
FLASH
JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2022

WZC TER ENGELEN . Polderstraat 4-6, 9160 LOKEREN . 09 340 56 00

www.hofterengelen.be



2

Inhoud

3

4

5

6-7

8-14

15

16

17-19

20

21

22

23

24-25

26

27

Voorwoord

Flashnieuws

Nieuwe bewoners

Gelukkige verjaardag

Wat voorbij is

Komende activiteiten

Een vriend zonder woorden

Bewoner in de kijker

Kruidenweetjes

Warme dagen, zorg dragen

O dierbaar België

Kruiswoord zomer

De natuur : de grote bonte specht

De belleman

We namen afscheid van



3

Voorwoord
Beste bewoners en familie,

Zoals u kan zien op de foto op de voorpagina zijn we

voorbereid op warme dagen. De zwembadjes staan

klaar en de drankjes zijn gekoeld.

We hebben dit voorjaar al een keer het hitteplan in

werking gesteld en zullen dit in de zomer ook doen, van

zodra de weersomstandigheden daarom vragen.

Hiervoor volgen we de richtlijnen van het Agentschap

Zorg en Gezondheid. We brengen u hiervan op de

hoogte via affiches in ons huis en onze gekende sociale

media.

In deze huiskrant blikken we naar goede gewoonte

uitgebreid terug op de voorbije maanden en kijken we al

eventjes vooruit naar wat komen gaat.

U zal deze zomer alweer kunnen genieten van heel wat

leuke activiteiten en lekkere versnaperingen.

Ik wens aan iedereen een deugddoende vakantie om de

batterijen terug op te laden en te genieten van fijne

momenten met familie en vrienden.

Veel leesplezier

Karline Ballegeer

Directeur
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FLASHNIEUWS

FIJNE VAKANTIE

Juli, augustus en september zijn de

reismaanden bij uitstek. Zet alvast

op de checklist om ons door te

geven wanneer welke

contactpersonen bereikbaar zijn.

Aan al onze bewoners en hun

familie een fijne zomer gewenst!

1 juli

Start van de

zomervakantie

20222022

7 juli

Dag van

het sprookje

13 augustus

Dag van de

linkshandigen

21 juli

Nationale

feestdag

30 juli

Dag van

de vriendschap

15 augustus

O.L.V.

Hemelvaart

16-22 september

Week van

de mobiliteit

1 september

Eerste

schooldag

GROETJES UIT...

Het is altijd fijn om kaartjes te

krijgen vanop allerlei

vakantiebestemmingen. Je weet

dat iemand het goed stelt en het

is net alsof je eventjes mee op

vakantie bent.

Zelfs als we thuis genieten van de

zon is een kaartje sturen best leuk.

Wij zorgen alvast voor mooie

postkaartjes en verwittigen jullie

wanneer we deze gezellig samen

schrijven bij een kopje koffie.

21 september

Wereld

Alzheimerdag

31 augustus

Einde van de

zomervakantie
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NIEUWE BEWONERS

Mr. Romain Van Brussel en Mevr. Yvonne Haeck (+)

woonden sinds 21 april samen in de Wilgendreef woonst 202,

Yvonne was voordien al even bij ons in kortverblijf.

Na het overlijden van Yvonne is Romain

verhuisd naar de Waterkant woonst 7.

Mevr. Denise Van Der Sypt
woont sinds 25 april op het Rietveld woonst 127.

Mr. Roger Bellens en Mevr. Annie Van Den Bosch
wonen sinds 16 mei op de Wilgendreef woonst 202.

Mevr. Angela Van Roy
woont sinds 19 mei op de Wilgendreef woonst 209.

Mevr. Margaretha Plas

woont sinds 2 juni op het Rietveld woonst 115.

Mevr. Jeanne Oosterlinck

woont sinds 17 juni in het Elzenbos woonst 309.

In naam van de directie, alle medewerkers en medebewoners:

Welkom “thuis”.

