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VOORWOORD

Beste bewoners,

Beste medewerkers,

Beste families, mantelzorgers, vrijwilligers en sympathisanten,

Nog enkele weken en de lente komt eraan. Met de lente breekt een periode aan met veel

veranderingen: er komt terug meer groen in de natuur, jonge dieren worden geboren, de

zon begint ons wat meer te verwennen… Het doet deugd na die koude wintermaanden

terug buiten te kunnen, in het zonneke te zitten en met mekaar te babbelen op een bank.

Terugkijkend op de afgelopen periode dan denk ik dat het met de feestdagen wel erg druk

geweest is in huis. De hele ijne Nieuwjaarsreceptie voor onze fantastische medewerkers,

met daaraan gekoppeld de viering van de jubilarissen, de verschillende optredens, Maria

Lichtmis, Valentijnsdag voor de koppeltjes, … het kon niet op en bedankt aan iedereen die

hieraan meegewerkt heeft, de ‘begeleiders wonen en leven’ in het biezonder.

Ook ijn zijn de kaartnamiddagen die door de Seniorenverenigingen bij ons in huis

georganiseerd worden. De verenigingen sturen, ieder om beurt, enkele leden van hun

vereniging naar St. Michaël om met ons te kaarten en we zien steeds meer mensen daaraan

deelnemen. Dankuwel aan de seniorenverenigingen en de Seniorenraad om hier hun

schouders mee onder te zetten!

Soms gebeurt het dat één van onze bewoners in de spotlights gezet wordt, in huis of

daarbuiten. Die eer was onlangs voor Maria De Clerck weggelegd. In het Noordernieuws

vertelde zij, op haar geheel eigen wijze, hoe ze destijds van Oost-Vlaanderen verhuisde naar

Essen, hoe trots ze is op haar 4 kinderen en hoe gelukkig ze is in ons St. Michaël. Mooi te

lezen en een hart onder de riem voor éénieder die elke dag probeert een thuis te maken

voor onze bewoners. Haar volledige verhaal kan je lezen op www.noordernieuws.be .
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Maar sommige bewoners kropen ook zelf in de pen. In de vorige MiNi werd een oproep

gelanceerd om gedichten door te sturen zodat we die dan in een gedichtenbundel konden

samenbrengen. Deze oproep werd gelanceerd naar aanleiding van de gedichtenweek (week

van 30 januari t.e.m. 3 februari) en er kwamen heel mooie dingen binnen. U kan ze verder in

deze en de komende MiNi’s lezen. En Anneleen, onze pastoraal medewerker, is al bezig met

een volgend ‘projectje’. Maar dat blijft voorlopig geheim…

Veertig dagen voordat Pasen begint, start voor velen onder ons de vastentijd. In die periode

stoppen sommigen met slechte gewoontes zoals snoepen, veel eten, het drinken van alcohol,

… Maar hoewel het dus oorspronkelijk vooral om eten draaide gedurende de 40 dagen

durende periode, kiezen vandaag de dag ook sommigen om te stoppen of minderen met

sociale media. Om wat meer rust te vinden… De Vastenperiode start op Aswoensdag en duurt

tot de Eerste Paasdag.

Elk jaar houden we in huis een beneiet voor één of andere actie, meestal in het buitenland

(Brazilië, Congo, …) maar dit jaar hebben we gekozen om een goed doel te steunen in Essen

zelf, met name ’t Kabaske. Dit is wat men noemt een ‘sociale kruidenier’. Het is een winkel

waar mensen, die het inancieel moeilijk hebben, kwaliteitsvolle producten kunnen kopen aan

prijzen die minstens 20% lager zijn dan de winkelprijs. Het is bovendien een

ontmoetingsplaats waar mensen kennis kunnen maken met elkaar en met de organisatie

zelf.

Om hen te steunen houden we op 1 maart een ‘frietjesbak’ waar onze bewoners, onze

medewerkers, de families en sympathisanten mee kunnen genieten van lekkere frietjes. Allen

daarheen zou ik zeggen!

