloer gelegd en om de beurt met vier man sloeg men op het koren. Als de

graankorrels er uit waren deed men ze in zakken. Het stro deed men in een kafmolen en

het koren werd van het kaf gescheiden. Nadien bracht men het koren naar de maalderij en

na enige dagen kon men het meel gaan ophalen. Het stro werd in de stal gebruikt om de

koeien te bemesten en om nadien te gebruiken als mest op het veld. Typisch was dat de

boer of de boerin de huissleutel altijd in hun zakdoek knoopten, om hem zeker niet te

verliezen.
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VERHALEN DOOR JULLIE

Advocaat

Als kind was ik alleen tussen zeven volwassenen: grootouders, ouders, twee tantes

en een nonkel.

Als die zondag’s bijeen waren, verveelde ik me dikwijls.

Op z’n dag besloot ik om in de kamers boven eens te gaan neuzen.

In de kamer van de tantes stond een lesje parfum: “Soir de Paris”. Ik

besprenkelde mij een beetje.

In de kamer van nonkel Jan, die toen 18 of 19 jaar oud was, vond ik liefdesbriefjes

die ik gretig las.

In de kamer van mijn ouders lagen wat sieraden van moeder.

Ik deed een kettinkje rond mijn hals, ging terug naar beneden en ging ook eens in

de kelder kijken.

Daar stonden weckpotten met fruit en boontjes en ook een grote schaal met gele

pudding.

Ik stak daar een vinger in en likte er aan. Mmm lekker…! Dus ik likte en likte en viel

in slaap.

Intussen miste de familie mij. “Waar is de kleine?”

Tante Elise zag de kelderdeur op een kier staan en daalde af.

Zij vond mij slapend tegen een zak patatten.

De gele bleek geen gele pudding maar……advocaat!

Ik was zeven jaar en poepeloere zat.

IrMa
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EEN BLIK OP DEMENTIE
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TERUGBLIK VOORBIJE
ACTIVITEITEN

Maria-aanbidding 30 mei 2022

Op maandag 30 mei kwamen we allemaal samen om stil te staan bij moeder Maria.

Het oorspronkelijke plan was

om aan de grot te bidden,

maar daar stak het weer een

stokje voor.

Het was te koud om buiten te

zitten. Plan B was om de

viering in onze Grote Zaal te

houden en zo geschiedde.

Net als voorgaande jaren was

er een grote opkomst om Ons liefvrouwke te aanbidden.

Het was duidelijk dat ze veel mensen nog steeds nauw aan het hart ligt.

Met welgekende Marialiederen en bezinnende teksten en gebeden hebben we haar eer

bewezen.

Maria’s bekendste gebed is het Magniicat of de Lofzang van Maria (Lc 1:46-55):

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,

de Machtige, groot is Zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen

voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm,

vermetelen drijft hij uiteen,

machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

behoeftigen schenkt Hij overvloed,

maar rijken gaan heen met lege handen.

Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,

Zijn milde erbarming indachtig;

zoals Hij de vaderen heeft beloofd,

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
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AFSCHEID VAN...Elise

Afscheid

Beste bewoners, familie en medewerkers,

als jullie dit lezen ben ik al enkele weken vertrokken uit Sint-Michaël. Ik heb immers de

kans gekregen om voor de Zusters van Berlaar in het WZC Heilig Hart te Nijlen als

pastor aan de slag te gaan. Aangezien ik van Duffel ben, zoals sommigen onder jullie

weten, is dat voor mij een heel stuk dichterbij.

Mijn aanwezigheid hier in Sint-Michaël was van korte duur. Ik kwam in november 2020

werken in Essen als opvolger van Bert Simons. Eerst in combinatie met Zonnewende in

Kapellen, nadien enkel nog in Sint-Michaël.

Het is een vreemde periode geweest, zo in volle coronatijd. Vrij snel na mijn start hier,

kenden we een uitbraak en het is pas nadat mijn vertrek al vaststond dat we ‘eindelijk’

zonder mondmaskers mochten werken. Velen onder jullie hadden mijn gezicht nog

nooit gezien.

Los van de coronasituatie heb ik hier heel graag gewerkt. Ik denk dan aan de vele

gezellige babbels die we hadden, gesprekken die soms ook emotioneel konden worden

of waarbij we wat dieper gingen, de leuke vieringen en bezinningen waarop jullie goed

vertegenwoordigd waren.