STUDENTEN

Tijdens de zomermaanden geniet elke

medewerker van een deugddoende

vakantie. Zoals steeds komen in deze

periode heel wat studenten

vakantiewerk doen.

Enkele onder hen zijn reeds gekend in

ons huis, met de anderen kan u

binnenkort kennismaken.

LOKERSE FEESTEN

Van vrijdag 5 augustus tot

zondag 14 augustus is het

Lokeren Kermis!

Wandel gerust eens op een

zonnige dag met je bezoek tot

in het centrum om de sfeer op

te snuiven.
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Jarig
juli 1/07 Evelien Beniers

1/07 Sofie Vertonghen

2/07 Isabelle Dheygere

5/07 Francine Bracke

5/07 Stefanie Moerloos

9/07 Imelda Segers

11/07 Kim Devroe

14/07 Romain Van Brussel

20/07 André Borgelioen

20/07 Nathalie Heyvaert

21/07 Maria Puylaert

21/07 Shanna Deprins

22/07 Clara Andries

22/07 Yentl De Roos

23/07 Rony Mertens

24/07 Betty Baeke

24/07 Roswitha Lefevere

25/07 Vicky Van Den Bergh

26/07 Hilde De Messemaeker

29/07 Margaretha Plas

30/07 Rita Van Vossel

30/07 Laura Verschraegen

Jarig
augustus

Jarig in juli

Zorg

EKA-team

Zorg

Woonst 314

Zorg

Woonst 120

Zorg

Woonst 7

Woonst 124

Logistiek

Woonst 11

Administratie

Woonst 318

Zorg

Woonst 217

Zorg

Zorg

Zorg

Zorg

Woonst 104

Woonst 320

Flat 14

Jarig in augustus

2/08 Achiel Bastiaens

4/08 Angele Van Roy

5/08 Nuriye Cayir

6/08 Gaby Baetens

6/08 Annalie De Vos

8/08 Jean Van Bocxlaer

10/08 Simone Poelman

Woonst 121

Woonst 209

Zorg

Woonst 220

Interieur

Woonst 107

Woonst 17
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Jarig in augustus

11/08 Laura Rogiers

13/08 Claudine Van Theemsche

19/08 Erwin De Wilde

23/08 Deborah Verscheure

24/08 Hugo Van De Sompel

24/08 Julien Vervaet

24/08 Hilde Van Assel

26/08 Jacqueline Maes

28/08 Daniel Notenbaert

29/08 Joke De Clercq

30/08 Gabrielle Van Driessche

31/08 Nelly Van Sompel

31/08 Marie-Thérèse Ghysebrechts

Jarig
augustusZorg

Zorg

Woonst 15

Zorg

Flat 12

Flat 23

EKA-team

Woonst 5

Techn. dienst

Logistiek

Woonst 8

Woonst 119

Woonst 311

Jarig
september

Interieur

Zorg

Zorg

Woonst 115

Zorgflat 2

Woonst 22

Kapster

Zorg

Administratie

Woonst 1

Woonst 111

EKA-team

Woonst 9

Woonst 302

Woonst 302

Jarig in september

1/09 Hulya Ürün

3/09 Ann Mathees

3/09 Sam Rombaut

8/09 Jeanne Oosterlinck

8/09 Luc Van Belle

14/09 Zoë Nobels

17/09 Samantha Buyle

17/09 Femke De Moor

17/09 Karin De Vylder

22/09 Guido Van Bocxlaer

23/09 Rene Coppieters

24/09 Ellen Neels

26/09 Madeleine Van Eetvelde

28/09 Julia Van Der Straeten

28/09 Etienne De Vriese
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Wat voorbij is...Wat voorbij is...

APRILAPRIL De plantenbakken klaarzetten...

Lekkere koffiekoeken, pistolets, allerlei soorten brood, zoet en hartig beleg,

heerlijke eitjes, fruitsap, koffie, blijf zo maar doorgaan.

