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Voorwoord
Beste bewoners en familie,

Het is weer voorbij die mooie zomer zong Gerard Cox in

1973 en ik denk dat veel mensen op het einde van de

zomer nog steeds eens aan dat liedje denken.

Het werd een heel warme en droge zomer. Dat deed

deugd maar soms was de warmte ook wel een beetje

lastig.

Daarom kijken we misschien al uit naar de herfst en

winter.

De veranderende kleuren in de natuur, de gezelligheid

binnen, de eindejaarsperiode, ...

Over de stijgende energieprijzen proberen we ons nog

niet te veel zorgen te maken. Het verleden leerde ons

dat we elke crisis kunnen overwinnen.

Zoals jullie van ons gewoon zijn gaan we het nieuwe

seizoen verwelkomen met passende activiteiten, warme

momenten en de juiste sfeer.

Veel leesplezier

Karline Ballegeer

Directeur
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FLASHNIEUWS

WINTERUUR

In de nacht van zaterdag 29 op

zondag 30 oktober schakelen we

over op de wintertijd.

We draaien op zondag om 3 uur

's ochtends de klok een uurtje

achteruit: 3 uur wordt 2 uur.

We kunnen dus een

extra uur slapen!

4 oktober

Wereld

dierendag

20222022

1 november

Allerheiligen

20 oktober

Dag tegen

kanker

31 december

Ouderjaarsavond

2 november

Allerzielen

6 december

Sinterklaas

5 december

Dag van

de vrijwilliger

DECORATIE OP DE KAMER

Bij donkere dagen maken we het

graag gezellig op de kamer.

Let erop, bij elektrische decoratie

vb. lichtjessnoer, dat dit geen

defect vertoont en een CE

markering heeft.

Echte kaarsen zijn niet toegelaten

en ook een dominostekker

(kattenkop) mag niet. Indien echt

nodig maak je gebruik van een

verlengsnoer met stekkerdoos met

aan/uit knop of timer.

Denk aan het energieverbruik!

24-25 december

Kerstavond

Kerstdag

11 november

Wapenstilstand

21-27 november

Ouderenweek

7 oktober

Dag van

de ouderen
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NIEUWE BEWONERS
Mevr. Rosa Rodriguez

woont sinds 5 juli op het Rietveld woonst 115.

Mr. Willy Van Kerckhove
woont sinds 15 juli in het Elzenbos woonst 303.

Mevr. Maria Vervaet
woont sinds 19 juli in het Elzenbos woonst 309.

Mevr. Germaine Raemdonck

woont sinds 28 juli op het Rietveld woonst 115.

Mevr. Anna Pauwels

woont sinds 1 augustus op de Waterkant woonst 18.

Mevr. Monique Daeninck

woont sinds 4 augustus op de Waterkant woonst 5.

Mevr. Suzanne Naudts

woont sinds 5 augustus in de Wilgendreef woonst 211.

Mr. Etienne Anthuenis

woont sinds 18 augustus in de Wilgendreef woonst 215.

Mevr. Maria De Poorter

woont sinds 1 september in assistentiewoning 13.

In naam van de directie, alle medewerkers en medebewoners:

Welkom “thuis”.

HERFSTBOOSTER

Bewoners en medewerkers die dit wensten werden in september opnieuw

gevaccineerd tegen Covid-19. Op die manier hopen we een winter tegemoet

te gaan waarin we in ons huis gespaard blijven van Corona.

Aan bezoekers die zich niet lekker voelen of ziek zijn vragen we nog

eens met aandrang om het bezoek uit te stellen tot ze weer helemaal

beter zijn. Bij bezoek is handen ontsmetten nog steeds verplicht!
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Jarig
oktober 1/10 Germaine Windey

