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Voorwoord
Beste lezer,
De zomervakantiemaanden zijn helaas weer
voorbij. De boekentassen van de kinderen zijn
weer uit de kast gehaald en het gewone ritme
voor de ouders komt stilaan weer op gang.
In het WZC was het de afgelopen 2 maanden
best een drukke periode. Er werd link wat
gefeest met de jubilarissen op Notelaar en
Lindelei.
In deze Dagklapper blikken we terug op een
mooie zwoele zomer vol leuke uitstapjes en
andere activiteiten: frietjes van de frituur,
genieten van enkele toffe muziekoptredens, ….
De bewoners van Korenbloemlaan en
Lavendeldreef aten mosselen in Herentals. De
ijskar zorgde voor verfrissing.
Op "Kinderdag" brachten de kinderen en kleinkinderen van de medewerkers aan de bewoners
een bezoek en maakten het springkasteel onveilig. Kortom een vrolijk vakantiegevoel was er
die dag overal te voelen.
We zetten de september maand in met mooie zomerherinneringen en laten jullie nog even
nagenieten met de fotoreportages.
September wordt ook "herfstmaand" of "fruitmaand" genoemd. Het is dan de ideale maand om
appels en peren te plukken. Meer weetjes hierover verder in deze Dagklapper.
Op woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag is. Daarom vragen we op deze dag
extra aandacht voor dementie.
Veel leesplezier
namens de redactie
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PASTORAAL
HOEKJE

September betekent voor velen het einde van de zomerperiode en het begin van de
herfst. De dagen worden nu snel korter en donkerder. Een sombere periode breekt aan.
We hopen dat er in de periode die er nu aankomt ook wat plaats mag zijn voor zonlicht en
warmte.
Het ‘Klein liedje’ van Toon Hermans kan ons hierbij inspireren.
Liedjes van de herfst
zijn altijd somber
zijn gemaakt van
okers en van omber.

De zon heeft in december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen
uit de sneeuw geplukt

Toch ken ik septembers
met een gouden glans
toch zijn er novembers
met een toverdans

En daarom schrijf ik
in dit ‘kleine lied’:
niet wachten op de lente
want dan komt ze niet

Aan het begin van het nieuwe schooljaar, willen we ook graag dit
mooie gebed met u delen.
Gebed : Heer laat uw kerk een toekomst hebben
Goede God, door uw Kerk was het mogelijk dat onze ouders en
grootouders het geloof aan ons hebben doorgegeven. Wij danken u
dat we zo Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap hebben mogen
leren kennen. Dank U voor uw Kerk aanwezig in onze streken laat
haar ook bij ons toekomst hebben omwille van onze kinderen en
kleinkinderen. Geef ons jonge mensen die, hun roeping volgend, in
naam van Jezus Christus willen werken in onze Kerk en
maatschappij. Amen
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BEWONERS
NIEUWS
We nemen afscheid van...

De Haes Renaat
(René)
+ 28 augustus

Florentine Struyf
+ 2 juli

NIEUWE
BEWONERS

Dhr. Joseph Gullentops, Stanne, woont sinds 7 juli vast op de woongroep Notelaar, kamer
150. Stanne is geboren te Putte op 27/02/1934.
Mevr. Joanna Paulus, Jeanne, is geboren te Bierbeek op 02/07/1933. Zij is afkomstig van
Heist op den Berg. Jeanne heeft 2 dochters. Sinds 2 juli woont ze op de woongroep
Notelaar, kamer 155.
Mevr. Elodia Goris, Elodie, woont sinds 1 juli in GAW Ten Gaerde, latje 10. Elodie is
afkomstig van Booischot.
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Onze jarigen van september 2022
Verjaardagen bewoners wzc
1 september Gust Cools 83 jaar, kamer41, woongroep Korenbloemlaan
6 september Paula Verlinden 82 jaar, kamer 152 Notelaar
13 september Angèle Laporte 92 jaar, kamer 21 Lavendeldreef
20 september Josephine Goris 88 jaar, kamer 166 Notelaar
20 september Bernard Verschaeren 87 jaar, kamer 159 Notelaar
22 september Zuster Anna Vleugels 91 jaar, kamer 60 Lindelei
25 september Andreas Claes 88 jaar, kamer 165 Notelaar
30 september Zuster Mariette Marchal 89 jaar, kamer 56 Lindelei

