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VOORWOORD

Beste bewoners,

Beste medewerkers,

Beste families, vrijwilligers en sympathisanten,

vooreerst wens ik jullie allen graag van harte het allerbeste toe voor dit nieuwe jaar.

Wat dat allerbeste dan betekent, mogen jullie zelf invullen. Ik denk meteen aan de

klassiekers: een goede gezondheid, liefde en vriendschap. Maar ook aan ijne collega’s,

aan tijd om te genieten van de dingen waar je blij van wordt, aan lachbuien, aan

deugddoende gesprekken, aan wandelingen in de natuur, aan de geur van verse kofie,

… en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het grote geluk zit vaak in de kleinste en meest

gewone dingen.

Een nieuw jaar staat ook voor een nieuw begin. Mensen maken goede voornemens,

want een nieuw jaar biedt nieuwe kansen. Mijn belangrijkste voornemen is om onze

stapsteen ‘eenvoud, liefde en gastvrijheid’ nog meer uit te dragen.

“We willen dat mensen zich thuis kunnen voelen in een warme, gezellige en huiselijke

sfeer. Een plaats waar het goed is om te wonen, te werken en op bezoek te komen.

Een vriendelijke “goeiedagcultuur” maakt deel uit van onze omgang. We waarderen

elkaars positieve kanten, benadrukken de kracht van mensen en kijken constructief

naar wat er mogelijk is.”

Warmte, gezelligheid en huiselijkheid, maar ook waardering en positiviteit. Het zijn

mooie en betekenisvolle waarden die ik zowel privé als op het werk nog meer voorop

wil stellen. Bij deze grijp ik de kans dan ook graag om mijn waardering naar jullie toe te

uiten. Het is dankzij jullie allemaal, dat we van Sint-Michaël elke dag opnieuw een

warme en ijne plek om te wonen, te leven en te werken maken. Van harte bedankt

aan ieder van jullie! Ik ben bijzonder dankbaar om dit nieuwe jaar met jullie allemaal

aan te mogen vatten, we gaan er ongetwijfeld iets moois van maken.

De allerbeste wensen,

Evi
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Aankomende activiteiten in januari:

Dinsdag 3 januari: Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 6 januari: Driekoningen

Maandag 9 januari: Zapatta Shoes

Dinsdag 17 januari: Optreden koor “Zoet en zout”

Dinsdag 24 januari: Prentenbingo kleuters

Aankomende activiteiten in februari:

Donderdag 2 februari: Lichtmis

Dinsdag 7 februari: Turnen met de kleuters

Vrijdag 10 februari: Optreden “Linedancers”

Dinsdag 14 februari: Valentijn

Donderdag 16 februari: Carnaval

Vrijdag 17 februari: Carnavalstoet kleuters

Maandag 20 februari: Carnaval in de Heuvelhal

Woensdag 22 februari: Aswoensdag

Maandag 27 februari: Optreden Festival Antverpia

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
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PASTORAAL HOEKJE

Geluk hoef je niet te zoeken.
Het is er gewoon….iedere dag.
Open je ogen en je hart
en zie…wat je eerder niet zag.

Soms lijkt geluk ver weg,
overheerst de pijn,
waardoor je niet meer weet
hoe het voelt om gelukkig te zijn.

Dan wordt geluk verdrongen
door verdriet en zorgen,
maar na iedere nacht
komt een nieuwe morgen.

Geluk…een kostbaar gevoel.
Het kost je bovendien geen cent.
Het is een rijkdom…
te ervaren…dat je simpelweg gelukkig bent.
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WIST JE DAT...

het de week van 10 tot 17 februari de Vlaamse week tegen

pesten is? Laat ons die week maar eens extra lief zijn voor

elkaar!

het de week van 26 januari tot 2 februari de week van de

poëzie is? Hierover vind je meer info terug in deze MiNi.