5/10 Mariette Haentjens

5/10 Urbain Poppe

6/10 Nathalie Delen

7/10 Marguerite De Smet

7/10 Remziye Colaker

8/10 Cindy De Pauw

11/10 Denise Van Der Sypt

14/10 Elisabeth Van Der Eedt

15/10 Astrid Appianing

16/10 An De Waele

17/10 Yvonne Talboom

17/10 Cheyenne De Smet

17/10 Wout Heye

17/10 Lieve Ost

18/10 Jeanne De Page

19/10 Suzanne Naudts

20/10 Nicole Teela

20/10 Anneke Neirinckx

24/10 Maurice Stobbaert

27/10 Lisette Thienpondt

27/10 Kirby Naudts

28/10 Ilse De Fre

29/10 Mukka Avsar

30/10 Anne-Marie Dechamps

31/10 Prosper Podevyn

Jarig
november

Jarig in oktober

Woonst 310

Woonst 122

Flat 5

Zorg

Woonst 203

Zorg

EKA-team

Woonst 127

Flat 34

Zorg

EKA-team

Woonst 116

Zorg

EKA-team

Zorg

Woonst 12

Woonst 211

Flat 2

Zorg

Flat 24

Woonst 16

Zorg

Zorg

Zorg

Zorg

Woonst 123

Jarig in november
3/11 Annelies De Vriendt

3/11 Mariflor Vermandere

4/11 Maria Schelfhaut

5/11 Maria Baeke

6/11 Cindy Dockx

11/11 Kris Braem

Zorg

Zorg

Woonst 208

Woonst 118

Zorg

Zorg



7

Jarig in november

11/11 Lies Van Rumst

12/11 Chloé Van Waelvelde

15/11 Annie Verschooren

17/11 Germaine Raemdonck

19/11 Roger Bellens

21/11 Simone Van De Velde

22/11 Julia Vermeire

22/11 Ruya Karadag

22/11 Dimitri Van Den Abeele

24/11 Annie Van Den Bossch

25/11 Gaby De Baets

25/11 Vic Vandenbulcke

27/11 Willeke Smits

27/11 Stefanie Van Havermaet

30/11 Godelieve Van De Sompel

30/11 Jana Coppieters

Jarig
novemberZorg

Zorg

Woonst 105

Woonst 114

Woonst 202

Woonst 101

Woonst 307

Zorg

Zorg

Woonst 202

Woonst 13

Zorgflat 1

Interieur

Zorg

Woonst 313

Zorg

Jarig
december

Flat 31

Zorg

Flat 3

Woonst 316

Woonst 222

Flat 4

Zorg

Flat 2

Flat 24

Flat 25

Woonst 4

Zorg

Woonst 322

Woonst 109

Zorg

Woonst 3

Jarig in december

1/12 Rita Pensaert

3/12 Huguette Ronsse

4/12 Irma Verschueren

6/12 Lydie De Meyere

6/12 Ivette Baeté

6/12 Marie-Thérèse Huys

12/12 Sylvia Moucheron

14/12 Christien Ten Hove

15/12 Jacqueline Van Doorslaer

15/12 Alice De Block

16/12 Simone Bocklandt

20/12 Veronique Lefevere

23/12 Diane Kiekemans

24/12 Alice De Ben

26/12 Mieke Van Eeckhout

28/12 Eddy De Westerlinck
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Wat voorbij is...Wat voorbij is...

JULIJULI

Afkoelen dat doen we zo...!

Voor veel van onze bewoners was het vaak te warm en zelfs een beetje

afzien tijdens de warme dagen. Samen probeerden we toch de hitte te

trotseren. Zo zochten we regelmatig de schaduw op in de tuin terwijl we

genoten van een fris drankje.

Om de temperaturen draaglijk te houden werden er ook spelletjes

gespeeld met ijsblokken. Tijdens een spelletje Japanse biljart werden

de ballen vervangen door ijsballen. Het was een aangename

verfrissing die zorgde voor heel wat plezier. Ook met de ijsbal naar

elkaar gooien zorgde voor de nodige afkoeling.
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Bij extreme hitte wil iedereen niets liever dan het lichaam afkoelen. Ideaal

is dan om de voeten onder te dompelen in een fris zwembadje. Onze

voeten zijn immers een soort van warmteregelaars. Als het koud is pakken

we de warme sokken uit de kast, hebben we het warm dan willen we onze

voeten zo koel mogelijk houden. Daarom werd in de living een zwembadje

gevuld met fris water, waar de bewoners hun voeten konden afkoelen. Dit

gecombineerd met enkele waterspelletjes was plezier verzekerd.

Kwispelend bezoek

Dieren op bezoek en onze bewoners bloeien open.

Het is bewezen dat huisdieren ervoor zorgen dat ouderen meer vertellen

en bewegen. Bewoners steken automatisch hun handen uit om het dier te

aaien en ze genieten daarvan met volle teugen.
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Lokerse week

Een festival kan ook thuis

AUGUSTUSAUGUSTUS

Lokerse Feesten in onze stad... daar

koppelen wij in Ter Engelen een

Lokerse week aan. Uiteraard mochten

typische Lokerse gebakjes hier niet

ontbreken. Bij de start van de Lokerse

feesten smulden we van een heerlijk

Keizer Karel gebak, een

Laurentiusgebak, een Lokereske en

uiteraard een stukje echte Lokerse

vlaai. Heerlijk !

Wie denkt aan Lokerse feesten, denkt vooral aan muziek en optredens. We

stonden dan ook helemaal te popelen om naar de leukste namiddag te

gaan vol muziek, leuke animatie, pannenkoeken en blije gezichten. Echter

zorgden de hoge temperaturen voor een valse noot. Noodgedwongen

bleven we thuis. Maar niet getreurd… In onze cafetaria ’t Dobbelken

weerklonken klassieke meezingers uit de boxen en werd er gezorgd voor

een heerlijk glaasje frisse sangria. Net alsof we op het plein stonden.
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Kermis staat voor smoutebollen

T-Dansant

Augustus dat is kermis en als we het over kermis hebben dan valt binnen

de kortste keren het woord oliebollen. Want zet smoutebollen op tafel en

het is altijd een beetje kermis. Het recept is eenvoudig, de bereiding gaat

snel en het resultaat is steeds een groot succes! Beetje bloemsuiker daarbij

en hopla, genieten maar.