Verjaardagen Bewoners GAW Ten Gaerde
28 september Maria Van Ouytsel 92jaar, AW 4
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Verjaardagen medewerkers
4 september Hilde Croonen 53 jaar, kinesitherapeut
11 september Britt Salaets 27 jaar, coördinator buurtzorg
14 september Lynn Callaerts 28 jaar, medewerker logistiek Campus 1
16 september Suzy Laureys 58 jaar, medewerker onderhoud
21 september Soie De Clercq 42 jaar, zorgkundige nacht
23 september Sheije Jaha 53 jaar, medewerker onderhoud
23 september Cristina-lonela Marin 33 jaar, verpleegkundig Campus I
24 september Amber Diels 20 jaar, zorgkundige Campus 1
26 september Renilda Witvrouwen 58 jaar, medewerker onderhoud
28 september Anick Van Hout 50 jaar, verantwoordelijke paramedici en animatie
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ACTIVITEITEN
Optreden Accordeonvrienden
ter gelegenheid van de 85ste verjaardag
van Lauretta Wauters
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VOORBIJE
ACTIVITEITEN
Iedereen kon meegenieten van de sfeervolle
accordeonmuziek. Dankjewel Lauretta en Jos !

Verwenontbijt Notelaar
De bewoners van Notelaar werden verwend met vers gebakken spek, eitjes,
kofiekoekskes, pistolets, glaasje fruitsap …
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Accordeonist Marino Punk
Ter gelegenheid van Vlaanderen feest hadden wij Marino Punk te gast. Hij
speelde klassiekers op z'n accordeon waarop er hard gedanst werd.
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Optreden zanger "Omer"
Muziek in huis is voor iedereen plezant, de dansschoenen werden boven gehaald en het
werd een gezellige namiddag.
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Frietjes van de frituur : smullen maar !
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Wekelijks bezoekje aan de Heistse markt
Maandag is marktdag en dat weten de bewoners maar
al te goed !

Terrasje doen
Van markten krijg je dorst dus
een terrasje mag dan zeker niet
ontbreken !

Uitstapje Scherpenheuvel
Enkele bewoners gingen op uitstap
naar Scherpenheuvel. Een bezoekje
aan de basiliek mocht niet ontbreken.

Uitstapje naar de Bergstraat
Ook in de namiddag is een wandelingske
naar de Bergstraat plezant.
De bewoners van Notelaar genoten er in
ieder geval heel hard van !
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Toonmoment "Muziek in huis" : zomerkamp
kinderen
Bewoners van Lavendeldreef gingen een kijkje nemen op
het toonmoment van het zomerkamp van "Muziek in huis".
We werden warm ontvangen in B&B de Hullebrug te Itegem.
10 kinderen verzorgden er een muzikale voorstelling van
wat ze de voorbije 3 dagen geleerd hadden. De bewoners
genoten en de kinderen waren gelukkig met het applaus na
hun mooie optreden.

In juli mochten
Kinderdag
kinderen en
kleinkinderen
mee naar het werk van mama, papa, opa of oma. Het werd een
topdag voor de bewoners en de kinderen : spelen, springen en
lekkere ijsjes smullen.
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Uit eten
De bewoners van Korenbloemlaan en Lavendeldreef
trokken naar Herentals om mosselen te eten.
Ook al waren de mosselen dit jaar kleiner, het kon
de pret niet bederven want voor sfeer en
gezelligheid werden hoge punten gescoord! Jef met
z'n accordeon was ook weer van de partij en dat
maakte iedereen blij!

