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AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Activiteiten van de maand december

Donderdag 1 december: Ziekenzalving

Maandag 5 december: Bezoek van Sinterklaas

Zaterdag 17 december: Kerstmarkt !!!!!!!!

Maandag 19 december: Kleuters kerstpakket

Dinsdag 20 december: Optreden van "De vrolijke noot"

Woensdag 21 december: Kerstfeest op Boombos

Donderdag 22 december: Kerstfeest op Plankenbrug/

Mastenpolder, Vreenberg, Moerven/De Zwaen

Vrijdag 23 december: Kerstviering

Dinsdag 27 december: Optreden "Band Zonder Naam"
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PASTORAAL HOEKJE
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WIST JE DAT...

het op zaterdag 17 december een extra gezellige dag wordt

bij St. Michaël? Op die dag vindt onze jaarlijkse kerstmarkt

plaats. Heel het huis wordt dan ondergedompeld in de

kerstsfeer en er is van alles te beleven. Dit evenement mag je

absoluut niet missen. Nodig ook zeker familie, vrienden en

kennissen uit om samen met jou van deze dag te genieten.

Iedereen is welkom vanaf 13u.

de rolstoeliets en riksja dankzij het mooie najaarsweer veel

langer konden uitrijden? Toch even een speciaal bedankje aan

de vrijwilligers die ons al die maanden mooie uitstapjes

bezorgd hebben!

het op 3 december "Internationale dag van mensen met

een beperking" is, iets waar we op deze dag toch eens even

bij kunnen stilstaan. Je leest hierover meer in deze MiNi

onder de rubriek "Wat is er van den almenak".
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ONZE JARIGEN IN DECEMBER

1 december - Rik van Bragt - 89 jaar - Moerven

5 december - Jep van Tilburgh - 93 jaar - Boombos

5 december - Jos van Meel - 94 jaar - Boombos

8 december - Marcel van den Bergh - 92 jaar - Moerven

9 december - Anna Smeulders - 94 jaar - Boombos

10 december - Johny Gabriëls - 75 jaar - Vreenberg

12 december - Germaine Errygers - 92 jaar - Mastenpolder

13 december - Felix Keuppens - 77 jaar - Mastenpolder

16 december - Jeanneke van Loon - 93 jaar - De Zwaen

31 december - Anna Vrints - 93 jaar - Plankenbrug

11 december - Ashley Michielsen - 26 jaar -

13 december - Davina Lerche - 28 jaar - Plankenbrug/Mastenpolder

18 december - Véronique Keuppens - 38 jaar - Wasserij

19 december - Frank Jordaens - 60 jaar - Nacht

21 december - Herwig Horemans - 57 jaar - Teamcoach Keuken
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DE PLEZANTEN HOEK

Bron: De Druivelaar

Een oud vrouwtje gaat naar de dokter en zegt:

- Ik heb al weken last van gasvorming, maar het stoort me eigenlijk niet, want mijn winden zijn

altijd stil en ze ruiken niet.

Sinds ik hier binnengekomen ben, heb ik zeker al twintig winden gelaten, maar u hebt er vast

niks van gemerkt want ze ruiken niet en ze zijn altijd stil.

-Ik begrijp het, zegt de dokter. Neem deze pil driemaal per dag

en kom volgende week eens terug.

De week daarna komt het vrouwtje terug bij de dokter:

-Dokter, begint ze, ik weet niet wat u mij gegeven hebt, maar

mijn winden…die zijn nog steeds geruisloos, maar ze stinken verschrikkelijk!

-Goed zo, antwoordt de dokter, nu uw sinussen weer open zijn, zullen we eens kijken wat we

aan uw gehoor kunnen doen.

Belle begint als verkoopster te werken in een stoffenwinkel. Ze is nogal onhandig en weet niet

goed hoe ze met de klanten moet omgaan. De eigenares raadt haar aan om eerst maar eens

goed op haar collega’s te letten.

Even later komt er een dame binnen die zijde wil kopen. Eén van de verkoopsters toont haar

een lap zijde, maar ze vindt die nogal duur.

De verkoopster vertelt haar dat er het jaar daarvoor veel

zijdewormen dood zijn gegaan, waardoor de prijs enorm is

gestegen.