Nee nee… we waren nog lang niet

uitgedanst.

Een T-dansant liet ons de Lokerse

kermis vergeten. Die namiddag was

het Ter Engelen danst en werden

menig dansjes geplaceerd: rock-’n-

roll, swing, jive, disco, een walske,

de hucklebuck, de lambada, … Ze

kwamen allemaal aan bod.
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Wie zomer zegt, zegt barbecue.

Een worst, een saté of een stukje kip met daarbij een bord vol zomerse

groentjes. Heerlijk toch?

Op algemeen verzoek stonden er dit keer ook ribbetjes op het menu.

Deze werden zeer gesmaakt.

Ribbetjes op de BBQ

Wie jarig is, eet taart.

Wie iets te vieren heeft, eet taart.

Maar eigenlijk ook na ribbetjes smaakt taart.

Tja wie kan feesten,

kan ook afwassen…
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Niet alleen buiten was dit

aangename seizoen te

voelen. De zomer werd ook

naar binnen gehaald. De

bewoners maakten

hiervoor prachtige

tafeldecoraties. Zout werd

gekleurd met stoepkrijt en

de kleurtjes zout werden

vervolgens in een potje

verzameld. Dit alles

resulteerde in mooie

zomerdecoratie op tafel.

Het was zomer

Snoep- en chocoladebeurs

Een zoete verrassing voor enkele bewoners….

Eind augustus trokken we richting de snoep- en chocoladebeurs.

Als kind waren we er al dol op en als volwassenen lijkt de fascinatie

alleen maar gegroeid: snoepjes! Een verleidelijk walhalla vol

ambachtelijke lekkernijen stond voor ons uitgestald.

Kijken mocht… ruiken en proeven ook.

SEPTEMBER
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Dementie in de KEI-KER

21 september was het werelddag

dementie, daarom hebben we in ons huis

dementie de hele maand september in de

kijker gezet.

Zo beschilderden we keien, voorzien van

een kleine boodschap. Vervolgens mochten

onze bewoners en allen die hen omringen

de keien verspreiden in de omgeving van

het Bospark. Verstoppen was niet nodig.

De kei moest juist goed zichtbaar zijn, zo was het ook leuk voor mensen die

juist niet op zoek zijn. Had je een kei gevonden, dan mocht je hem ergens

anders neerleggen om zo weer iemand blij te maken. Op die manier

probeerden we samen dementie in de kei-ker zetten. Het beschilderen en

decoreren van de keien was zeer leuk. Sommige bewoners maakten er een

echt prachtexemplaar van.

Ook hielden we verschillende

vormingsmomenten rond

dementie voor zowel onze

bewoners, familieleden en

mantelzorgers, alsook de

medewerkers.

Er werd niet alleen uitgelegd wat dementie is en hoe men met personen

met dementie kan omgaan, maar ook het concept van onze themamaand

rond ‘ dementie in de kei-ker’ werd helemaal uit de doeken gedaan. Zeer

waardevol hoorden we achteraf.

Op dinsdag 13 september verzamelden ‘De

Rietzangers’ zich in onze cafetaria. Samen

zongen we een repertoire uit de oude doos.

Via muziek trachtten we op een leuke

manier met elkaar in contact te treden.

Zowel bewoners met dementie,

familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en

personeelsleden namen deel aan dit

contactkoor en samen konden we getuige

zijn van heel wat ontroerende momenten.
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Meer info rond het contactkoor vinden jullie wat verder in deze Flash. Lees

dus zeker nog wat door. Wij hopen jullie warm te kunnen maken om in de

toekomst zeker een keertje met ons mee te doen.

Er vonden ook zintuigwandelingen plaats in onze tuin. Het gesproken

woord stond minder centraal en er werd vooral gewerkt op zintuiglijk

niveau: voelen, ruiken, horen, proeven en zien. En het mag gezegd zijn....

het viel duidelijk in de smaak bij de bewoners.

We gingen ook op pad met de natuurrugzak. De impact van de natuur

behoudt zeker zijn waarde bij personen met dementie. Ze activeert

enerzijds en brengt rust anderzijds, zet aan tot bewegen en brengt mooie

gesprekken op gang. Via zintuigelijke prikkels helpen we dan de personen

met dementie bij het ophalen van herinneringen. De bewoners genoten

van de natuur. Sommigen konden de herinneringen terug tot leven

brengen met een verhaal, anderen vertelden hun verhaal met een

glimlach of een gebaar. We genoten samen van wat de natuur ons bood.
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Ook de bewoners die niet van veel prikkels houden en liever in alle rust op

hun kamer vertoeven werden niet vergeten. Zo vonden er maandag 19

september kamerconcerten plaats. Marjolijn Vanmechelen, fluitiste, bracht

licht klassieke muziek in de kamers. Deze namiddag kunnen we als volgt

samenvatten: hartverwarmend, betoverend en ontroerend.
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Op 26 september waren Albert De Baere en Emma Lombaert 65 jaar

getrouwd. Nog even verliefd als toen ze jong waren vierden zij samen

met de bewoners van het Rietveld hun briljanten huwelijksjubileum.

