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Voorwoord
Beste bewoners en familie,

Het jaar afsluiten gaat altijd gepaard met een terugblik.

We staan even stil bij alles wat er in het voorbije jaar is

gebeurd. De mooie en fijne, maar ook de moeilijke en

droevige momenten. We maken de balans.

En dan kijken we vooruit naar het nieuwe jaar dat voor

ons ligt, 365 onbeschreven bladeren met evenveel

nieuwe mogelijkheden.

Wij zijn gestart met de bouw van onze nieuwe vleugel,

de bouwwerken zullen in het komende jaar van dichtbij

gevolgd worden.

Uiteraard zullen wij ook in 2023 jullie blijven omringen

met de beste zorg in onze huiselijke sfeer.

In deze huiskrant stellen wij u ons nieuwe jaarthema

voor : reizen. Benieuwd welke mooie bestemmingen en

verrassingen er allemaal op ons wachten.

In naam van mezelf, de Raad van Bestuur en alle

personeelsleden wens ik jullie van harte :

Een gelukkig en gezond 2023 !

Veel leesplezier

Karline Ballegeer

Directeur
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FLASHNIEUWS

1 januari

Nieuwjaarsdag

20232023

2 februari

Maria

Lichtmis

21 januari

Wereld

knuffeldag

9 februari

Dikke truiendag

8 maart

Internationale

vrouwendag

1 maart

Complimentendag

Terug naar de zomertijd!

Van afschaffen nog steeds geen

sprake. Naar goede jaarlijkse

gewoonte gaat de klok in het

voorjaar een uur vooruit.

In de nacht van 25 op 26 maart

zetten we de klok

van 2 uur naar 3 uur.

Het wordt 's ochtends een uur

later licht en we kunnen 's avonds

een uurtje langer van het licht

genieten.

19 maart

Dag vande zorg

14 februari

Sint-Valentijn

20 tot 26 februari

Krokusvakantie

6 januari

Driekoningen

Uitverkoop!

De liefhebbers van snoepgoed

haasten zich best nog snel naar

onze snoepwinkel in de inkomhal.

Vanaf januari houden we

namelijk uitverkoop.

Ons laatste snoep gaat de deur

uit aan zachte prijzen.

Snel wezen is dus de boodschap!

27 jan - 1 febr

Poëzieweek
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NIEUWE BEWONERS

Mevr. Marie-Thérèse Bourgeois
woont sinds 29 september op de Waterkant woonst 21.

Mevr. Julien Vervaet
woont sinds 12 oktober op de Waterkant woonst 7.

Mevr. Diana De Smet

woont sinds 1 november in assistentiewoning 23.

Mevr. Maria De Raedt

woont sinds 15 november in het Elzenbos woonst 316.

Mevr. Fabienne Van Damme

woont sinds 25 november op de Waterkant woonst 12.

Mevr. Georgette Den Hert

woont sinds 28 november op de Waterkant woonst 8.

Mr. Herman Steels

woont sinds 2 december op het Rietveld woonst 115.

In naam van de directie, alle medewerkers en medebewoners:

Welkom “thuis”.

Frisse neus halen

Koud en droog weer blijft ideaal om te gaan wandelen. Frisse, verse lucht

inademen doet deugd aan ons lichaam en in de winterzon krijg je ook heel

mooie natuurtaferelen te zien. Laat de koude je niet tegenhouden.

Voorzie een muts, sjaal, wanten, een goede winterjas en eventueel een

dekentje wanneer je neerzit en trek erop uit. Een warme koffie of thee nadien

zal nog zo goed smaken en de blozende wangen nemen we er graag bij.
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Jarig
januari