Nog even nagenieten op het terras in de
gezonde koele boslucht met een kofietje
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Met het tweede mosseluitstapje
waren de weergoden de bewoners
minder goed gezind, maar een frisse
plensbui kon ook nu de pret niet
bederven !
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Priesterjubileum
Op 13 augustus vierde pater Frans Schenk z'n 50-jarig priesterjubileum als Redemptorist.
Wat zeer speciaal was dat hij dit kon vieren op z'n 96 jaar gezien hij op latere leeftijd de
priesteropleiding heeft gevolgd.
Na een mooie eucharistieviering genoot hij van een receptie met medebewoners van
woongroep Lindelei, priesters Redemptoristen en enkele familieleden en een feestmaal.
Van harte gefeliciteerd pater Frans !
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Zapatta shoes
De schoenenverkoop van Zapatta kende
ook een succes. Een comfortabele
pantoffel of sandaaltje werd gepast en
gekocht.

Wist je dat ?
De bewoners een nieuwe iets hebben in het
kiné lokaal ?
Met deze iets kunnen ze op het scherm hun
route volgen. Zo kunnen ze zien hoeveel
kilometer ze al geietst hebben, hoeveel
calorieën ze verbranden en hoeveel kracht ze
in hun benen hebben.
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Scherpenheuvel : een nieuwe kroon voor Maria
Op 25 augustus 1872 kroonde kardinaal Deschamps in opdracht van
paus Pius IX het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van
Scherpenheuvel. Deze grootse gebeurtenis wordt in Scherpenheuvel
om de 25 jaar met tal van feestelijkheden herdacht.
De kroningsfeesten vonden ook dit jaar plaats en de zusters van
woongroep Lindelei
brachten een bezoekje om de
bloemenpracht in de basisliek te
bewonderen en de eucharistieviering bij
te wonen.
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De bewoners van Gaw
Ten Gaerde gingen op
uitstap

Kinderen
die
op
muziekkamp waren van
"Muziek in Huis" toonden
wat ze de afgelopen dagen
geleerd hadden. De dames
van GAW konden mee
genieten van een mooi
muzikaal samenspel.
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Op uitstap naar het
Vogel Opvang Centrum (VOC)
te Herenthout
Bewoners van Korenbloemlaan en Lavendeldreef
brachten een bezoekje aan het VOC. Ze kregen
een rondleiding en uitleg over het reilen en zeilen
in het opvangcentrum voor wilde dieren zoals
vogels, eekhoorns, egels …

Na de mooie wandeling
moest de dorst gelest
worden en natuurlijk sloegen ze een
stukje taart ook niet af.
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Aan alle mooie liedjes komt een einde,
dus ook aan dit bezoek.

Iedereen krijgt terug z'n plaats in het busje en
rijden tevreden terug richting Heist.
Averbode
Een uitstap naar Averbode is ook één van de favoriete bestemmingen. Na het bezoek aan
de kerk en een wandeling hoort een ijsje in de lekdreef er uiteraard bij !
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Diamanten en briljanten huwelijksjubileum op Notelaar
Dubbel feest op woongroep Notelaar ! Rosa en Gaston trakteerden met lekkere taarten
voor hun diamanten huwelijksverjaardag (60 jaar)

Terwijl André en Lizette hun briljanten huwelijksverjaardag
(65 jaar) bezegelden met een lekkere ijstaart.
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Martha werd 101 jaar
Op 16 augustus werd Martha Van Oosterwijck

101 jaar.
De burgemeester en schepen brachten haar een bezoekje en samen met
haar naaste buren werd er op geklonken. Gefeliciteerd Martha !
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Jarigenviering Korenbloemlaan en Lavendeldreef
In de namiddag vierden de bewoners samen met hun 101-jarige Martha samen alle jarigen
van juli en augustus. Wat smaakte er nu beter dan een verfrissend ijsje met de hoge
temperaturen ?
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Muziekoptreden
Vlaamse meezingers van vroeger en nu
doet iedereen bewegen en genieten ! Het
was een gezellige sfeervolle namiddag
met deze 2 jonge muzikanten.
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NIEUWE
ACTIVITEITEN

VOLLEDIGE ACTIVITEITENAANBOD
Het juiste activiteitenprogramma kunnen jullie wekelijks terug vinden op elke
woongroep in de gang op de witte magneetborden en in het Binnenhofke.