Proficiat aan het mooie echtpaar!

Doe er nog vele jaren bij…

Liefde is...Liefde is...

Bond... James Bond...

Als bewoner, bezoeker, medewerker, kortom "gast" in ons

huis mag u zich altijd een beetje James Bond voelen. Het

perfecte geheugensteuntje voor het WiFi-wachtwoord als

je bij ons op internet wil surfen.

Ons beschikbaar netwerk is Ter engelen Guest

met als wachtwoord Guest007.

Ev
en

 he
rin

ne
re

n...

Ev
en

 he
rin

ne
re

n...
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KKomende actiomende activiviteiteitenten

Werelddierendag laten we alvast niet ongemerkt voorbij gaan in ons huis.

Op maandag 3 oktober trekken we met een klein groepje bewoners richting de

Kinderhoeve in Overmere, waar we tal van dieren kunnen bewonderen en

aaien. Voor de andere bewoners krijgen we die dag Merlijn en Gently op

bezoek. Zij zullen ons in ’t Dobbelken enkele kunstjes laten zien.

Op dinsdag 4 oktober, Werelddierendag, mogen

medewerkers hun huisdier meebrengen naar het

werk. Plezier verzekerd!

Ook het zwemmen willen we opnieuw nieuw

leven inblazen. Maandelijks zullen we met een

groepje bewoners richting het zwembad Aquann

te Waasmunster trekken. Wie zin heeft om mee

te gaan, laat zeker van jou horen!

In oktober, kort voor Allerheiligen en Allerzielen, zullen we meermaals een

bezoek aan het kerkhof brengen. Bewoners die er graag een dierbare willen

bezoeken en met ons willen meegaan, mogen een seintje geven aan iemand

van het woonleefteam.

Op donderdag 27 oktober herdenken we onze dierbare overledenen tijdens

een herdenkingsviering. Iedereen is welkom om 15u00 in ’t Dobbelken.
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In november vieren we naar jaarlijkse gewoonte de week van de derde

leeftijd. Speciaal voor deze gelegenheid krijgen we het Huis van Alijn op

bezoek met een expo rond bloemen en planten. Aan de hand van een

museumcollectie gaan we aan de slag met persoonlijke verhalen en

herinneringen van bewoners rond het thema bloemen en planten. Ook zullen

er allerlei activiteiten op het programma staan zoals een bloemenbingo,

interactieve wandelingen, een quiz,...

En wie december zegt, denkt aan gezellige kerstdagen.

Volgende data zijn alvast interessant om te noteren:

• Zaterdag 3 december: Optreden fanfare Heikant

• Dinsdag 20 december: Kersthappening in onze tuin

• Donderdag 22 december: Heerlijke oliebollen

• Vrijdag 23 december: Optreden violist Stijn Van De Voorde

KKomende actiomende activiviteiteitenten
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KRUIDENWEETJES

Kruidje in de kijker: Vlier

Wij kennen Vlier vooral van zijn prachtige trosjes

blauwe bessen, in de herfst. Maar wist je dat Vlier

heel veel geneeskrachtige eigenschappen heeft?

Werking: bloedzuiverend, koortswerend, helpt bij

griep, verkoudheden, wisselkoorts, reuma.,

urinedrijvend, licht laxerend, zenuwpijnen….

Bloedzuiverend: Met de jonge blaadjes kan men een bloedzuiverende

kruidenthee maken.

Koorts, griep, verkoudheden: Aftreksels van vlierbloemen, worden gebruikt

tegen griep, koorts, verkoudheid en reuma .

Bloedzuiverend, darmstelsel: Siroop van vlierbloemen lest de dorst en reinigt

het bloed en darmen

Urinedrijvend: De schors van vlier is urinedrijvend.

Zenuwpijnen: 2 dl vers geperst bessensap per dag, vermindert hardnekkige,

hevige zenuwpijnen.

Vliersiroop: Wij kennen vooral vliersiroop. De vliersiroop bevat een combinatie

van vlierbessen en vlierbloesems. De bloesems hebben een verzachtende

werking op de luchtwegen terwijl de bessen in de eerste plaats weerstand

verhogend werken. De vliersiroop is hierdoor een ideaal hulpmiddel voor een

winter zonder zorgen.

Tot slot: Als men de oude geneeskunde mag geloven,

is de vlier een wonderplant!