1/01 Huruy Abraha

2/01 Tamara Colman

4/01 Ingrid Volckerijck

6/01 Guy Rasschaert

6/01 Paula Leys

10/01 Ozge Kara

12/01 Roger Goossens

12/01 Esther Mul

14/01 Miriam Van Driessche

16/01 Maurice Derweduwen

19/01 Cindy Baeyens

24/01 Emma Lombaert

28/01 Mariëtte Laureys

28/01 Diane Weyn

29/01 Francine Zaman

30/01 Godelieve Smet

31/01 Denise Schatteman

Jarig
februari

Jarig in januari

Zorg

Interieur

Interieur

Woonst 125

Woonst 112

Keuken

Woonst 210

Zorg

Interieur

Woonst 224

Zorg

Woonst 102

Woonst 300

Woonst 201

Flat 21

Woonst 200

Woonst 306

Jarig in februari

9/02 Althea Van Der Vennet

11/02 Simone Van Boven

12/02 Marie-Louise Van Damme

13/02 Suzanna De Smet

14/02 Nathalie Van Semmertier

15/02 Frida Zaman

18/02 Maria De Poorter

19/02 Asmaa Assine

19/02 Georgette Van Damme

21/02 Ayje Gul Kahruman

24/02 Cynthia Temmerman

25/02 Lea Bauwens

29/02 Maria Evenepoel

Zorg

Woonst 301

Flat 1

Woonst 14

Zorg

Woonst 130

Flat 13

Keuken

Flat 15

Keuken

Logistiek

Woonst 106

Woonst 226



7

Jarig in maart

1/03 Emiel De Keyser

2/03 Rose Goossens

4/03 Tugba Aksoy

4/03 Cansel Tuncel

5/03 Mia Van Assel

7/03 Willy De Witte

8/03 Georgette Den Hert

9/03 Diane Roegies

10/03 Freda De Maesschalck

11/03 Marieke De Bruyne

13/03 Godelieve De Vylder

13/03 Valérie De Cock

15/03 Willy De Clercq

19/03 Diana De Smet

21/03 Marleen Van Baeveghem

22/03 Leen Van Hoecke

26/03 Rachel Roels

28/03 Anna Van Hecke

29/03 Greta Gyselinck

30/03 Elvire Van Wesemael

31/03 Irène Van Goethem

Flat 35

Zorg

Interieur

Interieur

Zorg

Flat 34

Woonst 8

Flat 22

Woonst 218

Administratie

Woonst 304

Zorg

Woonst 326

Flat 23

Zorg

EKA-team

Woonst 206

Woonst 324

Flat 32

Woonst 10

Woonst 100

Jarig
maart

Gelukkige

verjaardag!
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Wat voorbij is...Wat voorbij is...

OKTOBEROKTOBER

Werelddierendag

4 oktober was het dierendag. Heel wat personeelsleden brachten een bezoekje

aan onze bewoners, in het gezelschap van hun huisdier. Meerdere lieve honden

passeerden de revue. Ook een konijn met hoge aaibaarheidsfactor kon menig

bewoner plezieren. Maar de grootste aantrekkingskracht was er uiteraard van

het biggetje. Dank aan ieder voor het bezoekje. Het was de moeite waard.

Ook trokken we met een aantal bewoners richting de kinderhoeve bij één van

onze vrijwilligers. Men genoot er van het bewonderen van de hoevedieren. We

mochten enkele dieren aaien en eten geven. Daarna pauzeerden we even met

taart en koffie in de reminiscentieruimte, om vervolgens een bezoek te

brengen aan de kindjes die in de aanpalende crèche vertoefden. Het werd een

gezellige namiddag. We keren zeker nog eens terug.
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En onze dierenliefde was nog lang

niet uitgeblust…. We mochten ook

onze cosydogs Merlijn en Gently met

hun baasje Brigitte verwelkomen.

Deze keer brachten ze niet alleen

bezoekjes op de kamer, maar gaven

ze ook het beste van zichzelf tijdens

een namiddagje doggy dance.

Zwemmen

Bewegen in het water heeft een erg

positieve invloed op de lichaamsfuncties van

de ouderen: de bloedsomloop, ademhaling,

spieren, coördinatie… worden volop

gestimuleerd. Zwemmen is dus ideaal voor

het verbeteren van de conditie, het verhogen

van de mobiliteit en het verbeteren van de

bewegingsmogelijkheden van gewrichten.

Imelda en Margriet moesten we dan ook niet

overtuigen om met ons het water in te

gaan. Het werd een ontspannen en

deugddoend zwemuurtje.

Een wandeling rond de groene long van Lokeren… daar

zeiden onze bewoners geen neen tegen.

Genieten in het Molsbroek
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NOVEMBERNOVEMBER

Feestweek van de derde leeftijd!

Feestweek van de derde leeftijd!