St. Michaël met de opbrengst van de kerstmarkt een duo

iets gaat kopen! Wat een geweldig nieuws! Dat gaat zeker en

vast mooie momenten opleveren, dat jullie er samen met

een familielid of een andere begeleider op uit kunnen trekken

om een ietstochtje te maken. Weer iets om naar uit te kijken

dus...
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ONZE JARIGEN IN JANUARI

4 januari - Caroline Bruyninckx - 94 jaar - Boombos

5 januari - Jeanne Somers - 69 jaar - Plankenbrug

13 januari - Rosa Poelemans - 97 jaar - Mastenpolder

22 januari - Christiane Verdijck - 79 jaar - Plankenbrug

26 januari - Meintje Vissenbergh - 62 jaar - Plankenbrug

28 januari - Florida Meeus - 87 jaar - De Zwaen

2 januari - Kelly Goosen - 38 jaar - Moerven/De Zwaen

12 januari - Kim Palinckx - 36 jaar - Plankenbrug/Mastenpolder

14 januari - Miranda Ooye - 61 jaar - Wasserij

14 januari - Natasha van den Eynden - 34 jaar - Plankenbrug/Mastenpolder

26 januari - Katleen Lefevre - 36 jaar - Schoonmaak

27 januari - Liesbeth van Ginneken - 39 jaar - Vreenberg/Boombos

29 januari - Leen Jaspers - 41 jaar - Teamcoach Vreenberg/Boombos

30 januari - Marjolein Schuurmans - 48 jaar - Vreenberg/Boombos

30 januari - Inge van Dorst - 44 jaar - Keuken
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ONZE JARIGEN IN FEBRUARI

6 februari - Lilianne Smout - 84 jaar - Moerven

11 februari - Paula Suykerbuyk - 94 jaar - Vreenberg

16 februari - Dina Wiercx - 89 jaar - Mastenpolder

18 februari - Lisette Geysen - 85 jaar - Vreenberg

18 februari - Corneel Vergouwen - 96 jaar - Boombos

26 februari - Carolina Nelen - 91 jaar - Boombos

27 februari - Annie Goris - 80 jaar - Vreenberg

27 februari - Maria Huysmans - 87 jaar - Vreenberg

28 februari - Leonie Wagemakers - 91 jaar - Moerven

2 februari - Monique Verbraeken - 56 jaar - Wasserij

5 februari - Corina Verbist - 60 jaar - Nacht

8 februari - Heidi de Crom - 51 jaar - Moerven/De Zwaen

8 februari - Mai Peeters - 57 jaar - Schoonmaak

12 februari - Lief van den Bergh - 58 jaar - Nacht

13 februari - Gaby Krzyszton - 50 jaar - Schoonmaak

16 februari - Cis Quick - 55 jaar - Schoonmaak
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Jeanne Matthyssen

Moerven 3.23

17/11/2022

10

Jules Robbrecht

Plankenbrug K 1.15

14/12/2022
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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.

Corry Hopstaken

11

Lisa Huysmans

Dina van Hassel
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DE PLEZANTEN HOEK

Bron: De Druivelaar

Een man komt in de bibliotheek en vraag aan een bediende:

- Kunt u mij eventjes helpen, mevrouw?

Ik zoek een boek

.- Zeker, meneer, welk boek?

- De titel is "Mannen, het sterke geslacht".

De bediende antwoordt:

- Alle scienceictionboeken staan in de kelder meneer...

Bron: SeniorenNet

Een man en een vrouw zijn betrokken geraakt bij een auto ongeluk, het is een ernstig ongeluk.

Allebei hun auto's liggen in de kreukels, maar gek genoeg is geen van beide passagiers gewond.

Nadat zij beiden uit hun auto zijn gekropen, zegt de vrouw: "Dus u bent een man... dat is

interessant. Ik ben een vrouw... Nou, nou, kijk nou toch eens even naar onze auto's!

Er is niets van over, maar gelukkig zijn wij ongedeerd gebleven, he?

Dit moet wel een teken van God zijn, dat het voorbestemd was dat wij elkaar zouden ontmoeten,

vrienden zullen blijven en de rest van onze dagen samen doorbrengen in alle rust."

De man antwoordt blij: " Ik ben het volkomen met je eens. Dit moet gewoon een teken van God

zijn."