Spijtig dat, nu ik eindelijk mijn weg begin te vinden in huis en we elkaar – zowel

bewoners als personeel – echt beter leren kennen, ik alweer vertrek. Ik weet nu al dat

ik nog vaak met warme gedachten aan jullie allemaal zal terugdenken…

Elise
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opgetekend door Laureen de bres - Noordernieuws

Johny Gabriëls (76) is geboren aan de Nolsebaan in Essen. Zijn vader was telefoonarbeider en

zijn moeder was tot haar huwelijk dienstmeisje. Ze kregen twaalf kinderen, drie dochters en

negen zoons, twee dochters en zes zoons leven nog.

Heikant was vrijwel onbebouwd

“Toen ik klein was, was de Heikant nog vrijwel onbebouwd”, vertelt Johny. “Alles was nog wei

en bos met zandpaden, die met sneeuw en regen vrijwel onbegaanbaar waren. De Heikant was

toen voor de gemeente kennelijk een vergeten wijk. Karrensporen werden met grind opgevuld

en aangestampt. We speelden in het bos, klommen in de bomen en maakten er kampen. Er

was praktisch geen verkeer en we konden overal veilig spelen. We woonden aan de Nolsebaan,

vandaar verhuisden we naar de Vissenheuvel en daarna naar de Schelpheuvelstraat. Ik ging

naar de gemeenteschool in de Kerkstraat, daarna naar de Broeder Van Liefde in de

Stationsstraat, daar ging ik één jaar naar toe. Daarna ben ik naar de vakschool gegaan en na

drie jaar ben ik bij de telegraaf in Antwerpen gaan werken waar ik telegrambesteller werd.”

Telegrambesteller

“Telegrammen werden te voet bezorgd, maar niet verder dan het centrum van Antwerpen.

Daarbuiten werden ze door anderen met de auto gebracht. Vanaf 1965 werd ik chauffeur en

bracht ze daarna ook met de auto rond. In 1967 werd ik naar Essen overgeplaatst, waar ik ook

telegrambesteller was. Ik heb dat werk altijd graag gedaan. We hadden drie gemeenten om te

bestellen: Essen, Kalmthout en Wuustwezel. In het begin waren er veel telegrammen, maar

toen er andere media kwamen werd dat veel minder. Daarom kregen we er ander werk bij,

namelijk het legen van de muntbakjes in telefooncellen. Dat deden we twee keer per week,

uiteindelijk werd dat voltijds.”

Isabella

“Op mijn negentiende leerde ik mijn vrouw Isabella kennen bij café Den Block, waar de groep

De Paladijns speelden. Ik zag haar en sprak haar aan. Van het een kwam het ander en in 1970

zijn we getrouwd, ik was 24 en Isabella 21. Voor ons huwelijk werkte Isabella in Roosendaal en

Bergen Op Zoom in de confectie. Na ons huwelijk hebben we een jaar in de Stationsstraat

gewoond en hebben daarna een huis in de Schelpheuvelstraat gekocht. We woonden daar een

paar honderd meter bij mijn ouders vandaan, maar dat was toeval en we hebben daar heel ons

huwelijk gewoond. In 1971 mochten we een zoon krijgen.”

ESSEN VROEGER EN NU...Johny Gabriëls
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Veel kleine winkels

“Ik ging wel biljarten in het duivenlokaal bij Emiel Ossenblok en later café De Meeuw.

Mijn vrouw ging wel eens mee, maar die gaf er niet zo om. Onze boodschappen deden

we op de iets in Essen, er waren veel kleine winkels. Later kwam er een Unic, een

supermarkt, op de plek waar later de Blokker was. Er kwam ook een Unic van dezelfde

eigenaar in de Maststraat, maar die heeft er niet lang gezeten. Ik werkte mee bij het

registreren van binnenkomende duiven bij Duivenbond Verbroedering en zat in het

bestuur van wielerclub Molenheidevrienden. Zelf heb ik nooit gekoerst, althans, één

keer, maar dat is me niet meegevallen.”

Steun van mijn ouders

“Mijn vrouw is in 1987 overleden, ze was pas 38 jaar. Ik ging naar mijn werk en bij

thuiskomst vond ik haar dood in bed, een hartstilstand volgens de artsen. Voor haar

was het een mooie dood, want ze heeft niet af hoeven zien, maar voor mij was het

vreselijk. Ik had toen enorm veel steun van mijn ouders, die zo dichtbij woonden. Onze

zoon was zestien en kon zich wel behelpen, zodat ik kon gaan werken. Later werkte hij

bij het OCMW, eerst in Essen, later in Rijkevorsel waar hij nu nog werkt.”