Een bloemetje bij een feest, een tuin vol mooie planten, kruiden op ons

bord of decoratie in huis. Bloemen en planten zijn niet weg te denken uit

ons dagelijks leven. Ze geven geur en kleur en hebben soms een

bijzondere betekenis. Speciaal voor de feestweek van de derde leeftijd

werd er in ons huis een museumcollectie opgesteld, geleend bij het huis

van Alijn. Vele bewoners bezochten onze doorlopende tentoonstelling

rond bloemen en planten en lieten persoonlijke

verhalen en herinneringen ten volle openbloeien.

Om in bloemensfeer te blijven, werd de feestweek voor de derde leeftijd

ingezongen met tal van bloemenliedjes.... Een lekker drankje op deze

openingsreceptie mocht uiteraard niet ontbreken.
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En we waren nog lang niet uitgefeest. Speciaal voor deze gelegenheid werd er

een playbackshow in elkaar gestoken door medewerkers, vrijwilligers en

bewoners. Alle liedjes kaderden in ons jaarthema van de natuur : van bloemen

die bloeien, het gras dat blijft groeien, de zon in ons hart tot een regendans.

Het werd een gezellige namiddag vol ambiance.
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Mmmmm... De Week van de smaak!

Van 21 tot 27 november vond opnieuw de week van de smaak plaats. Het was

dus tijd om onze smaakpapillen op scherp te stellen.

We begonnen met een Franse avond waar een heerlijk kaasbordje en een

glaasje wijn zorgden voor een lekkere start.

Dinsdag 22 november staken de bewoners zelf hun handen uit de mouwen.

Samen toverden we een Vlaamse klassieker op tafel: Hutsepot, waar oren en

poten zeker niet mochten ontbreken. Voor wat hoort wat uiteraard. Dus

werden de bewoners in de namiddag verwend met een uitgebreid desserten

buffet, ons met veel liefde aangeboden door medewerkers en vrijwilligers van

Ter Engelen. Nogmaals een dikke dankjewel aan de vele baktalenten.

Op woensdag 23 november was er de opening van onze snoepwinkel, die ons

rond de Sintperiode en met de feestdagen helemaal laat watertanden. De vele

authentieke snoepjes uit hun jeugdjaren blijken steeds een groot succes.

Donderdag stond er een heerlijk feestmaal op het programma. We tafelden

uitgebreid met verschillende gangen als zaten we op restaurant. Een dikke

pluim voor de keukenmedewerkers. Het was dik in orde… van aperitief tot het

dessertbordje. Laat die ster maar komen.
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DECEMBER

De combinatie van

mout, hop en gist,

daar zijn wij als

Belgen geweldig in.

Het samengaan van

zoet, zout en bitter

kan ook onze

bewoners bekoren.

Op vrijdagnamiddag

stond dan ook de smaak van het Belgisch bier op het programma.

Wie zegt dat vrouwen niets van voetbal kennen,

heeft het helemaal mis. In Ter Engelen vertoeven

een aantal echte voetbalfans. Opwarmen voor

de match was geen enkel probleem. Tijdens een

balspel gaven ze het beste van zichzelf.

Daarna werden alle toeters en bellen uit de kast

gehaald. De Belgische vlag kon uiteraard niet

ontbreken. Onze supporters van Ter Engelen

waren er duidelijk beter klaar voor dan de Rode

duivels zelf.... Helaas mocht het niet zijn…

Supporteren voor het WK voebal!
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Dinsdag 6 december kon uiteraard ook in ons huis niet ongemerkt voorbij gaan.

De hele dag stond in het teken van de goed heilig man.

Het Sinterklaasfeest is immers een groot volkstoneel dat iedereen aanspreekt,

zowel jong als oud. Het roept mooie herinneringen op bij de bewoners, niet

alleen aan hun eigen kindertijd, maar ook aan de tijd dat ze zelf een rol als Sint

of Piet dienden te vervullen.

Heel wat verhalen passeerden dan ook de revue: vroeger werd er geen schoen

voor de schoorsteen gezet maar werd er veeleer een mooi bord op de tafel

gezet. Hierop lag dan ook een raap voor het paard. Heel wat anders dan het

koud pintje dat nu voor zwarte Piet wordt klaargezet zo blijkt.

De bewoners houden van tradities en waren dan ook zeer verheugd dat Sint

langs kwam. Ze waren ook heel blij dat zwarte Piet uit de goeie ouwe tijd erbij

was, want roetpieten die kenden ze vroeger nog niet.