De vrouw ging verder: "En kijk eens aan, nog een wonder. Mijn auto is compleet vernield, maar

deze les wijn is niet gebroken...

Ik weet wel zeker dat God wil dat we deze les wijn drinken op een goede toekomst samen."

Dan geeft ze de les aan de man.

De man knikt instemmend en glimlacht, hij opent de les, drinkt ze voor de helft leeg en geeft ze

dan weer terug aan de vrouw. De vrouw pakt de les aan,

doet onmiddellijk de kurk erop en geeft

ze terug aan de man.

De man vraagt verbaasd: "Drink jij niet?"

De vrouw antwoordt koeltjes:

"Neen, ik denk dat ik gewoon op de politie wacht

en daarna op de goede aloop drink...".
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FLOR COOLS VERTELT

Goed begonnen is half gewonnen

Vorige week sprong ik uit mijn bed en begon me aan te kleden. Mijn vrouw vroeg wat ik

ging doen waarop ik zei dat mijn wekker niet was afgelopen en ik dus te laat op mijn werk

ging komen. Mijn vrouw schoot in de lach en zei dat ik al meer dan 10 jaar op pensioen

ben en dat ze mij dus niet meer zullen verwachten op de post. Gelukkig werd ik vlug

wakker en begreep ik dat ik gedroomd had. Ik ging terug mijn bed in om nog enkele uren

te slapen en dacht, ”vroeg begonnen is ook niet alles”.

Deze week was ik de laatste bladeren in mijn tuintje aan het opruimen en toen zag ik dat

de eerste narcissen al boven kwamen. Er kwam een dame met een iets donkere tint en

haar man voorbij en ze zei. “Goedemorgen mijnheer”, uw tuintje is weer netjes. Ik

bedankte haar voor het compliment en wenste beiden nog een prettige dag. Tien minuten

later liep er een jongen van ongeveer 16 jaar langs de overkant met een kap over zijn

hoofd en riep “dat zullen de laatste bladeren zijn”. Ik kende geen van deze mensen en

voelde mij dolgelukkig dat zij mij aanspraken, mijn dag kon niet meer stuk. Wel moest ik

nog 7 sigaretten peuken uit mijn tuintje halen. Het zijn er ooit wel een eens 26 geweest.

Nu ik zelf ouder wordt begrijp ik goed dat de mensen (ook jongeren) vaker goeiedag

zeggen en af en toe een praatje maken. Wat is er mooier op deze wereld dan een beetje

vriendschap.

Met Kermis en Nieuwjaar in het vooruitzicht ziet men overal kersbomen en verlichting

verschijnen. Er worden ook veel kaartjes verstuurd met allerlei wensen, gezondheid en ga

zo maar verder. Ik zal dit eindejaar niet zoveel meer schijven, mijn handschrift is ook niet

meer wat het geweest is. Wel mailtjes verzenden en telefoneren. Toch zeg ik aan allen “Ne

zalige Kerstmis en ne gelukkige Nieuwjaar met alles erop en eraan”. En denk voor 2023

“goed begonnen is half gewonnen”.

De man van “het verhaal”.
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VERHALEN DOOR JULLIE

Hoe een straat aan haar naam geraakte.

Jaren geleden woonden in de Stationsstraat in het schoolhuis hoofdonderwijzer Sus Peeters

en zijn zus Anna.

Zij bezaten een stuk grond in de buurt van het college.

Op die vruchtbare leemgrond verbouwden ze hun groenten.

Ze verkochten hun grond aan de gemeente.

Burgemeester Jules Kennis had in de Steenovenstraat zijn steenbakkerij.

De moestuin van Sus Peeters werd een kleiput.

Later liep die put vol water en gingen we er zwemmen.

Daarna werd hij opgevuld met stort.

De omgeving werd een weekendzone en er werden huisjes gebouwd.

De weekendzone werd Woonbos Wildert waar men permanent kon verblijven.

Waar huizen gebouwd worden, moeten straten aangelegd worden en die straten moeten

een naam krijgen.