Ons mooie Essen is al jaren een ‘dementievriendelijke gemeente’. Het leek ons een goed idee

om in het kader daarvan eens iets te organiseren voor onze bewoners en hun families. Onze

referentiepersonen dementie en onze psychologe kwamen zo uit bij een toneelstuk met als

titel ‘Blind Geheugen’. Deze theatervoorstelling wordt aangeboden door de vzw Kobie en gaat

door op zondag 12 maart in zaal Rex in de namiddag. 'Blind geheugen' gaat over een oudere

acteur die wordt ontslagen omdat hij zijn teksten niet meer kan onthouden – prachtig

vertolkt door Paul van Hest. Wanneer hij langsgaat bij de dokter, krijgt hij een verpletterende

diagnose: de ziekte van Alzheimer… Een echte aanrader!
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Wat er verder nog allemaal in huis te beleven valt vindt u hier in deze MiNi, maar

uiteraard ook op de afdeling. Ook vanuit de woongroepen is er wat nieuws te melden:

Davina Lerche is sedert 1 januari oficieel de nieuwe teamcoach van Plankenbrug-

Mastenpolder. We wenden haar veel succes met deze nieuwe rol bij ons in huis maar

hopen vooral dat ze gelukkig mag worden in haar nieuwe functie.

Tot slot van mijn voorwoord kom ik even terug op de week van de poëzie van begin

februari. Ook ik wil afsluiten met een mooi gedicht. Het is een gedicht van Toon

Hermans, dichter en cabaratier, geboren op 17 december 1916 in Sittard (Nederland).

Het gedicht gaat als volgt :

De momenten van stil geluk,

Ze duren maar heel even,

Je draait je om en ze zijn weer weg.

Dan vraag je je verdrietig af,

Waar ze zijn gebleven,

Ze duren veel te kort

Maar worden gouden herinneringen

Wanneer je ouder wordt

Namens alle medewerkers van St. Michaël,

Veel leesplezier!

Guy Henkens

Directeur St. Michaël
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AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Activiteiten van de maand maart

Woensdag 1 maart: Vastenactie: frietjes voor het goede doel

Maandag 6 maart: Huiskamergesprekken

Dinsdag 7 maart: Chinees etentje

Donderdag 9 maart: Verwenontbijt

Maandag 13 maart: Gezelschapsspelen met de kleuters

Dinsdag 14 maart: Optreden Kraaiennest

Vrijdag 17 maart: Vaderdagfeest

Dinsdag 28 maart: Optreden Lus

Donderdag 30 maart: Martha de Rijck 100 jaar

Activiteiten van de maand april

Zaterdag 1 april: Misviering voor Palmzondag

Donderdag 6 april: Paasfeest

Vrijdag 7 april: Goede vrijdag /Kruisweg

Donderdag 13 april: Optreden Jan, Vivianne en Lus

Maandag 17 april: Modeshow Senior Fashion

Vrijdag 21 april: Herdenkingsviering

Maandag 24 april: Volksspelen met de kleuters
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PASTORAAL HOEKJE
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WIST JE DAT...

dit huiskrantje, de "MiNi", ook te lezen is via de website van St.

Michaël ? Je kan het terugvinden op

www.sintmichaelessen.be/publicaties onder de rubriek

"Huiskrantjes".

een rood magneetknopje aan je deurstijl betekent dat er

post voor je is?

het kapsalon gesloten is van maandag 10 april tot

vrijdag 14 april 2023?

we omwille van het beperkte aantal deelnemers onze

rubriek "spelen en winnen" vervangen door de nieuwe

rubriek "Een gedicht". Je kan dit terugvinden op de laatste

bladzijde van deze MiNi. De winnares van de laatste "Spelen

en winnen" rubriek is Irène Mattheusen. Gefeliciteerd!

we met de opbrengst van de kerstmarkt een duo-iets hebben

aangekocht? Je kan deze ook ontlenen om samen met je

dochter, zoon, kleinkind of...een ietstochtje te maken. De iets

kan gratis gereserveerd worden aan het onthaal op weekdagen

tussen 9u en 16u30.
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ONZE JARIGEN IN MAART