Wist je dat … het wzc een eigen
facebook pagina heeft.
Hierop kun je ook het reilen en zeilen
volgen van de bewoners, de
activiteiten, nieuwtjes,
wist je datjes, …
Volg ons op: facebook.com/HeiligeFamiliewzc/

Eucharistievieringen
De eucharistievieringen gaan door in de kapel. op maandag en donderdag en zondag om
10u, tenzij de pastoor andere verplichtingen heeft in de parochie. Dit zal dan meegedeeld
worden op de witte magneetborden en aan de kapel.

Vrijwilligers
We zijn blij met onze 2 nieuwe vrijwilligers die het team
kwamen versterken ! Van harte welkom aan Meta en Wout en
alvast bedankt om jullie vrije tijd mee te besteden aan het
wonen en leven in het WZC.
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De juiste activiteitenkalender vinden
jullie op de witte magneetborden !
Dit zijn is slechts een greep uit het
aanbod dat reeds gepland is !

ACTIVITEITEN
KALENDER

KORENBLOEMLAAN -LAVENDELDREEF

Dinsdag 6 september :
• nm :Seniorenshow in CC te Heist

Maandag 19 september :
• vm. Marktbezoek

Woensdag 7 september :
• vm. Geheugentraining

Woensdag 21 september :
• vm. Geheugentraining

Maandag 26 september :
• vm. Marktbezoek
• vm. Bevraging lijstjes rijdende
winkel

Dinsdag 13 september :
• vm. Bevraging lijstjes
rijdende winkel
• nm. Gebruikersraad

Dinsdag 27 september :
• vm. Geheugentraining
• nm. Rijdende winkel

Woensdag 14 september :
• vm. Geheugentraining
• nm. Lootkaarten
Donderdag 15 september :
• vm. Rijdende winkel

LINDELEI

Elke maandag, donderdag en zondag
10u Eucharistieviering

NOTELAAR

Vrijdag 2 september :
• 10u : kennismaking pastorale
medewerker "Veerle"

Op woongroep Notelaar zal er elke
week meerdere keren ook zinvolle
dagbesteding doorgaan op de
woongroep zelf, in kleinere groepjes
afgestemd op de bewoners en de
noden op het moment.

Dinsdag 13 september :
• nm. Gebruikersraad
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GAW TEN GAERDE

Vrijdag 2 september :
• 12u : Samen eten

Woensdag 14 september :
• vm. Geheugentraining
• nm. Lootkaarten

Dinsdag 6 september :
• nm :Seniorenshow in CC te Heist
Woensdag 7 september :
• vm. Geheugentraining
Donderdag 8 september :
• 13u : Gebruikersraad

Ben je iets verloren en herken je één van de volgende gevonden voorwerpen ?
We hebben enkele zonnebrillen, een mooie herentrui, handschoenen en een
damesvestje gevonden. De eigenaars zijn voor ons onbekend.
Je kan bij de onthaalmedewerker terecht als jij de eigenaar hiervan bent !
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MEDEWERKERS

Sam Verreth, zorgkundige, startte op 1 juli op Notelaar. Voordien kwam ze als
jobstudent werken.
Gertruda Van Seer, zorgkundige, startte op 1 juli op Campus 1.
Sabina Reynders, verpleegkundige, versterkt sinds 1 augustus het team op
Campus 1.
Emily Van den Bosch, verzorgende, startte op 1 augustus. Zij werkt op
Lindelei.
Veerle Dillen, pastoraal medewerker, start op 2 september. Zij is aanwezig de
ene week op maandag, donderdag en vrijdag en de andere week op maandag
en vrijdag.