Meester Peeters en Anna kregen hun straatnaam.

De gemeente maakte van Sus en zijn zus Anna, de Suzannalaan.

Maar van” laan” is weinig sprake.

Het is een zandweg: in een droge periode, zeer stofig,

in een natte periode bijna onbegaanbaar door de plassen.

Maar de mensen wonen er graag in goede verstandhouding.

IrMa
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EEN BLIK OP DEMENTIE

18



19

TERUGBLIK VOORBIJE

ACTIVITEITEN
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ESSEN VROEGER EN NU...Stan van Gool

Opgetekend door Laureen de Bres - Noordernieuws

Constant Van Gool (93) werd in Horendonk geboren en had drie broers en

twee zusjes. Een groot deel van zijn leven heeft hij daar gewoond, tot hij naar

Essen verhuisde.

Op mijn twaalfde brak de oorlog uit

“Mijn vader was ietsenmaker”, vertelt Constant. “Hij was ziekelijk en ik heb

hem eigenlijk nooit gezond gezien. Ik ging naar de katholieke jongensschool in

Horendonk, die vlakbij mijn ouderlijk huis was. Vanuit onze tuin kon ik zo de

school inkijken. Rekenen heb ik altijd graag gedaan en nog, net als lezen. Ik heb

tot mijn veertiende op die school gezeten. Toen ik twaalf was, brak op 10 mei

1940 de oorlog uit. We moesten vluchten vanwege de gevaren van het Franse

leger, die met zware camions en paarden over de grote weg naar Nederland

trokken, naar Schijf en Roosendaal. Binnen acht dagen waren Nederland en

België ingenomen door de Duitsers. We zaten tijdelijk bij familie op een

boerderij, tot het veilig was weer naar huis te gaan, dat was veertien dagen

later en ging ik ook weer terug naar school.”

Werken in een beschuitbakkerij

“Er kwamen veel vliegtuigen over om de Fransen te bombarderen. Eten was

op de bon, maar we kwamen eigenlijk niet met die bonnen toe, we moesten

het doen met wat we kregen. We gingen ook naar de boeren om graan, maar

die lieten zich daar duur voor betalen. Op mijn veertiende ben ik gaan werken

bij een beschuitbakkerij, waar ik de verpakkingen deed. Daar kon ik stiekem

beschuiten meepikken. Ik ging dan vaak naar de w.c. om die in mijn kleding te

verbergen.”
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Bij bombardementen schuilden we in de kelder

“Op Horendonk waren bij de beek vier bruggetjes, die hebben de Duitsers met dynamiet laten

ontploffen. De arduinstenen van meer dan een meter lang, van het ietspad langs die

bruggetjes, gingen ook de lucht in en kwamen door de daken naar binnen. Ook de kerken in

heel Essen werden gebombardeerd. Bij bombardementen tijdens de bevrijding, schuilden we in

de kelder. We vonden dat toen veilig, maar dat was het niet. Een bom zou die net zo goed

vernietigd hebben. Er was afweergeschut dat de vliegtuigen naar beneden haalde en V1

bommen kwamen met honderd per nacht over, op weg naar de haven van Antwerpen. Ze

probeerden die in fel licht te ‘vangen’, om ze met het afweergeschut kapot te schieten. Die V1

bommen hadden een staart van brandende brandstof en als die op was stortten ze neer, maar

je wist nooit wanneer dat was.”

Geen pensioenopbouw voor je achttiende

“In Essen zijn er verschillende V1 bommen neergestort met de nodige slachtoffers als gevolg.

We kwamen gewoon op buiten, maar als de sirenes gingen moesten we meteen een

schuilplaats zoeken. Spelen deden we op straat, want er waren misschien maar vier of vijf

auto’s in de parochie, je deed alles op de iets. Tot het eind van de oorlog heb ik bij de

beschuitenfabriek gewerkt. Toen vielen de bedrijven stil, omdat er geen aanvoer van de

grondstoffen meer was. Op mijn achttiende kreeg ik mijn pensioenkaart om pensioen op te

bouwen. Tijdens je gewerkte jaren van je veertiende tot je achttiende bouwde je niks op.”