Verhuizing naar Sint-Michaël

“In het begin heb ik me op het koersen gegooid en ging overal kijken. Ik heb nog wel

een paar keer contact gehad met een vrouw, maar nooit doorgezet. Ik heb nooit een

andere vrouw gewild. Op een gegeven moment ben ik in mijn garage gevallen en heb

daar een uur gelegen. Een buurman zag me vanuit zijn raam liggen en is me komen

helpen. Ik dacht: ‘Stel dat ik binnen omver val en weer niet overeind kan komen…’ Ik

kon thuis hulp krijgen maar zei: ‘Nee, ik wil naar Sint-Michaël, daar heb ik alles bij de

hand.’ Na een maand kon ik terecht. Ik heb totaal geen moeite gehad met de

overgang, het was en is op en top.”
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Verhuizing naar Sint-Michaël

“In het begin heb ik me op het koersen gegooid en ging overal kijken. Ik heb nog

wel een paar keer contact gehad met een vrouw, maar nooit doorgezet. Ik heb

nooit een andere vrouw gewild. Op een gegeven moment ben ik in mijn garage

gevallen en heb daar een uur gelegen. Een buurman zag me vanuit zijn raam

liggen en is me komen helpen. Ik dacht: ‘Stel dat ik binnen omver val en weer

niet overeind kan komen…’ Ik kon thuis hulp krijgen maar zei: ‘Nee, ik wil naar

Sint-Michaël, daar heb ik alles bij de hand.’ Na een maand kon ik terecht. Ik heb

totaal geen moeite gehad met de overgang, het was en is op en top.”

Ze stimuleren je

“Ik had het me wel anders voorgesteld, veel strenger. Ik was bijvoorbeeld

voorzitter van biljartvereniging ‘De Meeuwen’ bij café De Meeuw en wilde dat

opgeven. Maar hier zeiden ze juist: ‘Moet je niet doen!’ En dus doe ik het nog,

elke week ga ik een of twee keer biljarten bij De Meeuw. Ik had niet verwacht dat

ze dat goed zouden vinden, maar ze stimuleren het juist! Zolang je het nog kunt,

moet je het doen, vinden ze.”

Lockdown

“De lockdown vanwege corona, dat opgesloten zitten, dat was vreselijk. Ik hoop

dat nooit meer mee te hoeven maken. Ik puzzel graag, kruiswoordpuzzels en

doorlopers, daar kon ik me goed mee bezighouden. Maar gelukkig is dat

opgesloten zitten afgelopen en kan ik weer overal naar toe.”

Essen vroeger en nu

“De wegen zijn verbeterd, vooral op Heikant. Vroeger was er een weids uitzicht,

nu is alles volgebouwd. Er zijn meer grote winkels bijgekomen, dat vind ik echt

een vooruitgang. Qua verkeer is het wel erg druk geworden. Vroeger kon je

gewoon oversteken, nu moet je echt uitkijken, want ze rijden je van de sokken.

Voor wat betreft de cafés gaat het erg achteruit. Vroeger waren er veel, nu nog

maar enkele, een slechte ontwikkeling. Al die buurtcafé zijn dicht, die vind je

gewoon niet meer.”
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COLLEGA IN DE KIJKER

Naam: May Konings

Verschillende bewoners kennen mij al als vrijwilliger van

de BIB, ik breng maandelijks boeken tot bij jullie.

Werkzaam als: Logistiek op Mastenpolder/ Plankenbrug

Ge zult het wel horen als ik er ben, ik ben slechthorend

en praat/roep veel harder dan ik zelf erg in heb. Een

groot lawijt op dienst dus, maar ik bijt niet ze, en ik heb

een klein hartje als 't er op aan komt.

Geboortedatum: 14 oktober 1961, ja ja, der zijn mensen die op pensioen gaan op hun 60

ste, maar dus ook die nog veranderen van job !!

Wat een gelukzak ben ik geweest om hier terecht te komen .

Burgerlijke staat: Gelukkig getrouwd met Peter Aarssen, 't is nen Hollander en zijne

naam heb ik erbij gekregen

Kinderen: 3 kinderen, Caroline, Christof en Thomas, bijna allemaal buiten.

Hobby’s: Wandelen, ietsen, lezen, breien, en kofiekletsen

Huisdieren: 2 honden Nero en Angie, (Franse bulldog en

beagle) . Soms ook nog een derde als logee van de

zoon, Drizzle (een old english bulldog).

Favoriete eten: Frieten met biefstuk
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Favoriete reisbestemming: Naar ons stekje aan de zee,

daar kom ik weer thuis en tot rust

Favoriete artiest of groep: Metejoor, Dire Straits, Billy

Joel…der zijn zoveel goeie, geen echte favoriet

Favoriete tv programma: Dwars door de lage landen en

andere reeksen van Arnoud , Ruben en Philippe,

prachtreeksen, ik ben geen tv kijker maar dat vind ik echte

pure tv .