We genoten van een lekker verwenontbijt
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Week van de valpreventie

Thema: Eén tegen allen – allen tegen vallen

Vallen is vaak het gevolg van een afname van het

evenwicht, mobiliteit en/of de spierkracht. Doordat

de houdingscontrole verstoord wordt, verhoogt

het valrisico. Lichaamsbeweging verhindert deze

afname en beschermt dus tegen vallen!

Vandaar dat wij tijdens de week van de

valpreventie de nadruk hebben gelegd op blijven

bewegen:

Bewegen op muziek, zitturnen, fietsen, een blote

voetenpad, een wandeling om van te zweten door

deelname aan fit-o-meter, ….
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MEIMEI

Aan de slag
met droogbloemen.

Genieten van de zon
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Geraniums planten

Als het mooi weer is trekken we op woensdag naar de markt
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Voor sommigen onder ons, zorgt dit bezoekje voor net dat tikkeltje meer,

lees zeker verder op pagina 16.

De honden op bezoek

Meimaand - Mariamaand

Bij het betreden van ons huis kon je er niet

onderuit… meimaand staat gelijk aan Mariamaand.

In de inkom blonken verschillende stolpen met een

Onze Lieve Vrouw, steun en toeverlaat van heel

wat bewoners. Een kruisweg werd opgesteld in de

tuin zodat we met groepjes bewoners konden

beewegen.

Daarnaast trokken we ook richting bedevaartsoord

Oostakker Lourdes. We deden de ommegang, we

zongen lofliederen om onze Lieve Vrouw te eren,

we lieten een kaarsje branden in de grot, we

gingen langs in de souvenirwinkel, …
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Op zondagmorgen als Mia komt werken, gaat ze heel vroeg voor de werkshift

langs bij de bakker en brengt een paar zondagskrantjes mee voor onze

bewoners. Zij zijn hierdoor steeds enorm verheugd.

Neem jij ook een zondagskrant mee bij de bakker? Een extra exemplaartje

voor onze bewoners is altijd welkom.

Zondagskrant
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JUNI

Wat een dag, die mannendag

Vive le vélo!
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KKomende actiomende activiviteiteitenten

Wandelnamiddagen

Uiteraard proberen we ervoor te zorgen dat iedere bewoner die dit wenst,

eens kan genieten van de buitenlucht bij een stralende zon. We trekken dan

ook meermaals de natuur in. Zin om eens met ons mee te wandelen? Laat

maar weten wanneer, dan noteren we alvast jouw naam

bij één van onderstaande data:

Dinsdag 5 juli

Dinsdag 19 juli

Milkshake-week

In de week van 11 juli trekken we meermaals de tuin in

om te genieten van het zonnetje met een lekkere

milkshake in de hand.

Muzikale week

Muziek zal weerklinken op verschillende afdelingen in de week van 25 juli.

Een muzikale bingo, een muziekquiz, dansen, … voor elk wat wils.

Crèmerie Ter Engelen

Een coupe aardbei, een coupe caramel, een Dame Blanche,

een Banana Split, … Crèmerie Ter Engelen heeft het

allemaal. Dat wordt dus lekker smullen op donderdagen 28

juli en 25 augustus.

Lokerse feestweek

De Lokerse feesten gaan ook in ons huis niet

onopgemerkt voorbij.

Een namiddag vol Lokerse gebakjes op

donderdag 4 augustus.

Een oliebollennamiddag met een knipoog naar de

Lokerse kermis op maandag 8 augustus.

Een voorleesuurtje rond de Lokerse kermis wordt ons

meermaals gebracht door onze enthousiaste vertellers

Marleen en Bea. Op die manier kunnen meerdere

bewoners genieten van hun vertellingen.

Dinsdagen 9 en 16 augustus

Donderdag 11 augustus
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Zoals jullie weten komen de cosydogs Merlijn en Gently geregeld op

bezoek bij onze bewoners. Het is mooi om te zien hoe bijvoorbeeld

bewoners met dementie, die anders heel gesloten zijn, plots heel

erg openbloeien. De familie van Rachel Roels (uit de Wilgendreef)

mocht ervaren wat het met Rachel doet als Merlijn bij haar op

bezoek komt. Van schoonzus Claire ontvingen we onderstaande

tekst waarin zij het heel mooi verwoord heeft.