Deze dichtbegroeide struik vond men vroeger

naast alle huizen op het platteland, want

volgens de overlevering beschermde hij tegen

heksen, vuur, en bliksem.

Nu ziet men hem minder in de dorpskern.

Nochtans straalt hij vrede en rust uit, een

beetje zoals een oude tante die steeds over

ons welzijn waakt.
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Contactkoor...

Bij het vernoemen van de naam contactkoor, wordt dit vaak gekoppeld aan

volgende reactie: ‘Dat is niets voor mij want ik kan niet zingen.’

Het klinkt misschien raar maar voor ons contactkoor moet je helemaal niet

kunnen zingen en de nadruk ligt er op één of andere manier ook niet op het

zingen… hoewel er uiteraard steeds gezongen wordt.

Het contactkoor is gekend in ons huis onder de naam de Rietzangers. De

Rietzangers zijn bewoners met dementie, familieleden, vrijwilligers en

personeelsleden die samen zingen. Binnen dit koor staat zowel het samen zingen

als het contact dat door dit zingen ontstaat centraal. Het is een setting waarin

personen met dementie via muziek opnieuw (een dieper) contact aangaan met

hun naasten en omgekeerd.

We proberen verschillende doelen na te streven tijdens ons contactkoor:

• We proberen een nieuwe communicatie op gang te brengen tussen

personen met dementie en hun familieleden en hulpverleners

• We proberen om via muziek personen met dementie uit hun isolement te

halen

• We trachten het zelfwaardegevoel te verhogen doordat het de

mogelijkheden van personen met dementie aanspreekt i.p.v. zich te viseren

op hun beperkingen

• Het zingen vergemakkelijkt het ophalen van prettige herinneringen (soms

ook droevige die tot tranen toe beroeren)

• Via het zingen krijgen personen met dementie letterlijk en figuurlijk een

stem

• We proberen een activiteit aan te bieden die ervoor zorgt dat personen met

dementie en hun familie samen een zinvolle en leuke activiteit beleven.
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... een warme oproep

Ons contactkoor richt zich hoofdzakelijk tot personen met dementie, maar ook

andere bewoners die baat hebben bij ons koor mogen aansluiten.

Wat betreft personen met dementie, geven we voorrang aan de bewoners die

zich verder bevinden in het dementieproces, aangezien zij vaak bij andere

activiteiten uit de boot vallen.

Zowel personen met dementie die vroeger actief met muziek bezig waren als zij

die muziek minder actief of passief beleefd hebben, kunnen betrokken worden

bij een contactkoor. Zowel de heel actieve participanten (die luid meezingen of

meeklappen) als zij die stilletjes mee neuriën of met open ogen het gebeuren

aanschouwen, iedereen is welkom.

Ook voor de familieleden kan het contactkoor een heilzaam effect bieden.

Door samen te zingen waarbij er gemakkelijker oogcontact en fysiek contact kan

gemaakt worden, kunnen zij tot een dieper contact komen met hun familielid,

wat leidt tot een positief gevoel.

Naast het hernieuwde contact kunnen zij in contact komen met andere

familieleden, wat natuurlijk heel verrijkend kan zijn. We horen soms dat zij ook,

naast het contactkoor af en toe contact opnemen met elkaar.

Enkele familieleden delen graag hun ervaringen met het contactkoor met jullie:

GETUIGENIS VAN EEN ECHTGENOOT VAN EEN BEWONER MET DEMENTIE

“Je moet het meemaken hoe moeilijk het spreken en communiceren is voor onze
dierbaren met dementie, ze rustig zien worden, hun lippen zien bewegen en
hen bijna onhoorbaar zien meezingen met de liederen zij vroeger meezongen.
Daarom ben ik er van overtuigd dat wij via het
contactkoor tot hen doordringen en enige emotie
te weeg brengen. Weten zullen we het nooit, maar
de gedachte dat ze er op het ogenblik van
genieten geeft ons de moed om verder te doen en
keer op keer hen te vergezellen in de strijd die wij
samen strijden tegen deze alles vernietigende
ziekte die onze dierbaren getroffen heeft.”
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GETUIGENIS VAN EEN DOCHTER VAN EEN BEWONER MET DEMENTIE

“Bij het zingen merk ik welke liedjes veel invloed op haar ‘geluksgevoel hebben’
Het zijn vooral diegene die door haar aan een zeer positieve en mooie
gebeurtenissen gekoppeld zijn. Op die momenten kijkt ze met een stralende lach
naar mij die totaal verschillend en intenser is dan op alle andere momenten.
Zingen is door mijn moeder altijd ervaren als iets dat haar gelukkig maakt, tevens
is het voor haar gekoppeld aan feestelijke gelegenheden. Door te zingen kan ze
al die aangename herinneringen terug op te roepen en ze als het ware te
herbeleven. Zeer opvallend is dat ze alerter is voor de medebewoners gedurende
het contactkoor. Zingen brengt haar in een heldere fase waardoor ze zich bewust
wordt van wat er rond haar gebeurt. Ik zelf merk dat de bewoners met dementie
genieten van deze momenten. Het meest
verbazingwekkende is als een diep verzonken
bewoner die niet meer kan communiceren ineens
meezingt. En het geluksgevoel dat aanwezig is
gedurende die tijd dat we zingen, wordt opgeslagen
in het geheugen en helpt het welbevinden op pijl te
houden.”