Diverse werkzaamheden

“Toen die opgeblazen bruggen werden gerepareerd, eentje was vlakbij ons huis, ben ik bij de

aannemer gaan vragen of hij werk voor me had. Hij zocht volk en ik kon beginnen. Ik zorgde

voor de aanvoer van de benodigde materialen en het maken van cement. Dat was zwaar werk,

maar het was wel een baan al was het tijdelijk en alleen voor de periode dat de bruggen

opnieuw werden gebouwd. Toen die klaar waren, was ik weer werkloos. Daarna kon ik werk

krijgen bij visbedrijf Van der Vorst bij ons in de straat, toen was ik zestien. Daar pekelde ik

haringen. Daarna heb ik bij een bakker gewerkt waar ik met een bakiets brood aan huis

leverde in Kalmthoutse Hoek.”
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Honderd meter verder woonde een lief meisje

“Op mijn negentiende ging ik in het leger om mijn dienst te doen en van de twaalf

maanden zat ik er tien en een half in Duitsland. Tijdens mijn dienst heb ik mijn

vrouw ontmoet. Mijn grootmoeder waar ik vaak naar toe ging, woonde in Nispen.

Honderd meter verder woonde een heel lief meisje, Maria. Mijn tante had een café

naast ons huis en na de kerkdienst ging ik daar even biljarten en een pintje drinken.

’s Middags ging ik naar mijn grootmoeder, dan zag ik Maria en gingen we wandelen.

In 1954 zijn we in Nispen getrouwd na vier jaar gevreeën te hebben. Maria is na ons

huwelijk bij ons thuis komen wonen, later zijn we twee keer in dezelfde straat,

Horendonk, verhuisd. Ik werkte toen bij de spoorwegen, eerst tijdelijk, toen vast, als

spoorbouwer. In 1955 is onze zoon geboren, vijf jaar later onze dochter.”

Verhuizing naar Sint-Michaël

“In 1973 zijn we verhuisd naar de Dokter Jef Goossenaertsstraat in Essen. In 2009

overleed mijn vrouw na vijf jaar ziek te zijn geweest. Ik heb nog negen jaar in ons

huis gewoond, maar miste haar ontzettend. Mijn dochter overleed op haar vijftigste

aan darmkanker en mijn schoondochter aan borstkanker toen ze zevenenveertig

was. Ik huurde een huis van ‘De Ideale Woning’, hield alles keurig bij en betaalde op

tijd. Maar de woning moest volledig gerenoveerd worden, omdat die niet meer aan

de hedendaagse normen voldeed, er zat bijvoorbeeld geen verwarming in. Ik kon een

appartement huren of verhuizen naar een rusthuis. Mijn eiken meubelen waren te

groot voor een appartement en dan had ik helemaal opnieuw moeten beginnen,

toen ben ik verhuisd naar Sint-Michaël.”

Ik ben blij dat ik het heb gedaan

“De keuze was niet leuk en heeft me in het begin veel moeite gekost. Ik was

gewend alleen te zijn en moest me erg aanpassen. Nu ben ik blij dat ik die keuze

heb gemaakt, want het is hier goed en de verzorging is prima!”

Essen vroeger en nu

“Alles is moderner geworden en drukker. Alles gaat ook automatisch, eerst was alles

met de iets en nu met de auto. Er is ook geen handenarbeid meer. Geen kleine

winkels, alleen maar grote. Kleine winkels kunnen het niet meer bolwerken. De

mensen hebben nergens tijd meer voor, maar ze leven beter dan wij vroeger. Ze

reizen veel, dat hebben wij nooit gekend. Vroeger was er ook veel meer armoede.”
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COLLEGA IN DE KIJKER

Naam: Martine Hontelé

Werkzaam als: Logistiek medewerker Vreenberg/Boombos

Geboortedatum: 20/07/1967

Burgerlijke staat: Gehuwd

Kinderen: 2 dochters: Laura 28 jaar en Emilia 23 jaar

1 zoon: Marco 19 jaar

Hobby’s: Wandelen, yoga, lezen en zingen (St. Céciliakoor)
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Huisdieren: Kat: Gijsje