Een vriend zonder woorden

Wat delen wij nog samen aan woorden, Rachel. Ze worden nog wel

gezegd, maar niet begrepen. Noch jouw waterval aan woorden, noch

mijn woorden aan jou. Ik denk nog veel aan toen jij er altijd was, met

zachte begripvolle woorden vol aandacht voor iedereen, vol gezelligheid

en alles wat mooi en goed was.

Mijn verwondering was groot toen Merlijn de hond op jouw kamer

binnenkwam. De oudste van de twee vaste bezoekershonden, jouw

favoriet. De rustigste ook, net zoals jij rustig kon zijn in je doen en je

laten. Met altijd iets liefs ingepakt in jezelf. Om op het gepaste moment

te geven aan zieken, hulp geven aan mensen met pijn en verdriet. Je

trachtte gewoon elke dag mens te zijn voor je medemens. Daarom was

ik zo blij een glimp te zien in het contact met Merlijn de hond. Die een

vriend is zonder woorden, maar die jou opnieuw woorden gaf die ik lang

niet heb gehoord. Er was echt contact, er was weer zon in je ogen. Er

was leven dat diep in mij jouw vroegere leven voorbij liet flitsen. Een

moment dat tranen gaf om je opnieuw te ontmoeten zoals vroeger een

ontmoeting was met jou, en nu met de hond. De familie die dit moment

tot stand bracht heeft zoveel gegeven; dat Rachel opnieuw Rachel kon

zijn.

Dit te mogen beleven was echt speciaal en ongekend. Honden zijn

dieren waar ik nu van weet dat ze mensen even kunnen laten ontwaken

uit hun doolhof waarvan niemand de uitweg kent. Dankzij Merlijn kregen

haar woorden terug even betekenis en was er echt contact. Ik bedank

hartelijk de mensen die dit mooi geschenk aan Rachel lieten

binnenkomen.

Claire

Een vriend zonder woorden
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Willy De Clercq is minder goed
gekend in ons huis. Nochtans verblijft
hij reeds 12 jaar in Ter Engelen. Zijn
echtgenote Lydia Van Doorslaer
daarentegen is beter gekend, als de
vrouw die iedere dag bij haar
echtgenoot op bezoek komt. Eén en al
bewondering… We gingen bij Lydia
langs voor een babbel, want als
langst verblijvende bewoner in ons
huis op dit moment, werd het tijd om
Willy De Clercq eens als bewoner in
de kijker te zetten.

Willy werd geboren op 15 maart 1935
te Lokeren. Hij groeide op in een
beenhouwersgezin op de Heirbrug,
rechtover “de zotte Anna”. Willy was
de jongste telg van Joseph De Clercq
en Julia Otté. Hij was het ‘kakkenestje’
en werd vaak betutteld door zijn
twee oudere zussen Mariette en
Mathilde. Zijn schoolcarrière bracht
Willy door op de school van de
broeders Hiëronymieten in de
Molenstraat (ook wel ‘de Jantjes’
genoemd.) Daarna trok hij richting
Dendermonde en volgde een
beroepsopleiding tot slager. Hij ging
aan de slag in de beenhouwerij van
zijn ouders, waar hij vooral vlees
rondbracht bij de mensen aan huis.

Na het vele werken durfde Willy zijn
ontspanning al eens op te zoeken in
een café op de markt. Toeval wilde
dat het café werd uitgebaat door de
peter van Lydia. Zo kwam Lydia’s
moeder daar regelmatig over de
vloer om een handje toe te steken en
Lydia kwam vaak mee als 16 jarige
meid. Willy als 21- jarige man kreeg
oog voor Lydia. Het was liefde op het
eerste gezicht liet Lydia weten. Maar
een relatie als 21-jarige man met een
minderjarige meid zorgde voor heel
wat commotie in die tijd herinnert
Lydia zich. Toch wist Willy
toestemming te krijgen van zijn
toekomstige schoonvader toen hij
tijdens zijn ronde gehakt kwam
brengen bij Lydia thuis.