Belle heeft goed geluisterd en als er even later een dame

binnenkomt die een paar meter lint nodig heeft, maar dat nogal

duur vindt, zegt ze:

- U mag niet vergeten, mevrouw, dat er vorig jaar veel

lintwormen dood zijn gegaan en daardoor is de prijs erg

gestegen…



12

Jos Janssens

Boombos 2.27

06/10/2022

Ine Nelen

Boombos 2.22

20/10/2022

Jos Simons

Boombos 2.22

20/10/2022

Nelly Huybrechts

Plankenbrug 1.02

21/10/2022

Ludo Danssaert

Boombos 2.19

02/11/2022

Emma van Nispen

De Zwaen 3.04

07/11/2022
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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.

Tonny Nagels

Jos Kamerling

Maria Bové

Olga Uytdewilligen
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FLOR COOLS VERTELT

Kaarsjes

Onlangs kwam ik bij een vriend en wat mij

opviel was dat er bij een Lieve-Vrouwenbeeldje

een kaars stond te branden. Niet dat hij een

apostel was, hij ging als hij het niet vergat naar

de kerk maar meestal “’geen tijd”. Na wat

babbelen vroeg ik de reden van de brandende

kaars bij het Lieve-Vrouwenbeeldje. “Och zei hij,

mijn grote dochters zitten volop in de

examens en een kaarsje bij het beeldje kan misschien wel wonderen doen”. Vroeger bij ons

thuis deden ze dat ook, het heeft geen ongeluk gebracht dus laat ons hopen, en baat het niet

dan schaadt het niet. Na een maand zag ik mijn vriend terug en vroeg ik “Heeft het Lieve-

Vrouwke haar werk gedaan”? Nou en of, in die ene dochter was ik gerust, maar die andere

had vorige keer drie buizen en nu had ze geen enkel probleem. Dus 1 kaarsje en 1 beeldje en

iedereen was gelukkig. Dan kan je zeggen dat dat lauwekul is maar ik weet zeker dat er nog

mensen zijn die zich hieraan optrekken. Niet enkel bij ons, maar op vele plaatsen steekt men

nog een kaarsje aan. Ik zal enkele voorbeelden aanhalen waarom de mensen nog een kaarsje

laten branden. In een gezin was een kindje zwaar ziek. Dokters hadden geen goede hoop, dan

een kaarsje branden.

Bij een ander gezin moest een zoon op voor zijn rijbewijs: een kaarsje. Een mevrouw haar

familie woont in Tsjechië, zij rijdt er drie maal per jaar met de auto naartoe dus laten wij een

kaars branden. Een buurman vraagt een lening aan bij de bank: een kaarsje.

Een afgestudeerde jongen met een diploma zoekt werk en solliciteert: een kaarsje.

Als iemand jarig is worden kaarsje op de taart gezet.

Bij iemand die op sterven ligt: een kaasje.

Zo kan ik nog vele gevallen aanhalen maar of deze kaarsjes het waar kunnen maken weet ik

ook niet maar als er enkele van deze vragen gunstig uitvallen dan zijn deze mensen toch blij.

Als je b.v. voorbij een kapelletje rijdt en je ziet er vele kaarsjes branden, dan zijn er toch nog

veel mensen met hoop en dankbaarheid. Ook bedevaart plaatsen zoals Lourdes,

Scherpenheuvel. Meersel-Dreef, de Zegge. Kapelbergske in Roosendaal worden toch nog veel

bezocht en er branden nog vele kaarsen. Hoeveel mensen steken thuis voor de gezelligheid

kaarsjes aan. Als men ergens gaat eten staan er ook kaarsjes op tafel dus overal hoort de

kaars erbij.

Nog enkele gezegden over de kaar. “Hij heeft veel geluk gehad, hij mag wel een kaars laten

branden”. Zijn kaars is uit gegaan of zijn kaars gaat stilletjes uit.
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VERHALEN DOOR JULLIE

De permanent

Toen wij kinderen waren, hadden veel van onze moeders een “permanent” in hun

haar. Het is een kapsel met kunstmatig aangebrachte krullen dat geacht werd

lange tijd in vorm te blijven, tot het uitgegroeid was.

Onze moeders gingen meestal rond Pasen om een permanent.

Met een vloeistof en elektrische krulspeldjes werd het haar stevig gekruld.

Sommige vrouwen deden er nog een ijn haarnetje over opdat het maar goed in

model zou blijven.

In latere jaren kwamen er meer natuurlijke kapsels in de mode met verschillende

“coupes” (haarsnit).

De gebruikte producten werden minder schadelijk en de permanentie duurde

maar drie of vier maanden. Een goede snit is tegenwoordig belangrijker dan een

kunstmatige krul.