Ann Van de Weyer, mantelzorger van de zusters, werd op 26 juli voor
de achtste keer oma van een kleinzoon, Robbe.
Daisy Panneels, teamcoach Lindelei, werd voor de tweede maal oma.
Haar kleinzoon, Zieg, werd geboren op 1 augustus.
Proiciat aan beide oma's!
Cristina Buzatu, verpleegkundige Campus 1, is zwanger. De baby wordt
verwacht begin februari 2023.
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Renilda Witvrouwen, medewerker onderhoud, is terug
aan het werk sinds 30 juni, na een lange periode
afwezigheid wegens ziekte.
Cristina Buzatu, verpleegkundige Campus 1, is sinds
24 augustus terug aan het werk na een periode van
ziekte.

Ans Verbinnen, verpleegkundige Campus 1, gaat
terug werken in Kloosterhof. Veel succes en bedankt
voor je inzet!
Stijn Van Hout, verpleegkundige wzc Kloosterhof,
heeft ons in de maand augustus enkele dagen
geholpen op Campus 1.

Kimberly Warzee, zorgkundige Campus 1, is geslaagd
voor haar eerste jaar verpleging.

Hawa Sonko start in september met de
opleiding tot verpleegkundige.
Sylvia Vekemans, medewerker onderhoud,
heeft een andere uitdaging gevonden. Op 24 juli
stopte haar vervangingscontract.
Kelly Geysels, zorgkundige Campus 1, is uit
dienst sinds 22 augustus.

De grootvader van Sam Verreth, zorgkundige op
Notelaar, is overleden.
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Hallo iedereen,
Ik wil me graag even voorstellen aan jullie. Ik ben Rocky en ben 4 maanden oud.
Mijn voorouders zijn afkomstig uit Japan en daar zijn wij de kleinste Japanse honden ras,
Shiba-inu, dat is daar ook de betekenis van .
Sinds enkele weken heb ik mijn gouden mandje gevonden in Westmeerbeek bij Claudia
en haar gezin.
Ik ben nog een echte speelvogel en ik ga heel graag wandelen. De poezen zijn
ondertussen al mijn vriendjes.
Op dinsdag mag ik meekomen met mijn baasje om jullie een bezoekje te brengen.
Dus ga je me zeker nog een keertje tegenkomen in de gangen . Soms glip ik wel eens
een kamer binnen om een kijkje te komen nemen.
Vele honden groetjes, Rocky
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LEUKE
WEETJES
Wat weten Belgen over appels en
peren?
(artikel overgenomen van https://vilt.be/nl/nieuws/wat-weten-belgenover-appels-en-peren)

Appels en peren zijn twee van de absolute paradepaardjes van het Belgisch
fruitassortiment. Wereldwijd worden ze geroemd omwille van hun heerlijke
smaak, prachtige looks,… Hoe is het echter gesteld met de kennis van
binnenlandse consument omtrent deze lekker gezonde parels van eigen bodem?
Groente- en fruitveiling BelOrta nam de proef op de som in het allereerste “Grote
Belgisch Appel- & Peeronderzoek”. De opvallendste resultaten ontdek je
hieronder.
Dat zowel appels als peren een belangrijk onderdeel van onze fruitmand vormen mag niet
verbazen. "Al merken we wel duidelijke verschillen tussen beide producten", klinkt het bij
BelOrta.

7 op 10 Belgen heeft altijd appels in huis
9 op 10 Belgen vindt appels 'lekker' tot 'zeer lekker'
3 op 10 Belgen zegt het vaakst appels te eten als fruitsoort
9 op 10 Belgen eet wel eens peren
8 op 10 Belgen vindt peren lekker
4 op 10 Belgen eet vooral peren van oktober tot december
Opvallend: de gemiddelde Belg heeft een voorkeur voor binnenlandse soorten. "7 op 10 van alle
Belgen geeft aan zo veel mogelijk te kiezen voor Belgische appels en peren uit het
binnenland", klinkt het bij BelOrta.
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70 % weet dat de Jonagold in België geteeld wordt
30% weet dat ook de Boskoop en Elstar Belgische
appels zijn
60% weet dat de Conference peer Belgisch is
30% weet dat Durondeau en Doyenné du Comice
Belgische peren zijn