2 maart – Anna Hellemons – 93 jaar – Mastenpolder

12 maart – David Meredith – 71 jaar – De Zwaen

16 maart – Denise Beurms – 92 jaar – De Zwaen

27 maart – Jan van Litsenborgh – 86 jaar - De Zwaen

30 maart – Martha de Rijck – 100 jaar – Vreenberg

3 maart – Anja van Kasteren – 59 jaar – Schoonmaak

8 maart – Erik Kuypers – 62 jaar – Keuken

13 maart – Zakia Ghayasi – 34 jaar – Plankenbrug/Mastenpolder

15 maart – Leslie Mattheusen – 40 jaar – Plankenbrug/Mastenpolder

16 maart – Kenny Willemsen – 31 jaar – Technische dienst

25 maart – Margriet van Loon – 63 jaar – Plankenbrug/Mastenpolder
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ONZE JARIGEN IN APRIL

6 april – Cecile Nijsmans – 92 jaar – Moerven

6 april – Ludo Danssaert – 71 jaar – Boombos

9 april – Martha van de Broeck – 79 jaar – De Zwaen

9 april – Jeroom van Thillo – 91 - Vreenberg

12 april – Alain Hollevoet – 69 jaar – Boombos

15 april – Paula van Dorst – 99 jaar – De Zwaen

27 april – Lilianne Closjans – 92 jaar – Boombos

27 april – José Kustermans – 93 jaar – Plankenbrug

1 april – Evelyne Corrynen – 34 jaar – Verantwoordelijke LDC/Kiné/Ergo/Animatie

9 april – Veerle Buurmans – 53 jaar – Vreenberg/Boombos

13 april – Ilse Schrauwen – 58 jaar – Vreenberg/Boombos

17 april – Aurelie Rens – 39 Jaar – Nacht

17 april – Vojin Jevtic – 46 jaar – Schoonmaak

18 april – Dirk Claessens – 62 jaar – Sociale dienst

19 april – Patrick Geuens – 54 jaar – Vreenberg/Boombos

22 april – Stien Matthé – 27 jaar – Psycholoog

28 april – Noa Lerche – 26 jaar – Vreenberg/Boombos
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Mady Wittock

Vreenberg 2.04

26/12/2022

Denise Beurms

De Zwaen 3.01

05/01/2023

Mon Vergouwen

Moerven 3.22

09/01/2023

Els Ryngaert

Mastenpolder 1.24

11/01/2023Mon Maas

Boombos 2.23

18/01/2023

Angelina Schrauwen

Boombos 2.26

09/02/2023

Mit Vergouwen

Boombos 2.23

30/01/2023
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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.
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Gust Hoppenbrouwers

Irma Meyntjens

Anna Smeulders

Corneel Vergouwen

Dré Reynaerts

Anna Costermans
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DE PLEZANTEN HOEK

Moeder Overste van het klooster is wakker geworden in een opperbeste stemming, en beslist de

ronde van de kloostercellen te doen.

- Goeie morgen, Zuster Marie-Josephine, ik vind je deze morgen zeer knap, en wat je draagt staat

je beeldig!

- Ook goeie morgen, Moeder Overste, maar ik heb de indruk dat U aan de verkeerde kant uit bed

bent gestapt!

Het antwoord beviel haar niet erg, maar toch besliste ze haar cellenrondgang voort te zetten.

- Goeie morgen Zuster Maria, ik vind je zeer goed deze morgen en wat je draagt staat je

uitstekend!

- Dank U, Moeder Overste, ik vind U ook netjes, maar ik heb toch de indruk dat U aan de

verkeerde kant uit bed bent gestapt!

De overste bijt zich op de lippen en vervolgt haar rondgang, maar van alle nonnen krijgt ze

hetzelfde antwoord.

Als ze zo bij de vijftiende non arriveert, staan haar zenuwen op springen en met de tanden op

elkaar zegt ze:

- Dag Zuster Noëlla, wees eens vriendelijk en ... vind jij ook dat ik deze morgen aan de verkeerde

kant uit bed ben gestapt?

- Ja, Moeder Overste...

- En waarop baseer je je ???

- U draagt de sandalen van Pater Jozef !!!

Er komt een man bij de dokter en zegt: ‘Als ik op mijn arm druk doet het zeer, als ik op mijn been

druk doet het zeer en als ik op mijn buik druk doet het zeer.’ Waarop de dokter zegt: ‘Ik weet het

al; een gebroken vinger!’