IrMa
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Een woordje uitleg over SARCOPENIE
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Denk jij soms ook: “ik ben precies niet meer zo sterk als vroeger”? Dat is normaal!

Naarmate je ouder wordt, verlies je langzamerhand een deel van je spiermassa en

spierkracht.

Dit verschijnsel heet “sarcopenie”.

Het zou dus kunnen dat je een conituurpot niet zo makkelijk meer open krijgt. Toch

mag dit verschijnsel geen impact hebben op je dagelijkse leven.

Door je spieren te oefenen, kan je veel problemen vermijden en voorkom je bovendien

blessures. Wist je zelfs dat je op die manier ook je risico om te vallen kan verlagen?

Sarcopenie voorkomen.

Onderstaande tips lijken eenvoudig maar maken een groot verschil.

-Bewoners in beweging

We moedigen onze bewoners aan om zo veel mogelijk te blijven bewegen. Ze kunnen

steeds gebruik maken van onze toestellen en we organiseren wekelijks verschillende

bewegingsmomenten. Op elke kamer is er bovendien een brochure terug te vinden met

eenvoudige oefeningen die de bewoners desgewenst zelf kunnen uitvoeren.

-Aandacht voor de zelfstandigheid

We proberen steeds om met een “beweeg-blik” te kijken naar de manier waarop we

zorg verlenen. Door de bewoners zélf te vragen om recht te gaan staan en hen bv. zelf

(met een hulpmiddel) naar de cafetaria te laten wandelen i.p.v. met een rolstoel.

-Voedingsadvies

Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam. Ze zorgen er o.a. voor dat we sterk blijven

en kunnen bewegen. Er zijn 2 soorten eiwitten:

eiwitten van dierlijke oorsprong:

bv. kaas, vlees, melk…

eiwitten van plantaardige oorsprong:

bv. pinda’s, sojamelk…

Inzetten op spierontwikkeling doe je door te kiezen voor eiwitrijke en calciumrijke

voeding
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EEN BLIK OP DEMENTIE
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TERUGBLIK OP DE VOORBIJE

ACTIVITEITEN
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PASTORALE WEETJES
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ZIEKENZALVING
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ZOEKERTJE
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ESSEN VROEGER EN NU...Rina Geerts

Opgetekend door Laureen de Bres - Noordernieuws

Rina Geerts (82) werd in Nispen geboren, maar woonde het grootste deel van

haar leven in Essen. In Nispen woonde ze met haar ouders en broer in de

Bergsebaan 19. Haar vader had een transportbedrijf en haar moeder ging poetsen

en helpen bij de boeren. Ze overleed op haar 63ste aan een hersenbloeding, haar

vader heeft 78 mogen worden.

Er was nog niet veel verkeer

“Ik ging naar de lagere school in Nispen en naar de M.U.L.O. in Roosendaal”, vertelt

Rina. “Als kind speelden we op straat en op de stoep, want er was niet veel

verkeer. We knikkerden, hinkelden, speelden landveroveren en verstoppertje. Zelf

maakte ik poppenhuizen van karton, waar ik ook mee speelde net als met

poppen. Met Sinterklaas kreeg ik een keer een klein popje. Daar maakte ik

kleertjes voor, want ik had ook een klein naaimachientje.”

Declarant en boekhouding

“Op mijn zestiende ben ik gaan werken bij expeditiebedrijf Van de Ven in Essen,

daar heb ik 12,5 jaar gewerkt als declarant, maar dat ging failliet. Daarna 12,5 jaar

bij Van Roten, ook in Essen, waar ik de boekhouding en de declaraties deed. Ik

deed mijn werk heel graag, maar het bedrijf was van een broer en zus en die

overleden. Na Van Roten heb ik geen vaste baan meer gehad. Swa zijn

grootmoeder en moeder kookten voor feesten en dan hielp ik mee in de keuken.”
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Essen

“Ik was achttien toen ik mijn man, François De Clerck, in De Linden leerde kennen.

Hij woonde in Essen en omdat ik daar werkte kwamen we elkaar vaak tegen. Ik

speelde accordeon bij ‘Hoger Streven’ en daar zag ik hem ook. Hij kon erg goed

dansen, net als ik, want ik leerde het al op mijn veertiende. Toen hij 26 was en ik

23, zijn we getrouwd en in een appartement in de Stationsstraat gaan wonen. Swa

werkte bij Agence Maritime in Antwerpen, later bij de post en daarna is hij bij de

Rijksschool in Essen gaan werken, als opvoeder-huismeester. Hij begon daar in

1962 en heeft er tot zijn pensioen gewerkt.”