Favoriete boek(ske): De vliegeraar, haar naam was Sara,

De tijd om veel te lezen ontbreekt me wel .

Ik heb een hekel aan: Ruzie en oneerlijk zijn.

Mijn allergrootste wens: Om onze dochter na 3 jaar weer in onze armen te sluiten deze

zomer. Ze woont in Sidney en door corona hebben we ze 3 jaar niet gezien. En verder om

gelukkig te mogen worden als werknemer in jullie huis de laatste 5,5 jaar van mijn loopbaan
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WAT STAAT ER OP DEN ALMENAK?

13 augustus Linkshandigen dag

Ieder jaar op 13 augustus is het 'Internationale Linkshandige dag' of 'Dag van de

Linkshandigen' (International Left-Handers Day).

In 1976 is deze dag voor linkshandigen in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de

kleine en grote ongemakken waar linkshandigen tegenaan lopen in onze rechtshandige

wereld. Ongeveer 10% van de wereldbevolking is linkshandig. In een wereld die gemaakt lijkt

door én voor rechtshandigen hebben zij het niet altijd even gemakkelijk.

In tegenstelling tot de meeste diersoorten, die geen voorkeur lijken te hebben voor het

gebruik van de linker of rechter ledematen, is de mens meestal rechtshandig. Heel wat

mensen doen de ene taak met links, de andere met rechts. In vele culturen moeten bepaalde

taken, zoals schrijven en eten, met rechts. De linkerhand wordt gebruikt voor 'onreine' klusjes,

op het toilet bijvoorbeeld. Ook wij schudden de hand nog steeds met rechts.

Linkshandigheid lijkt vooral nadelen te hebben. Denk maar eens aan knippen met een schaar,

snijden van brood, het openen van een blik of het slijpen van een punt aan een potlood. De

schaar, de blikopener, het mes en de puntenslijper zijn voor rechtshandigen ontworpen.

Hierdoor wordt een linkshandige dagelijks geconfronteerd met zijn linkshandigheid.

Linkshandig zijn heeft ook voordelen. Wetenschappelijk is het niet aangetoond, maar

linkshandigen zouden slimmer en creatiever zijn. Bij veel sporten hebben linkshandigen

voordeel van hun linkshandigheid, zoals tennis, waterpolo, schermen, boksen en badminton.

Wetenschappers hebben vermoedens dat linkshandigheid je kan beschermen tegen bepaalde

gevolgen van een beroerte. Anders dan rechtshandigen spreiden linkshandigen hun

hersenfuncties vaker over beide hersenhelften. Als een beroerte een hersenhelft beschadigt,

verliezen ze dus mogelijk maar een deel en niet de volledige functie, zoals een rechtshandige

riskeert.
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Als je een linkshandig kind was en voor de jaren 60 naar school ging, dan is de

kans groot dat jij daar op je linkshandigheid werd aangekeken. Als je een strenge

school had, dan waren klappen met een liniaal niet ongewoon. Door het

gedwongen schrijven met de rechterhand, zijn veel linkshandigen uit die tijd nu

tweehandig. Ze kunnen met links en rechts schijven. De redenering dat je met

rechts moest schijven was namelijk dat we nu eenmaal van links naar rechts

schrijven en dat schrijven dus met je rechterhand moet. Anders loop je het risico

om je net geschreven woorden weer uit te vegen met de palm van je hand.

Vroeger schreven we met de gevreesde kroontjespen waarvan de inkt altijd even

tijd nodig had om te drogen.

Omdat de meeste mensen rechtshandig waren, werd vroeger waarschijnlijk

gedacht dat handelingen die je met links moest uitvoeren minder goed werden

gedaan. Het woord ‘links’ heeft dus van oudsher een negatieve connotatie gehad.

De uitdrukkingen 2 linkerhanden hebben of iemand links laten klinkt ook niet

positief.

Rond het derde jaar 'kiest' een kind meestal of hij rechts- of linkshandig is. Het

komt ook voor dat kinderen dan nog beide handen gebruiken. Kinderen

wisselen tot ongeveer zes jaar van voorkeurshand of blijven tot die tijd

tweehandig. Vanaf zes jaar kun je pas echt zien of je kind rechts- of linkshandig

is.
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AANKOMENDE ACTIVITEIT IN DE KIJKER
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SPELEN EN WINNEN

Er zijn tien bewoners die de puzzel juist hebben binnengebracht! Een onschuldige hand heeft er weer

eentje mogen uittrekken. Proicitat JOHNY GABRIELS. Jij bent de gelukkige winnaar! We bezorgen je

prijs zo snel mogelijk.