Interessante feiten over APPELEN
Appels worden het lekkerst met de schil gegeten, alle voedingsstoffen zitten er direct onder.
De schil bevat een grote hoeveelheid gezonde vezels die de spijsvertering verbeteren.
Appelzaden bevatten ook een uiterst gevaarlijke stof: amygdaline glycoside! In de maag wordt
het afgebroken door het vrijkomen van blauwzuur, het sterkste gif. Daarom wordt het niet
aanbevolen om appels met zaden te eten.
7.500 appelsoorten worden over de hele wereld geteeld. De leiders in de productie en export
van appels zijn China en de VS.
Appels zinken niet in water, aangezien 20-25% van hun massa uit lucht bestaat.
Gemiddeld bevat elke appel ongeveer 70-100 calorieën. Hierdoor worden appels in veel diëten
en dieetproducten opgenomen.
Groene appels hebben een gunstige invloed op de sterkte van botten en tanden. Verbetert het
gezichtsvermogen en heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Groene appels bevatten
meer vitamine C dan rode.
Volgens een beroemde legende werd de wet van universele zwaartekracht door Newton
ontdekt toen een appel op zijn hoofd viel.
Volgens de legende bleef Adam in zijn keel steken toen hij probeerde een appel van de Boom
van Kennis van Goed en Kwaad door te slikken.
Sindsdien herinnert de adamsappel bij de mens
aan de eerste zonde en wordt hij de adamsappel
genoemd.
De kleinste appels zijn raika's.
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Wat jij nog niet wist over peren: 5 weetjes
Wist je dat de peer op de derde plaats staat in de top tien van de meest gegeten fruitsoorten?
Of je hem nu graag uit het vuistje eet, liever combineert met een pittig stuk kaas of verwerkt
in een frisse salade, de peer verwent je smaakpapillen het hele jaar rond. En na het lezen van
onze 5 weetjes zal je hem nog liever lusten!
Flexibel steeltje, geen vlekken
Afhankelijk van hoe je de peer het liefst eet, zijn er verschillende
eigenschappen om op te letten bij de aankoop van de vrucht. Zo geven de
rijpe en sappigste exemplaren mee aan het steeltje en de nek na een lichte
vingerdruk. Toch liever een frisse en knapperige peer? Kijk dan of de nek
glad en strak is. Hoe dan ook is het belangrijk dat de peer geen bruin
vlekken heeft en het steeltje er nog aanhangt. Anders zou hij wel eens
sneller kunnen rotten dan gehoopt.
Schillen of niet schillen
Of je de peer wel of niet schilt is niet enkel een vitamine kwestie. Hoewel er vaak beweerd
wordt dat de meeste vitamines in de schil zitten, is dat niet zo. Toch is het zonde om de schil
zomaar weg te gooien, aangezien een peer met schil meer vitamine C en vezels bevat dan
eentje zonder. Deze kwestie gaat enkel op bij eetperen. Stoofperen schil je beter altijd terwijl je
het steeltje laat zitten voor extra smaak.
Peren bewaren
Rijpe peren bewaren net als appels bijzonder lang in de koelkast. Als de vruchten bij aankoop
nog niet eetklaar zijn, is de fruitmand de beste plaats. Leg er eventueel een rijpe banaan of
appel bij. Zij geven ethyleengas af waardoor de peren erg snel rijpen. En met overrijpe peren
kan je altijd een lekkere taart, cake of compote maken.
Wondermiddel tegen katers
Volgens Australisch onderzoek zou 220 ml sap van Nashi peren voor het drinken van alcohol
een kater signiicant verminderen. Het sap zou zelfs een betere fond zijn dan een laag
frietjes. Perensap drinken na alcoholconsumptie zou dan weer niet werken. Al blijft de
allerbeste manier om geen kater te krijgen gewoon geen alcohol drinken.
Gunstig voor onze darmen en hersenen
Door de hoge hoeveelheid vezels (20 %) en vitamine C heeft het eten van peren een
gunstig effect op onze darmtransit en een verlagend effect hebben op het
cholesterolgehalte. Tot slot bevat een peer ongeveer 15 % van onze dagelijkse aanbevolen
hoeveelheid koper. Een essentieel mineraal voor een snellere communicatie tussen ons
zenuwstelsel en onze hersenen. Of je er echt slimmer van wordt, laten we aan jou over ;-)
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Wat is de herkomst van ‘appels met peren
vergelijken’?