De juf vraagt aan Saartje: Zet de volgende zin in de verleden tijd: “Ik eet een kommetje

komkommersla.” Waarop Saartje antwoordt: “Ik at een kwammetje kwamkwammersloeg!”
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FLOR COOLS VERTELT

Sneeuw en ijspret

Carnaval is voorbij. Nu hele dagen regen, wind, storm en soms een beetje sneeuw.

Temperaturen die niet onder de nul geraken. Is het goed of is het slecht?

Voor de ene groep mensen is het goed, zuinig met kolen, olie enz. Anderen die moeten leven

van sneeuw en ijspistes, vinden het maar niets. Velen zijn naar het buitenland gegaan om te

skiën, maar kwamen bedrogen uit. Oudere mensen zeggen: De wereld staat op zijn kop”. Op

vele plaatsen is er wateroverlast en er zijn landen waar de oogst verloren gaat door de droogte.

Dan was het vroeger anders. Toen hadden we zomers en winters. In de zomer kon men in

beken en grachten zwemmen en in de winter kon men schaatsen op deze plaatsen. Als het

sneeuwde maakten we zelf in de sneeuw een glijbaan. En was er geen sneeuw, dan gooide men

een paar emmers water op het hofpad. Dat water bevroor en we hadden een slibberbaan.

Hoe harder men liep, hoe verder men kon slibberen. Het beste kon je dat doen met klompen

aan de voeten. Wat hadden we pret, zolang men niet viel of de kop van uw klomp kapot ging.

Dan naar huis en vader moest de klomp maken, door er een koperdraad over te spannen. Tegen

de koude waren we goed beschermd, dikke truien aan, een sjaal, handschoenen en een

bivakmuts. Als het langer bleef vriezen dan verplaatsten we ons naar grachten en vijvers. Het

slibberen kon men dan op lange baan en we hadden ook een slee. De grotere jeugd had toen al

schaatsen, houten schaatsen, Noren genoemd. Daar kon men goed op leren schaatsen, want

echte ijzeren schaatsen waren zeker niet aan iedereen besteed. Als men goed kon schaatsen

was de pret nog groter, dan kon men al iguren maken en als een tol ronddraaien. Een wedstrijd

over een bepaalde afstand was er ook, alhoewel we toen nog geen tijdmeters hadden. Maar met

tellen ging het ook. Tikkertje deden we ook en andere spelletjes, bijvoorbeeld vijf houten blokjes

achter elkaar leggen en dan proberen ze op te rapen. Ook gebeurde het dat er een linke smak

werd gemaakt, dan was je even uitgeschakeld. Ook deden we achter elkaar rijden en elkaars

schouders vasthouden. Maar als we dan een bocht namen, dan moest de achterste goed

opletten dat hij niet uit de bocht vloog. Over sneeuwmannen maken en sneeuwballen gooien,

een volgende keer. Vervlogen tijden maar zeer gezellig en leuk om nog foto’s laten zien aan je

kleinkinderen. Wat wij toen beleefden is nu slechts een droom.
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VERHALEN DOOR JULLIE

Thuisbezorgers

Toen wij kind waren kwam de bakker alle dagen langs om brood te brengen en ’s zondags

- op bestelling - pistolets en kofiekoeken. Ook de groetenman, de melkboer en de

visboer kwamen bijna dagelijks.

Iedere maand passeerde ook de scharensliep, het petrolmanneke, de kolenboer en nog

anderen.

Stelselmatig verdwenen die thuisbezorgers uit het straatbeeld. Er kwamen meer en meer

auto’s en de mensen gingen hun boodschappen voortaan zelf doen, ook door de komst

van de supermarkten.

Toen twee jaar geleden - door de coronapandemie - de mensen in quarantaine moesten

blijven, gingen ze hun bestellingen per computer doen: huisgerief, boeken, meubelen, hele

maaltijden…Vandaag besteld, morgen aan huis geleverd.

IrMa



17

EEN BLIK OP DEMENTIE
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EUCHARISTIEVIERINGEN

Eucharistievieringen Maart en April

Ter gelegenheid van de vasten organiseren we extra eucharistievieringen op dinsdag!