Toen Lydia 21 was, stapte ze in het
huwelijksbootje met Willy. Ze
trouwden op 12 december 1961 en
gingen inwonen bij de vader van
Lydia. Wat later verhuisden ze naar
de H. Hartlaan. Daar werd in 1966
hun eerste dochter Nancy geboren.
Lydia ging aan de slag bij Tricot
Couture D.P.D. Mac Kay, rechtover
het Parkhotel. Willy kwam intussen
tot de vaststelling dat zijn interesse
toch niet in de beenhouwerij lag.
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Hij trok richting de Kerkstraat en
ging aan de slag bij firma De Beule
als vertegenwoordiger van
elektrische toestellen. Eind jaren 60
werd de Bosparkwijk gebouwd. Willy
en Lydia kochten er een huis in de
Zwaluwstraat. Niet veel later, in 1971,
werd hun gezin compleet met de
geboorte van dochter Ann.
Intussen trok Willy ook opnieuw
richting de schoolbanken voor een
opleiding tot mecanicien. Hij ging
vervolgens werken bij Volkswagen
als magazijnier. Daar bleef hij
werken tot zijn brugpensioen.

Willy is altijd een zeer sportieve man
geweest. Zo had hij een enorme
voorliefde voor wielrennen. Hij was
lid van de wielerclub super Saga en
heeft dan ook ontzettend veel uren
op zijn koersfiets doorgebracht.

Ook de petanqueklub “Reynaert’ (die
zich aanvankelijk op de Oude
Bruglaan bevond, maar nadien
moest verhuizen naar de Oude
Heirweg) kende Willy als een actieve

deelnemer. Al na één jaar lid bij deze
vereniging veroverde hij er de
kampioenstitel.
Willy en Lydia gingen ook regelmatig
op reis. Toen de kinderen klein
waren, kochten ze een caravan
waarmee ze meermaals richting
Frankrijk trokken. Eens de kinderen
uit huis waren, bleef de caravan op
een vaste plaats in Frankrijk staan en
reden ze regelmatig op en af.

Ondertussen werden Willy en Lydia
trotse grootouders van de kinderen
van Nancy: Ebbe en Ilke. In de
koersfiets van opa bleken ze niet
geïnteresseerd, maar ze hebben wel
zijn sportiviteit geërfd. Ebbe is een
fervent rugbyspeler en Ilke
spendeert haar tijd met paardrijden.

Eens op pensioen nam Willy met zijn
echtgenote vaak deel aan
groepsreizen. Ze trokken dan steeds
richting Spanje. Ze gingen heel vaak
genieten van de zon in Salou. Ook
daar bleef hij heel sportief: fietsen,
wandelen, deelnemen aan fitness, …

Dochter Nancy Dochter Ann Ebbe en Ilke

De wielerclub Op reis
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Willy besloot dat het tijd werd om
wat kleiner te gaan wonen. Zo
huurde hij voor hem en Lydia een
appartement in de Groendreef. Het
begin van hun derde leeftijd…

Tot het noodlot toesloeg.
Op 9 augustus 2009, laatste
kermisdag van Lokeren, kwam Willy
zwaar ten val. Na een lange
ziekenhuisperiode, bleek terugkeer
naar huis niet haalbaar.

Willy kwam daarom eind december
2009 bij ons in Ter Engelen wonen.
Het begin van een moeilijke tijd voor
zowel hemzelf als Lydia.