“Je kan geen appels met peren vergelijken!” Iedereen heeft deze uitspraak wel eens
gehoord in een goede discussie.
Maar, wat betekent het eigenlijk? En, misschien wel interessanter, zijn appels en peren echt
niet te vergelijken?
Het spreekwoord ‘appels met peren vergelijken’ betekent dat twee totaal verschillende dingen
niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Er wordt gesuggereerd dat twee verschillende
dingen met elkaar vergelijken onzinnig is, gezien ze niks met elkaar te maken hebben.
Variaties
Al is de herkomst van dit spreekwoord niet bekend, de uitspraak bestaat in veel verschillende
talen.
De Denen, Duitsers, Fransen, Hongaren, Italianen, Kroaten, Luxemburgers, Roemenen, Serviërs,
Slovaken, Slovenen, Spanjaarden, Tsjechen, Turken en Zweden vergelijken net als de Belgen
deze twee vruchten.
Er bestaan ook variaties. Zo gebruiken de Fransen ook wel kolen en wortels, Spaanssprekende
mensen uit Latijns-Amerika aardappels en zoete aardappels, en de Portugezen sinaasappels en
bananen. Het Engels kent ook een kleine variatie, die gebruiken appels en sinaasappels.
Vergelijking
Als je naar de vergelijking zelf kijkt, is de Engelse variant van het spreekwoord logischer.
Appels en sinaasappels kennen meer verschillen dan appels en peren, die zelfs tot dezelfde
familie behoren. Hierdoor zou de betekenis van de uitspraak logischer zijn wanneer je appels
met sinaasappels vergelijkt.
De keuze om appels tóch met peren te vergelijken komt waarschijnlijk voort uit het feit dat in
het Nederlands, en in veel andere talen, het woord ‘appel’ erg lijkt op ‘sinaasappel’. In het
Engels is dit niet het geval, daar is het ‘apples and oranges’. Daarnaast is de peer al duizenden
jaren bekend in Europa, terwijl de sinaasappel pas in 16e eeuw werd geïntroduceerd als eetbare
vrucht.
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Wat is een nazomertje?
Als we het hebben over de zomer, denken we meestal aan de maanden juni, juli en augustus:
de weerkundige zomer. Maar dat belet natuurlijk niet dat we ook in de lente of in de herfst al
kunnen genieten van zomerdagen.
Vaak krijgen we in de maanden september en oktober nog enkele extra dagen met zonnig
en warm weer. In de volkskalender spreekt men dan over een nazomertje. Vroeger dacht
men dat die nazomertjes samenvielen met bepaalde data. En daarom kregen de nazomertjes
de naam van één van de kalenderheiligen van die dagen.
Zo is er het Sint-Michielsnazomerke, dat valt rond de periode van 29 september. Half oktober
is er de nazomer van Sint Theresia. "Trezia's nazomerke is een schoon nakomerke" zegt de
weerspreuk. Half november is er nog een Sint Maartensnazomerke.
Alle nazomertjes worden in het Nederlands taalgebied soms ook aangeduid als
oudewijvenzomers. Soms zijn nazomertjes ook regionaal bepaald. Zo wordt de nazomer van
Sint Theresia in de streek rond Lier het Sint Gommarus-nazomerke genoemd.
In het buitenland is er o.a. de Altweibensommer (Duitsland), de Indian Summer in NoordAmerika, l’été de la Saint-Martin in Frankrijk en Saint Luke's little summer in Groot-Brittannië.
Onze nazomertjes vallen meestal samen met een hogedrukgebied boven het Europese
vasteland. Dat zorgt er voor dat de Atlantische storingen ons land niet kunnen bereiken. In
combinatie met een diepe depressie over de Atlantische Oceaan (zoals in oktober 2017 met de
orkaan Ophelia) wordt er vanuit het zuiden droge en zeer warme lucht aangevoerd. In die
omstandigheden is het mogelijk om in september nog vlot 25 graden te halen. In oktober kan
het kwik tijdens een nazomertje nog klimmen tot 20 graden en meer.
In deze periode van het jaar worden de nachten snel langer. Het kan in de loop van de avond
dus goed afkoelen. De hitte blijft 's nachts niet hangen in de huizen. Geen wonder dat de
nazomertjes door de mensen op handen worden gedragen!
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WIST JE DAT ...