GETUIGENIS VAN EEN DOCHTER VAN EEN BEWONER MET DEMENTIE

“Het contactkoor is voor mij een speciaal moment, het verstevigt mijn band met
mijn moeder. Herinnering aan een liedje brengt mijn moeder opnieuw terug in
de tijd. De liedjesbundel neem ik ook mee naar de kamer en er wordt regelmatig
gezongen als mijn moeder onrustig is. Ik ben ook blij dat ik andere bewoners
met dementie leer kennen. Door ontroerende momenten en de ontroering van
individuen tijdens het contactkoor ben ik steeds getuige van een bijzonder
gebeuren. Waardigheid wordt aan hen teruggegeven door hen ook solo te laten
zingen. Ik creëerde ook een band met lotgenoten. Dochters en zonen van… We
konden adviezen uitwisselen, samen ervaringen en zorgen delen.”

Hopelijk hebben deze mooie woorden jullie goesting doen krijgen om eens

langs te komen tijdens ons contactkoor. Heb je als familielid zin om eens te

komen proeven? Kom gerust mee zingen met onze ‘Rietzangers’.

Door corona heeft dit enige tijd stil gelegen maar we willen dit nieuw leven

inblazen. Bedoeling zou zijn dat ‘De Rietzangers’ één tot twee keer per

maand verzamelen in onze cafetaria ‘t Dobbelken. Daar zingen we samen

liederen uit de oude doos, we ronden af met een afsluitend drankje. We

houden jullie op de hoogte van de volgende data.



24

Op 1 oktober 1935 kregen Ferdinand

Windey en Jeanne Van Brussel er een

dochter bij, genaamd Germaine.

Germaine Windey was de tweede in

rij in een gezin van zes meisjes en

één jongen en is geboren en getogen

te Eksaarde. Haar vader werd

opgeëist en werkte voor het Duitse

leger, haar moeder was huisvrouw.

Kleine Germaine ging naar het

schooltje in de Kerkstraat te

Eksaarde. Ze herinnert zich nog een

stokoude lerares, wiens boeken ze

steeds naar haar huis moesten

dragen. Ze was een brave leerling en

ging doodgraag naar school. Ze deed

heel graag geschiedenis. Rekenen lag

haar iets minder omdat ze weinig

tijd kreeg om dat te oefenen daar ze

steeds moest meedraaien in het

huishouden.

Germaine vond het leuk dat ze als

kind ‘moederke’ kon spelen want de

derde in rij werd maar geboren toen

Germaine 7 jaar was. Daardoor had

zij het geluk steeds met levende

poppen te kunnen spelen. Het

zorgende zat haar helemaal in de

vingers.

Bevallingen gebeurden in die tijd

thuis. Germaine herinnert zich dat ze

bij de bevalling van haar jongste

broer mocht zijn. Echter kon ze dit als

16-jarig meisje nog niet aan en is ze

helemaal tot achter in de tuin

gelopen toen ze haar moeder hoorde

schreeuwen.

Na de lagere school volgde Germaine

nog 3 jaar huishoudschool in

Eksaarde. Ze vond dit een ideale

leerschool waar ze leerde koken,

wassen, plassen, strijken en naaien.

Zo kon ze haar moeder thuis nog

beter bijstaan en mocht ze helpen

met naaien en driegen van de kledij

voor haar zussen.

Op 17-jarige leeftijd trok Germaine

met veel plezier naar de

verpleegsterschool Maria Middelares

in Sint-Niklaas. Daarnaast zorgde ze

ook voor de nodige ontspanning. Zo

zat ze in de Boerenjeugdbond waar

ze veel vrienden maakte. Samen

gingen ze vaak supporteren op de

ruitertornooien en deden ze aan

volksdansen. Maar bezige bij

Germaine speelde ook nog eens

toneel en zat in het zangkoor als

sopraan.
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Germaine had een goede band met

buurvrouw Leontine, die ze als kind

tante Ine noemde. Ze mocht

regelmatig mee naar een concert of

toneelvoorstelling. Ze was er kind aan

huis. Toen ze ongeveer 18 jaar was,

kwam er regelmatig een jongen op

bezoek bij tante Ine. Die knappe

verschijning bleek André Schatteman

te heten. Iedere zondagvoormiddag

als hij er was klopte tante Ine op de

deur, een teken dat het de moment

was om langs te komen voor een

praatje en een druppel. Germaine en

André werden goede vrienden.