Willy vertoeft het liefst op zijn kamer.
Lydia komt hem dagelijks bezoeken.
Samen genieten ze van kleine
momenten op hun kamer: een
optreden van de violist, de cosydog
Merlijn die op bezoek komt, …

We zijn blij dat ze hun verhaal met
ons wilden delen.
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KRUIDENWEETJES

Kruidje in de Kijker: Peterselie

Wij kennen peterselie vooral vanuit de keuken. Het mooie van het kruid is dat
het smaak geeft aan vrijwel alle soorten vlees ,vis, soep, eiergerechten, sauzen ,
vinaigrettes, salades, aardappelen, pasta, en groenten. In warme gerechten zoals
soep mag je peterselie wel pas toevoegen aan het einde, want anders verliest
hij zijn aroma.

Werking: antireumatisch, krampopheffend, vochtafdrijvend,
darmgasverdrijvend, stimuleert de menstruatie, helpt bij slechte adem, wapen
tegen borstkanker, bloedzuiverend, houdt de aders sterk en elastisch.

Menopauzeklachten en osteoporose: Peterselieblad heeft een zekere
oestrogene werking, en is een goed voedingssupplement voor vrouwen in de
menopauze. Het bevat ook vrij veel Borium, daardoor kan je er op natuurlijke
wijze osteoporose mee voorkomen.
Menstruatie: Peterselie bevordert de aanmaak van rode bloedlichaampjes, iets
waar vrouwen tijdens de menstruatie zeker oor naar hebben. De stof apiol in het
kruid verlicht bovendien pijnlijke maandstonden.
Urinewegproblemen: De wortel van peterselie kan verlichting geven bij
stoornissen van de urinewegen, zoals lichte blaasontsteking. Vroeger werd het
kruid traditioneel gebruikt ter behandeling of preventie van nierstenen, en helpt
vermoedelijk de nieren bij de uitscheiding van afvalproducten die spierpijn en
stijfheid verergeren.
Borstkanker: De stof Apigenine in peterselie, manifesteert zich als hulpmiddel
in de strijd tegen borstkanker. Onderzoekers hebben ontdekt dat apigenine de
progressie van borstkankercellen op 3 manieren vertraagt : de stof bevordert
celdood, voorkomt celdeling en onderdrukt een gen dat geassocieerd wordt met
kankergroei. Bovendien verkleint apigenine de diameter van de bloedvaten
verantwoordelijk voor het voeden van de kankercellen.

Andere toepassingen: Peterselie heeft sterke geurverdrijvende eigenschappen,
men kauwt vaak op het blad om slechte adem te verbergen en men beweert
zelfs dat het de geur van knoflook kan maskeren. De wortel werkt versterkend op
het spijsverteringstelsel en geeft verlichting bij indigestie, winderigheid en
opgeblazen gevoel.

Peterselie bevat een recordportie vitamine C (wat goed is voor je
immuunsysteem), calcium en andere essentiële voedingsstoffen. Het kruid heeft
meer ijzer aan boord dan spinazie (wat je beschermt tegen bloedarmoede).
Peterselie helpt niet enkel om het bloed te zuiveren, maar houdt ook de aders
sterk en elastisch. Gezond was zelden zo lekker.

Marita De Waele - Zorgkundige
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Even wat geschiedenis:

Na de Belgische Revolutie in 1830, die leidde tot de Belgische

onafhankelijkheid, werd door het Nationaal Congres besloten van België een

koninkrijk te maken. Datzelfde congres verkoos Leopold van Saksen-Coburg-

Gotha tot eerste Koning der Belgen. De intrede van Leopold I in België begon

op 16 juli 1831 en eindigde op 21 juli wanneer hij op het Koningsplein te

Brussel de grondwettelijke eed aflegde als eerste koning der Belgen.

O dierbaar België!O dierbaar België!

Iedere zomer op 21 juli vieren we de nationale feestdag van België.

Voor velen is deze wettelijke feestdag een mooi meegenomen extra verlofdag.

Maar hoe vieren de Belgen deze memorabele dag eigenlijk?, Wat gebeurt er

allemaal in het land en zijn we nog helemaal mee in het patriottisch verhaal?