er sinds augustus een mooi boekenhuisje op
het terras staat?

Dit prachtig houten huisje werd gemaakt door enkele handige leerlingen van de Sint
Lambertusschool in Heist-op-den-Berg.
Wat is nu een boekenhuisje of een bibhuisje?
Het concept van zo'n boekenhuisje is simpel:
• je kan gratis een boek uit 't huisje kiezen en/of
omruilen voor een boek uit je eigen boekenkast of je
kan het gewoon later weer terugzetten
• door dit neem-en-geef principe zijn er geregeld
nieuwe boeken te vinden en krijgen boeken een
tweede, derde, vierde, … leven.

Oorsprong?
Het begon allemaal met ene Todd Bol in de VS. Na het overlijden van zijn moeder, die graag
las, bouwde hij een houten kastje. Hij vulde het met haar boeken, en zette het aan de weg
met de tekst: ‘Free book exchange’ (gratis boeken uitwisseling). Al snel kwam de hele buurt
bij hem langs.
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TRAIN JE BREIN
SUDOKU
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Wedstrijd van de maand.
Vind jij het woord? Vul het in op de laatste pagina van deze Dagklapper en deponeer
je antwoord voor 15 september in de doos aan het onthaal of cafetaria. Wie weet
word jij wel onze nieuwe winnaar.
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OPLOSSING
WEDSTRIJD
De oplossing wedstrijd juli/augustus: KANARIE was het woord dat niet in de
woordzoeker stond.
Alle 5 bewoners hadden het antwoord correct, 2 bewoners zaten met de schiftingsvraag het
dichtstbij met hun antwoord 7.
Schiftingsvraag: hoeveel bewoners nemen deel aan de wedstrijd: 5 bewoners was het correcte
antwoord.
Een onschuldige hand trok als winnaar:
Marie Van Ouytsel,
bewoonster GAW Ten Gaerde, lat 4.

Deze strook mag je invullen en deponeren in de roze doos (onthaal), groene doos (cafetaria) of
brievenbus nr. 12 voor de bewoners GAW voor 15 september 2022. Het juiste antwoord
wordt beloond. Veel succes !!!!

Naam bewoner: ……………………………………………………….
Kamer of latje:…………………………………………
Antwoord spreekwoordenquiz: .......................................................................

Schiftingsvraag: Hoeveel vrijwilligers helpen in het wzc?
.......................................................................
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Rubriek “Lezersinzending”.
Heb je iets moois, leuks, grappigs of ontroerend te delen, de redactie plaatst het
graag in de Dagklapper. Je mag dit steeds overhandigen aan Nadine Janssens
(begeleider wonen en leven en woonassistent) of Gracina Vandenbussche (sociale
dienst), telkens voor de 15de van de maand.
Dit wil zeggen voor de Dagklapper van oktober, verwachten we jouw inzending vóór
15 september.
We zien al uit naar jullie inzendingen!!

Verantwoordelijke uitgever:

Bronnen:
www.huisvlijt.com
www.iedereenleest.be
frankdeboose.be
vilt.be

Ilse Prims, Campusdirecteur
WZC Heilige Familie
Groep van Assistentiewoningen Ten Gaerde
Westerlosesteenweg 37
2220 Heist-op-de-Berg