Beste vriendin

“We mochten twee dochters krijgen en na de geboorte van onze eerste dochter

hebben we een huis gebouwd in de Hofstraat. Onze dochters gingen naar de

Rijksschool in Essen. Nancy, onze oudste, ging later naar de universiteit van Gent

en is advocate geworden en Katia is laborant. In de Hofstraat leerde ik Herma

kennen met wie ik nu 22 jaar bevriend ben. We bellen elke dag, ze zal altijd mijn

beste vriendin blijven en we delen alles met elkaar.”
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Buitenlandse reizen

“Mijn man en ik gingen wel op café bij De Gouden Leeuw in Nispen en De Meeuw in

Essen. Ik heb ook altijd veel gesport en ging naar een sportschool in Roosendaal

voor aqua gym, turnen en zwemmen. Ook nu sport ik nog wel, op de hometrainer,

ik doe aan gewichtheffen, niet van die heel zware natuurlijk, en optrekoefeningen

aan het klimrek. Mijn man en ik zijn dertien jaar lang, twee keer per jaar in Spanje

op vakantie geweest. Een nicht van mijn man had daar een villa, vlak bij Denia. We

zijn ook in Mexico geweest, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. We gingen dan met het

vliegtuig, maar naar Spanje met de auto.”

Verhuizing naar Sint-Michaël

“Mijn man verhuisde in 2015 vanwege gezondheidsredenen naar WZC Sint-Michaël.

Een jaar later ben ik er ook naar toe verhuisd, want ik vond het vooral ’s nachts

angstig om alleen te zijn. Twee jaar geleden is mijn man overleden. Sinds 9

november woon ik hier zes jaar en heb nooit spijt van mijn beslissing gehad. Ik vond

het niet erg om te verhuizen, mijn man woonde hier tenslotte al en ik kwam alle

dagen langs. Ik besteed veel tijd aan mijn medebewoners. Als ik die kan helpen, krijg

ik er zelf ook een goed gevoel bij.”

Essen vroeger en nu

“Essen is veel voller gebouwd en mensen hebben minder tijd voor elkaar, ze zijn

meer op zichzelf gericht. Er zijn ook veel gezinnen waar man en vrouw allebei

werken, die hebben minder tijd voor hun omgeving. Vroeger waren er veel meer

cafés in Essen en daar zijn er heel wat van verdwenen, net als de zelfstandigen van

kleine winkels. Het verkeer is intensiever geworden. Toen er nog grenscontroles

waren, kwamen veel camions door het dorp. Het plein bij de douane in de

Grensstraat stond er heel de dag vol mee, maar sinds de grenzen open zijn is er

veel minder vrachtverkeer. De wegen zijn veel verbeterd, toen Swa en ik trouwden,

was bijvoorbeeld de Hofstraat nog een zandweg, net als de Nolsebaan.”
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COLLEGA IN DE KIJKER

Naam: Leen Jaspers

Werkzaam als: Teamcoach afdeling Vreenberg/boombos

Geboortedatum: 29/01/82

Burgerlijke staat: Gehuwd

Kinderen: 3 kinderen: dochter van 8 jaar en een tweeling dochter en zoon van 6 jaar

Hobby’s: Koken, lezen

Huisdieren: Nee

Favoriete eten: Tapas
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Favoriete reisbestemming: Geen speciieke bestemming maar wel graag met

warm weer! Dus afgelopen zomer was de Belgische kust al voldoende!!

Favoriete artiest of groep: Ik hoor wel graag Nederlandstalige muziek zoals

Metejoor, Bart Peeters, Suzan en Freek, … maar met iets meer beweging staat

Shakira bovenaan mijn lijstje!

Favoriete tv programma: Topdokters

Favoriete boek(ske): Boeken van de schrijver M.J Arlidge, waargebeurde

verhalen

Ik heb een hekel aan: Leugenaars

Mijn allergrootste wens: Een mooi gelukkig leven voor ieder van ons!
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WAT STAAT ER OP DEN ALMENAK?
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SPELEN EN WINNEN

56

De winnaar van onze Halloween woordzoeker is STAN VAN GOOL! Een dikke proiciat.

Binnenkort wordt je hiervoor beloond met een lekker prijsje!