• Zaterdag 4 maart 10.30u

• Dinsdag 7 maart 10.30u

• Zaterdag 11 maart 10.30u

• Dinsdag 14 maart 10.30u

• Zaterdag 18 maart 10.30u

• Dinsdag 21 maart 10.30u

• Zaterdag 25 maart 10.30u

• Dinsdag 28 maart 10.30u

• Zaterdag 1 april 10.30u Eucharistieviering Palmzondag

• Vrijdag 7 april 15.00u Kruisweg in de grote zaal

• Zaterdag 8 april 10.30u Paasviering

• Zaterdag 15 april 10.30u

• Vrijdag 21 april 14.00u Herdenkingsviering overledenen

• Zaterdag 22 april 10.30u

• Zaterdag 29 april 10.30u

VASTENACTIE

Op woensdag 1 maart houden we ten voordele van sociale kruidenier ’t kabaske onze

vastenactie.

Door middel van een heuse frietenbak willen we zoveel mogelijk geld inzamelen om dit lokaal

initiatief te ondersteunen.

Vzw ’t Kabaske is een winkel waar zij die het inancieel moeilijk hebben kwaliteitsvolle producten

(voeding, verzorgingsproducten en hygiënische producten) kunnen kopen aan prijzen die

minstens 20% lager zijn dan de winkelprijs. Het is bovendien een ontmoetingsplaats waar

mensen kennis kunnen maken met elkaar en met de vereniging.

U bent van harte welkom op onze frietenbak!

Woensdag 1 maart vanaf 14.00u in de grote zaal!
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PASTORALE WEETJES
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UITNODIGING
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MARTHA DE RIJCK ...100 JAAR

Martha De Rijck is geboren in Essen in op 30 maart 1923.

De vader van Martha werkte bij de spoorwegen. Het gezin

woonde in een bareelhuis. Ook haar moeder had beperkte

taken bij de spoorwegen. Ze moest bijvoorbeeld de bareel van

Essen Donk open en dicht doen op bepaalde tijdstippen. Ook

telefoons beantwoorden en af en toe iets noteren in een nota

boekje behoorde tot de taken. Martha komt uit een gezin met

3 kinderen. Ze had 1 broer en heeft nog 1 zus.

Ze ging naar school aan de statie maar op haar veertiende ging

ze naar Mariaberg om naaischool te volgen. Na 1 jaar is ze met

de opleiding gestopt omdat het haar ding niet was. Ze is dan

gedurende 1 jaar gaan werken in Berchem als huishoudhulp.

Later werkte ze 7 jaar bij een ander gezin in Essen.

Tijdens de oorlog is er een V1 gevallen op het huis van de buren (naast het bareelhuis). Er waren 8

doden. Ook hun huis was beschadigd. Martha heeft nog steeds een stukje glasscherf in haar arm

zitten. Martha heeft de oorlog zeer bewust meegemaakt. Ze had de leeftijd van 17 tot 22 jaar. Ze

kan er zich nog heel veel dingen van herinneren.

In 1947 is Martha getrouwd met Albert de Moor. Ze leerden elkaar

kennen tijdens het dansen op zondag met een orkestje. Ze hebben

een heel goed huwelijk gehad. Ze konden in alles goed

overeenkomen. Albert werkte als machinist en Martha werkte

gedurende 25 jaar als huishoudhulp bij een vooraanstaand gezin in

Essen. Ze heeft de kinderen er mee grootgebracht. Het was een

hele ijne werkplek bij hele lieve mensen. Albert en Martha hebben 1

zoon: Roland, 3 kleinzoons, Kristof, Filip en Wim. Er zijn 2

achterkleindochters. Roland komt bijna dagelijks op bezoek. Albert is

in 2010 overleden aan de gevolgen van een hersentumor.

Martha hield veel van handwerken. Ze houdt van muziek op een

passieve manier. Ze is ook geïnteresseerd in alle sporten, maar

tennis in het bijzonder. Zelf is ze 17 jaar op wintersport geweest.

Martha is jaren penningmeester geweest van de bejaardenraad.