Favoriete eten: Macaroni met hesp en kaas

Favoriete reisbestemming: Zwitserland, Italië

Favoriete artiest of groep: Coldplay,

maar ook muziek van Ennio Morricone

Favoriete tv programma: Documentaires en spannende ilms

Favoriete boek(ske): Boeken van Santa Montiiore

Ik heb een hekel aan: Onrechtvaardigheid

Mijn allergrootste wens: Gezond blijven (persoonlijk)

Meer verdraagzaamheid
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COLLEGA IN DE KIJKER

Naam: Manuela Seminara

Werkzaam als: Opvoeder

Geboortedatum: 08/09/1993

Burgerlijke staat: Samenwonend

Kinderen: 1 zoontje Mattheo

Hobby’s: Wandelen met de hond, uitstappen met mijn gezin, afspreken met vrienden

Huisdieren: 1 hond Sam (labrador)

Favoriete eten: Pasta en frietjes
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Favoriete reisbestemming: Italië

Favoriete artiest of groep: Ik hou van verschillende soorten muziek, geen favoriet

Favoriete tv programma: Château Planckaert

Favoriete boek(ske): De Flair

Ik heb een hekel aan: Mensen die liegen

Mijn allergrootste wens: Dat mijn dierbaren en ik nog lang gelukkig en gezond

mogen zijn
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WAT STAAT ER OP DEN ALMENAK?

54
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GENIET VAN JE PENSIOEN...Miranda Ooye

Wanneer ben je bij St. Michaël beginnen werken?

Op welke afdeling werkte je?

In 2002 begon ik in de keuken met een

vervangingscontract

van een paar weken als keukenhulp.

In 2003 kreeg ik een nieuw vervangingscontract in de

keuken

en vanaf 2005 ben ik in de wasserij begonnen tot heden.

Wat was je functie en wat waren je taken?

In de keuken werkte ik aan de afwas, en deed ik mee

aan de maaltijdvoorbereiding zoals karren klaarzetten,

percolators vullen enzovoort.

In de wasserij ging ik de kledij halen en sorteren, wassen en strijken, zowel de kleding de

kleding van de bewoners als de schorten van het personeel. Ook de kleren tekenen van de

bewoners en kleine herstellingen aan kledij doen behoorde tot mijn takenpakket.

Wat is je leukste herinnering aan St. Michaël?

Ik vond alle randactiviteiten die we met muziek deden altijd leuk. Zo hebben we een

playback show gedaan en deden we ABBA na. We hebben eens baba Yega nagedanst en de

yeruzalema.

Ook van de personeelsuitstappen heb ik enorm genoten. In Amsterdam zijn we eens

cocktails gaan maken. We zijn eens naar Durbuy gegaan, naar Antwerpen. De uitstappen

werden ook altijd voorzien van een lekkere maaltijd nadien.
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Tijdens de corona crisis heb ik veel solidariteit naar elkaar gezien en ondanks dat dit

een verwarrende en beangstigende periode was voelde ik wel een

samenhorigheidsgevoel tussen het personeel. Iedereen heeft toen het uiterste van

zichzelf gegeven. Zo hebben we samen gedanst voor de bewoners en kwam er ook

een optreden van Hans Franken.

Ook van buitenaf was er veel solidariteit en kregen we veel schenkingen zoals

bloemen, paaseieren, vlees, eieren, melk, kaas enz.

Heb je nog een grappig verhaal over iets dat je hier hebt meegemaakt?

Ik ben ooit eens in pyjama naar het werk moeten vertrekken omdat ik tijdens het

poetsen thuis de deur achter me had dichtgetrokken.

Toen we de was gingen halen was er eens een bewoonster die vroeg of we nog

gingen wassen en schoot voor onze neus haar onderbroek uit.

We hebben ook vele voorwerpen in de was gevonden zoals een grote klok, vele

gebitten, vele lepels, conituurtjes, koekjes enz.
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Wat zal je zeker bijblijven?