Het was eens kermis in het dorp en

Germaine kroop na haar nachtdienst

in bed. Door de luide muziek kon ze

niet slapen. Nieuwsgierig keek

Germaine uit haar raam en daar

stond André die vroeg of ze mee ging

dansen. Ze was echter te moe en

danste ook niet graag dus stuurde ze

haar zus op om mee te gaan want ze

wilde hem het dansplezier niet

ontzeggen.

André was mee decorbouwer bij de

toneelgroep waar Germaine in

speelde, dan zag ze hem af en toe.

Er werden heel wat veelbetekenende

blikken uitgewisseld.

Nadat Germaine afstudeerde als

verpleegster ging ze op kot in Brussel

om daar te werken in een privé

rusthuis. André kwam haar

regelmatig bezoeken. Samen maakten

ze dan een wandeling, als ze eens

wat meer tijd hadden gingen ze naar

de cinema.

Op 2 mei 1959 stapten Germaine en

André in het huwelijksbootje. Ze

gingen samenwonen in Brussel. Na 8

jaar was het tijd voor een andere

wending in hun leven en trokken ze

terug richting Eksaarde waar ze een

huis in de Kasteeldreef bouwden.

Germaine ging intussen aan het werk

op de dienst heelkunde in het

ziekenhuis van Lokeren.

In 1963 werd ze trotse moeder van

zoon Kris en in 1965 van dochter

Hilde. Daarna besloot Germaine zich

helemaal toe te leggen op haar gezin

en stopte ze met werken. In 1970

kregen ze dochter Els en twee jaar

later verwelkomden ze dochter Leen.

André werkte toen als stielman in de

elektriciteit.
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Naast huisvrouw zijn zat Germaine

ook nog in de vrouwenbond en zong

ze in het parochiekoor.

Germaine en André hebben ook veel

gereisd. Zwitserland was hun leven,

ze vertoefden immers graag in de

bergen. Echter hebben ze ook een

stuk van de wereld gezien, ze zagen

ook Australië en Amerika.

Toen ze ongeveer 50 jaar was werd

een eerste kleinkind geboren.

Er volgden ondertussen nog een

aantal kleinkinderen en de teller

staat nu op 10, waarvan 8 jongens.

Intussen werd André ernstig ziek, hij

kreeg longkanker. Germaine ging

door een zware periode en in 2001

moest ze met pijn in het hart

afscheid nemen van haar André.

Nadien heeft ze nog 20 jaar alleen

gewoond, een periode die ze vulde

met veel koken, handwerk, breien en

met de kinderen op reis gaan.

Op 2 februari 2020 kwam Germaine

ten val, ze had een dubbele

bekkenbreuk. Toen volgde er een

jaar van revalideren en verhuizen van

kortverblijf naar kortverblijf.

Terugkeren naar huis zat er jammer

genoeg niet meer in.

Op 13 december 2020 kwam

Germaine in Ter Engelen wonen. Een

moeilijke periode want het was in

volle Coronatijd toen bezoekjes van

kinderen en kleinkinderen sterk

beperkt of onmogelijk waren. Een tijd

waar ze niet graag op terugblikt.

Intussen kent ze wel veel mooie

momenten in Ter Engelen. Ze is hier

tevreden, mag haar goesting doen,

zegt ze, en ze vertoeft graag op haar

kamer.

Ze vult haar tijd met lezen, tv kijken,

foto albums bekijken en geniet van

de bezoekjes van kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Want… op 20 maanden tijd werd ze

maar liefst 3 keer overgrootmoeder

van Elly, Manon en Odette. Trots

voegt ze eraan toe dat er nog veel

kunnen volgen…

We wensen Germaine nog veel

mooie jaren bij ons in Ter Engelen,

waar ze nog vaak mag genieten van

de bezoekjes van haar nageslacht.
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HERFSTSFEER

Schrijf de letter van de afbeelding bij het juiste woord.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

oogsten

eekhoorn

eikels

vliegenzwam

pompoen

paraplu

appelen

slak

dennenappel

kastanjes

Oplossing:oogsten = J, eekhoorn = C, eikels = B, paddenstoel = E, pompoen = H,

paraplu = D, appelen = G, slak = I, dennenappel = A, kastanjes = F
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Natuur - De eik

Waarom de eik vingerbladeren heeft...

Er was eens een keuterboer die veel kinderen had. Hij zorgde samen met zijn

vrouw zo goed mogelijk voor hen. Een stukje eigen land

bezat hij helaas niet daarom moest hij bij vreemden gaan

werken. Hij verdiende amper genoeg om van te leven.

“Hemel en hel!” vloekte de keuterboer op een dag, “alleen

de duivel kan ons helpen!” De keuterboer meende zijn

woorden niet zo ernstig, maar de duivel laat zich zoiets geen twee keer

zeggen. Ineens stond een man voor hem, gekleed in jagerskleren met een

vilten hoedje, een geweer en zijn ene voet was een duivelspoot.