Martha is hier heel content. Ze vindt het hier prima. Maar Martha is een “familiekind”. Ze houdt van

de bezoekjes van haar familie, een wit wijntje en lekker eten.

We wensen Martha nog vele gezonde en gelukkige jaren toe. Van harte gefeliciteerd en

geniet van je verjaardagsfeest!
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ESSEN VROEGER EN NU...Piet van Wesel

Opgetekend door Laureen de

Bres - Noordernieuws

Piet Van Wesel (71) werd geboren in het moederhuis in de Nollekensstraat. Zijn ouders

woonden op nummer 76 in dezelfde straat en Piet heeft daar bijna heel zijn leven gewoond.

Hij heeft twee zussen, Christianne en Corry Van Wesel.

Werken in het slachthuis

“Mijn vader was vroeger havenarbeider, maar toen hij een zwaar ongeval kreeg moest hij dat

werk staken. Hij is daarna gaan werken in een slachthuis in Antwerpen. Mijn moeder was

huisvrouw en zorgde voor het gezin. Ik ging naar de B.L.O. in Antwerpen en heb daar tot mijn

zestiende op school gezeten. Mijn vader nam me toen mee naar het slachthuis om daar ook te

gaan werken, alleen mijn vader en ik werkten daar. Op een gegeven moment was er nog maar

werk voor één persoon en moest mijn vader vertrekken. Daarna is hij bij Vleeshal Van Gool

gaan werken. Omdat hij vreesde voor mijn baan in Antwerpen, zocht hij daar voor mij een

plaatsje. Toen ik ook ontslagen werd, ben ik daar begonnen en heb daar tot mijn pensioen met

heel veel plezier gewerkt.”

Vrijgezel

“Ik ben altijd vrijgezel gebleven. Ik heb wel een meisje leren kennen,

zij was zes en ik zeven en door de jaren heen zijn we naar elkaar

toegegroeid. Toen zij vijftien en ik zestien was, gingen onze ouders

naar een ouderavond op school. Een leraar zei tegen mijn ouders: ‘Hou je

zoon in de gaten, want hij zit achter een meisje aan!’ Een lerares zei

tegen haar ouders dat ze op moesten passen, omdat er een jongen achter

haar aan zat. Zij woonde in Kapellen en onze ouders haalden ons uit

elkaar.
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Mijn vader zei: ‘Zoek maar een meisje uit Essen’, maar mijn

goesting was over. Toen mijn ouders later eisten dat ik met iemand zou

trouwen om voor nageslacht te zorgen, was voor mij de maat vol. Ze

hadden mijn liefste afgenomen en zouden nu even mijn leven bepalen! Dat

ging te ver en ik heb ze kortaf meegedeeld, dat ik vrijgezel ging

blijven en dat door hun toedoen.”

“Heel toevallig, maar toeval bestaat niet, kwam ik haar hier in

Sint-Michaël weer tegen. Zij woont in WZC Zonnewende in Kapellen en kwam

naar hier om te notuleren bij een vergadering. Ze zag me en bleef staan,

omdat ze me meteen herkende. Sindsdien hebben we elkaar een paar keer

gesproken en met elkaar gebeld en de vonk is er nog steeds. Wie weet wat

er nog van gaat komen. Ik zou zo gelukkig zijn, want zij is altijd de

enige geweest.”

Voor ouders gezorgd

“Zo ben ik altijd thuis blijven wonen om voor mijn ouders te zorgen.

Mijn vader werd invalide en mijn moeder sukkelde met haar gezondheid.

Nadat ik hun woning had gekocht, overleed na twee weken mijn vader. Ik

ben voor mijn moeder blijven zorgen en negen jaar geleden zijn we naar

Sint-Michaël verhuisd. Eigenlijk wilde ik helemaal niet verhuizen. Mijn

moeder had daar echter zoveel verdriet van, dat ik het toch maar heb

gedaan. Ze is op haar negentigste overleden, op elf juni 2015. Iedereen

is hier buitengewoon goed voor me, ik had nooit verwacht dat het zo goed

zou zijn. Maar ik heb er nooit aan kunnen wennen dat ik mijn vrijheid

kwijt ben.”