Mijn lieve collega`s waar ik altijd mezelf heb kunnen zijn. De bezoeken van Esmeralda,

Jacquelineke en Syben aan de wasserij die ons altijd helpen.

Na 22 jaar voor samen met mijn zus en Annie voor ons vader te zorgen is hij naar St. Michaël

gegaan. We hebben hem daar zien openbloeien en het was ijn om te zien dat hij er graag was.

St. Michaël was voor mij een warm huis waar ik altijd graag heb gewerkt.

Hoe ga je de tijd die nu vrijkomt invullen?

Na 43 jaar werken kijk ik ernaar uit om meer tijd te spenderen met mijn man, kinderen en

schoonkinderen.

Met mijn man ga ik graag op reis met de bus naar bijvoorbeeld Oostenrijk voor te wandelen. Ook

gaan we regelmatig naar de zee in Wenduine.

Ik iets heel graag en knutsel heel graag. Zo kan ik ook mijn ene dochter Evi helpen die een

webwinkel (crafts by Evi) heeft

en een standje in winkel voor winkels in Essen.

Bij mijn andere dochter Ellen zal ik gaan babysitten

op hun hondje Molly.

Ik pas ook af en toe op Lina. Een kleutertje van 5 jaar.

Ik wil St. Michaël en de leuke collega`s

en diensthoofden bedanken voor de leuke werkervaringen.
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Wanneer ben je bij St. Michaël beginnen werken?

1 juni 1978

Op welke afdeling werkte je?

Dienst 7 (oude bouw) samen met May Van Hees en Vera

Hoppenbrouwers. Diensthoofd was zuster Veronica. Directrice

Zuster Annie.

Wat was je functie en wat waren je taken?

Zorgkundige: mijn taken waren de verzorging van de bejaarden,

bedden dekken, maaltijd bedeling, medicatie ronddelen en ik was en ben actief in het feestcomité.

Wat is je leukste herinnering aan St. Michaël?

Uitstappen met de bewoners naar zoo Antwerpen, Planckendael, Bokrijk, Efteling, Zoo Blijdorp

enz….

Personeelsreizen Amsterdam-Antwerpen-Ardennen-….

Uitstappen met personeel van de dienst, BBQ, etentjes, bowlingen, kookwedstrijd, zoektochten,

oude volksspelen enz….

Versieren met het feestcomité, spaghettiavonden, restaurantdagen,….

Heb je nog een grappig verhaal over iets dat je hier hebt meegemaakt?

We hebben vele grappige momenten mee gemaakt

maar die ga ik jullie niet allemaal vertellen !

Gezellige avond met personeel voor m’n 40ste

verjaardag bij mij thuis op het terras op een heerlijke

zomeravond. Ik maakte het gezellig met verschillende

vuurfakkels tussen de planten tot er op een bepaald

moment een rozenstruik in brand stond. Gelukkig

hebben we snel kunnen blussen!

GENIET VAN JE PENSIOEN...Anita van Meel
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Wat zal je zeker bijblijven?

De vriendschap en liefde van de bewoners en

de echte vriendschappen die zijn ontstaan

tussen personeelsleden.

Hoe ga je de tijd die nu vrijkomt invullen?

Vele uitstapjes en reisjes maken met

mijn 5 kleinkinderen en 2 dochters.

Tuinieren en bloemschikken.

Babysitten op de kleinkinderen.

Uitstapjes met vriendinnen.

Ik ga me zeker niet vervelen, waarschijnlijk ga ik nog tijd te kort hebben.

Dit afscheid is dubbel maar je kan na bijna 45 jaar werken in Sint Michaël moeilijk

blijven werken dus daarom ga ik op 1 maart 2023 op pensioen.

Ik ga de collega’s en bewoners wel ontzettend missen maar jullie weten me wonen

dus altijd welkom!



SPELEN EN WINNEN

De winnaar van onze Kerst Woordzoeker is JOHNY GABRIELS

Knap gedaan! Je prijs wordt aan huis geleverd.
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