Jaarlijks worden op de nationale feestdag verscheidene ceremonies gehouden

om het afleggen van de eed te herdenken. De koning en andere leden van de

Belgische koninklijke familie wonen in de voormiddag het Te Deum bij in de

kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel. 's Namiddags is er het

nationaal defilé voor het Koninklijk Paleis, zowel burgerlijk als militair. Er vliegen

gevechtsvliegtuigen over die de nationale driekleur vormen. In 2013 vond ook de

troonwissel plaats van Koning Albert II met Koning Filip I.

In de hoofdstad worden er allerhande feestelijke activiteiten georganiseerd en

het Federale Parlement wordt geopend voor het grote publiek. 's Avonds wordt

hier en ook in veel andere steden traditioneel afgesloten met een groots

vuurwerk. Over het hele land hangen de vlaggen uit en ook het openbaar

vervoer zoals trams en bussen in de steden rijden met een vlagje. Hier en daar is

er een zomerse kermis op het plein.

Waar er in andere landen een heuse patriottische gekte ontstaat en iedereen

feestend de straat op gaat in de nationale kleuren zijn wij Belgen toch iets

bescheidener. We houden van ons land en genieten op onze manier van ons

extra dagje: we bekijken misschien een stukje van de ceremonie op tv, we

hopen op goed weer om dan extra te genieten van een uitstap of lekker eten en

een gezellig terrasje met het gezin of met vrienden. En als we nog zin hebben

gaan we kijken naar het vuurwerk.

Kortom, we genieten... want wij Belgen zijn echte levensgenieters!
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KRUISWOORD ZOMER

Vul het juiste antwoord op de vraag in.

Oplossing:

H - 1. zwembad 3. caravan 4. bikini 7. aardbeien 9. schelpen

V - 1. zonnecreme 2. mug 5. ijskar 6. barbecue 7. onweer
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Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom de specht zo bontgekleurd is en
golvend vliegt ? En waarom hij steeds maar roffelt op de dode boomtakken?
Dat komt door de verloren machtsstrijd van een koning.

De natuur: De grote bonte specht

Waarom de grote bonte specht een rood broekje draagt

Lang geleden leefde een koning die gekleed ging zoals het een koning

betaamt: met een cape van zwart bont, witzijden hemd en een rode satijnen

broek. Zijn opvallend grote en sterke voeten staken in hoge grijslederen

laarzen. Hij droeg een grote donkere kroon met, gek genoeg, een mooie rode

steen aan de achterzijde. Als hij passeerde wist iedereen: dat is de koning!

Omdat hij nog niet alle hoeken en gaten

van zijn koninkrijk kende, steeg de koning

als hij tijd over had te paard om nieuwe

streken te ontdekken. Op een dag

galoppeerde hij met zijn ranke hengst in

een woud waar hij nog nooit was geweest.

Het was er donker en zelfs de koning

vond het er een beetje eng. Dat donkere,

onherbergzame woud was het terrein van

een sterke en stoere heks; zij was de baas

van dat bos. Ze was een echte heks die kon toveren. Als ze wilde veranderde

ze zichzelf in een klein meisje of in een beer. Maar ze kon ook mensen

betoveren. De heks kende de koning niet en wist niet eens dat hij bestond.

Toevallig liep de heks op het pad toen ze in de verte de koning op zijn paard

naderbij zag komen. Ze zag zijn zwartbonten cape en zijn kroon en wist

meteen dat hij een koning was. Vliegensvlug veranderde ze zichzelf in een

deftige dame. De koning stopte toen hij de deftige dame zag en zei:

“Goedendag “. De vrouw glimlachte en vroeg. “Wat voert u hierheen ?” “Ik

inspecteer mijn grondgebied”, antwoordde hij met een stem die duidelijk

maakte dat hij heel belangrijk was.