Hete zomers

“We hebben een hete zomer. Als het vroeger zo warm was, stonden alle

ramen open hielden we de gordijnen dicht. In alle ramen zaten

ventilatoren, die de hete lucht naar buiten bliezen. Vroeger kon het ook

zo warm worden. Mijn ouders vertelden dat toen zij trouwden, het 42

graden was. In mijn jeugd lagen de temperaturen in de zomer rond 25

graden.”
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Essen vroeger en nu

“Ondertussen is Essen erg veranderd. Vroeger waren er veel oude

gebouwen, die zijn verdwenen of dermate veranderd dat ze niet meer te

herkennen zijn, zo mooi heropgebouwd zijn ze. Ook het gemeentehuis is

helemaal ten voordele veranderd. Er zijn veel appartementsgebouwen bij

gekomen, dat vind ik geen vooruitgang. Ze staan ook vaak leeg, omdat de

huur zo enorm hoog is. Ze kunnen beter gewone woningen neerzetten in

plaats van die torens.

De mensen zijn ook veranderd. Sommigen zijn erg hooghartig en voelen

zich boven anderen gesteld en er is meer jaloezie, helaas...”

De week van de poëzie ligt reeds achter ons.

Wat hebben we genoten van al die mensen die gedichten opzegden van jaren geleden.

Het was ijn om samen terug te denken aan de gedichten die je vroeger van buiten leerde.

Het was ijn om samen gedichten te lezen, en jezelf erin te herkennen.

Ook de komst van de kinderen van het derde leerjaar van het College in Essen zorgde voor

een bijzonder poëtisch moment.

En wat een verrassing waren al die gedichten die jullie hebben ingezonden ter gelegenheid

van de wedstrijd. Dank je wel!

Uiteraard lukt het ons niet om daaruit een selectie winnende gedichten te kiezen.

Het zijn allemaal pareltjes op zich.

Allemaal belichten ze iets waardevol. Een gevoel, een seizoen of een persoon.

Allemaal zijn ze winnaars in hun eigen categorie. En daarom krijgen ze allemaal een plaats in

de MINI. Het gedicht ‘Rustoord’ van IrMa bijt de spits af!

Vanaf heden is er een nieuwe rubriek geboren! Geniet ervan!
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COLLEGA IN DE KIJKER

Naam: Leslie Mattheeusen

Werkzaam als: Zorgkundige op Plankenbrug/Mastenpolder

Geboortedatum: 15/03/1983

Burgerlijke staat: gehuwd

Kinderen: 2 jongens Xim en Mattis

Hobby’s: Tennis, voetbalwedstrijden van de zonen kijken, wijnen met vrienden/vriendinnen

Huisdieren: geen
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Favoriete eten: Pasta

Favoriete reisbestemming: Zuid-Frankrijk

Favoriete artiest of groep: Jaap Reesema, Metejoor

Favoriete tv programma: Home And Away

Favoriete boek(ske): Chicklit boeken

Ik heb een hekel aan: Ruzie, leugens

Mijn allergrootste wens: Dat al mijn dierbare en ikzelf gezond en gelukkig mogen zijn
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WAT STAAT ER OP DEN ALMENAK?
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GESLAAGD!

Proiciat!

Maandag 23 januari hebben de eerste indicatiestellers Belrai in WZC Sint Michaël hun

opleiding met glans afgerond. Ze mochten hun certiicaat feestelijk in ontvangst nemen.

Van harte proiciat aan Mieke, Anke, Jo, Dirk, Catherine, Ruud, Nele, Evi en Evelyne!

Bedankt aan onze lesgever Yaron.

En veel succes aan de tweede groep die binnenkort aan de opleiding zal starten.



EEN GEDICHT

RUSTOORD

Iemand schuifelt door de gangen
Met een traan over de wangen
En een hart vol verlangen

De traan van vandaag is wellicht morgen een lach
Vergeet daarom niet te leven, elke dag

Deuren vandaag nog dicht gaan morgen misschien wel
open
Vergeet daarom niet te blijven hopen

Wat vandaag niet is kan morgen komen
Vergeet daarom niet te blijven dromen.

IrMa
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