“Wat wil je, mannetje?” vroeg de jagersman hem.

De keuterboer schrok eerst vreselijk. Hij raapte al zijn moed bij elkaar en

antwoordde: “Je weet toch wat ik wil! Een mooi stuk land om te bewerken,

zodat ik mijn gezin behoorlijk te eten kan geven.”

“Dat zul je krijgen,” zei de jagersman. Hij wenkte met zijn hand en op tafel

stond plots een kist vol goudstukken.

“Hier kun je alles mee kopen wat je wilt, maar je moet me er wel iets voor

geven!” “En wat is dat?” vroeg de keuterboer. “Jezelf”, zei de jager. “Over een

half jaar kom ik je halen!” De keuterboer zei echter: “Over een half jaar, dat is

wel vlug! Dan kan ik mijn land niet een bebouwen en niet oogsten. Weet je wat,

kom me halen als alle bladeren van de bomen zijn gevallen.”

“Goed”, lachte de jagersman, “als alle bladeren van de bomen zijn gevallen,

haal ik je.” Ineens was hij weg. De kist bleef staan.

De vrouw van de keuterboer fluisterde: “Man, wat heb je gedaan?” De

keuterboer lachte: “Wees niet bang vrouw. De duivel is slim, maar ik moet

slimmer zijn, anders zal het slecht met me aflopen. Wacht maar af en je zult

zien wat er gebeurt.”

De lente en zomer waren voorbij en de herfst begon. De boer had een

prachtige oogst binnengehaald. Iedereen had genoeg te eten. Alleen de vrouw

verloor haar eetlust. Voortdurend keek ze uit het raam, toen de bladeren geel

werden en van de bomen dreigen te vallen. Het duurde niet lang of de bomen

waren helemaal kaal.
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En op een morgen stond daar ineens de jagersman: “Ik kom je halen, de

bladeren zijn allemaal afgevallen, je tijd is gekomen.” De keuterboer was niet

bang, en zei: “ De bladeren zijn al afgevallen, maar niet allemaal. Kijk eens in

het bos daarboven.” Hij wees naar de eikenbomen achter zijn huis. De

bladeren waren erg geel, maar zaten nog aan de boom. “Je zou me komen

halen als alle bladeren van de bomen zijn gevallen. Zie! Ze zijn er nog niet

allemaal af. Kom maar terug.” “Daar kun je op rekenen.” zei de jagersman. En

plots was hij weg.

Na een maand kwam de duivel weer. Overal lag sneeuw, maar de eikenboom

op de heuvel had nog altijd genoeg bladeren. De keuterboer lachte. Hij wist

heel goed dat de eik zijn bladeren in de winter niet verliest. Hij zei tegen de

jagersman: “Zoals je ziet, zijn alle bladeren nog niet afgevallen. Kom later maar

terug.” “Daar kun je op rekenen,” knarste de jagersman.

Toen de lente begon, kwam hij voor de derde maal. De bomen werden weer

groen, maar aan de eik trilden de bladeren van het vorig jaar. De boer wees

lachend naar de eik: “Zie, ook nu zijn niet alle bladeren van de bomen

gevallen. En ze vallen ook niet meer!” Tussen de laatste oude blaadjes

groeiden alweer nieuwe bladeren.

De duivel besefte dat de boer hem had beetgenomen. Nijdig prikte hij zijn

vingers in de jonge bladeren om zijn woed af te reageren en verdween.

Voorheen hadden de bladeren een gladde rand maar sinds de duivel er met

zijn vingers in prikte, zien ze eruit als vingers.

* Uit het boekje
“Een kleurrijke herfst” - YoLie
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08-07-2022

Karin Vereeecken

Gewezen keukenmedewerker

02-08-2022

Iris Baeke

Zus van Betty Baeke (zorg)

Sterkte

Wij zijn voor onze huiskrant nog 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.

° 26-06-2022

Eden

Kleinzoontje van Karline Ballegeer (directeur)

° 15-07-2022

Caz

Zoontje van Kim De Vroe (zorg)

Veel geluk
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4 juli - Mevr. Bertha Van Peteghem - 90 jaar

16 juli - Mr. Jean Saey - 82 jaar

18 juli - Mr. Johan Waterschoot - 85 jaar

22 juli - Mevr. Jacqueline Maes - 85 jaar

22 juli - Mr. Willy Smet - 87 jaar

26 juli - Mr. Rik Verlinden - 87 jaar

16 september - Mevr. Marie-Thérèse Oushoorn - 97 jaar

Namens directie en medewerkers, oprecht medeleven aan de familie.



DIRECTIE - Karline Ballegeer

09 340 56 00

directie@hofterengelen.be

DIENST BEWONERSZORG

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: 26 september 2022

Contactpersonen