De ogen van de heks schoten vuur toen hij dat zei en ze vroeg hem

ondubbelzinnig: “Jouw grondgebied ? Dit is mijn bos!” De koning glimlachte

om zoveel onnozelheid en zei: ”Lieve mevrouw, ik ben de koning en alle land

in de wijde omtrek behoort aan mij.”
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Ze veranderde zichzelf terug in een heks en beet hem met felle ogen toe: “Hoe

durf je ! Je bent op mijn grondgebied, en ik ben hier de baas!” De koning keek

haar vanaf zijn paard hoogmoedig aan, waardoor de heks nog bozer werd.

Zonder met haar ogen te knipperen veranderde ze de koning in een vogel.

Als je goed kijkt, zie je dat hij een zwarte cape draagt met daaronder een wit

hemd, waar zijn witte hemdsmouwen uitsteken. Zelfs zijn korte rode broek is nog

zichtbaar en hij heeft opvallend grote poten. Het is alsof hij nog steeds

galoppeert op zijn paard, want hij vliegt golvend. De koning is nog altijd heel boos

en zint op wraak. Daarom roffelt hij op dode bomen.

Want heksen wonen soms in dode bomen en hij hoopt dat hij de heks gek maakt

door zijn getimmer op haar huis.

De specht leeft graag in wat oudere bossen. Oudere bomen hebben een
gegroefde schors, waartussen vele larven en insecten leven. Ze zijn het
basisvoedsel van de specht, die daarnaast ook zaden (dennenappels) en
bessen eet. Zowel mannetjes als vrouwtjes timmeren in het voorjaar op
dode boomtakken omdat die meer lawaai maken. Het getimmer dient om
het territorium af te bakenen en als communicatiemiddel voor de paartjes.

Bron: Natuurverhalen - Els Baars
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Sterkte

03-04-2022

Philemon Dierickx

Schoonvader van Elly 'T Kindt (facilitair)

11-06-2022

Monique Kint

Schoonmoeder van Els Verhofstadt (administratie)

Wij zijn voor onze huiskrant steeds op zoek naar nieuwe onderwerpen,

leuke weetjes, mooie foto's, frisse ideeën, ...

Daarom doen we hierbij graag nog eens een oproep aan iedereen die

graag iets wenst te delen met onze bewoners en hun familie.

Dit mag steeds doorgestuurd worden naar receptie@hofterengelen.be, wij

bekijken dan of het een plaatsje kan krijgen in onze Flash.

Alvast bedankt !
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9 januari - Mr. André Goethals - 85 jaar

8 april - Mevr. Wilfrida Van Malderen - 92 jaar

24 april - Mevr. Celine Van Driessche - 89 jaar

25 april - Mevr. Yvonne Haeck - 90 jaar

30 april - Mr. Gustaaf Martens - 89 jaar

22 mei - Mevr. Germaine Schelfhout - 90 jaar

25 mei - Mevr. Henriëtte Craeye - 93 jaar

20 juni - Dr. Walter Flamée - 86 jaar

22 juni - Mevr. Anna Vervaet - 94 jaar

25 juni - Mevr. Alice Vermeulen - 88 jaar

Namens directie en medewerkers, oprecht medeleven aan de familie.



DIRECTIE - Karline Ballegeer

09 340 56 00

directie@hofterengelen.be

DIENST BEWONERSZORG

Mieke Watté - Griet De Kimpe

09 340 56 06

bewonerszorg@hofterengelen.be

WZC TEAM 1 - Mieke Van Eeckhout

09 340 56 01

miekevaneekchout@hofterengelen.be

WZC TEAM 2 - Stefanie Moerloos

09 340 56 02

stefaniemoerloos@hofterengelen.be

WONEN EN LEVEN - Ellen Neels

09 340 97 68

wonenenleven@hofterengelen.be

RECEPTIE

09 340 56 00

receptie@hofterengelen.be

FACILITAIRE DIENST - Elly T'Kindt

09 340 97 63

ellytkindt@hofterengelen.be

WOONASSISTENT - Lieve Ost

09 340 56 00

woonassistent@hofterengelen.be

Opmaakdatum: 27 juni 2022

Contactpersonen