Het werd een namiddag vol stralende gezichten.

Sint en Piet op bezoek

De fanfare

Op zaterdag 3 december kregen we de

fanfare van de Heikant op bezoek. Dit

muziekensemble vol koperblazers en

saxofoons, aangevuld met slagwerk,

bezorgde ons een prachtige muzikale

namiddag.



15

Ter Engelen zette de deuren open voor de Lokerse kerstloop. Het volume van

de jukebox werd goed bevonden, het enthousiasme bij onze supporters was

ontzettend groot. Met veel ambiance werden de vele runners aangemoedigd

die in ons huis passeerden. Het was volop genieten voor de bewoners! We

blikken terug op een zeer geslaagde avond. Hopelijk tot volgend jaar.

Citytrail

Kerstshow Interflower
Begin december trokken we richting Interflower om ons helemaal te laten

onderdompelen in de kerstsfeer. We konden er genieten van een zeer

mooie kerstshow met prachtig versierde kerstbomen en tal van andere

kerstdecoratie. Bij een lekkere pannenkoek kregen we al zin om ook in Ter

Engelen de kerstbomen op te tuigen.
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Wensen van onze mensen
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Het jaar 2023 brengt ons

een koffer vol reiskriebels

want Ter Engelen trekt er

op uit…

We snuiven de culturele

diversiteit op en gaan

iedere maand opnieuw

onderweg, een onbekende

bestemming tegemoet.

Volgen we Jimmy Frey naar

de stad van zijn dromen? Dan moeten we in Saragossa zijn.

Of nemen we het vliegtuig met Bart Kaëll richting duizend terrassen in Rome?

Ook het voorstel van Rocco Granata klinkt niet mis want hij trekt dan weer naar

het land van de zon.

We kunnen ook op rondreis gaan met Boudewijn De Groot: Parijs, Berlijn,

Madrid…

En als we heel goed luisteren…. Dan weerklinkt ergens een lokstem van Eddy

Wally in Valencia.

Maar we kunnen ook gaan voor vakantie in eigen land want volgens Louis

Neefs vertoeven we dan weer het best van al aan het strand van Oostende.

We laten ons meevoeren en zien wel waar het nieuwe jaar ons allemaal zal

brengen...

Jaarthema 2023

"Men moet reizen om te leren." - Marc Twain
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KKomende actiomende activiviteiteitenten

Hierbij alvast een voorproefje van onze rondreis :

Januari brengen we door in een land in noordelijk Afrika aan de kust van de

Middellandse Zee, de Straat van Gibraltar en de Atlantische oceaan, grenzend aan

Algerije en de Westelijke Sahara. We hebben het dan uiteraard over Marokko.

11 januari ontvangen we een groep van

Marokkaanse kinderen die ons komen

verwennen met Marokkaanse thee en

heerlijke zoetigheden.

Onze bewoners worden ook uitgenodigd in

de Moskee van Lokeren om er kennis te

maken met de wereld van de islam.

Eind januari staan we even stil bij de week van de poëzie om

dan zo februari in te rollen waar we kennis maken met Romeo

en Julia, Shakespeare’s legendarische (en tragische) liefdespaar.

Dat Italië het land is van de liefde en de romantiek weet

iedereen.

Valentijn past dan ook perfect in dit plaatje. Dit jaar zal ’t

Dobbelken opnieuw omgetoverd worden tot de perfecte locatie

waar bewoners en hun (al dan niet nog thuiswonende) partner

kunnen genieten van een gezellig ontbijt.

Liefhebbende echtgeno(o)t(e), hou 14 februari maar alvast vrij in jouw agenda.
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Medewerkers in de bloemenMedewerkers in de bloemen

Onze medewerkers zetten jaar na jaar, dag na dag alles op alles om goed voor

onze bewoners te zorgen, ze verdienen het dan ook om af en toe in de

bloemetjes te staan. Vroeger hielden we naar jaarlijkse gewoonte een gezellig

personeelsfeest. Dat deden we telkens in thema. Zowel een Spaanse, Italiaanse,

Franse en Griekse avond passeerden de revue. Ook was het eens een BBQ

volledig in WK Rode Duivels stijl. We genoten van lekker eten en deden steevast

mee aan het tombolaspel. De laatste jaren werd er gekozen voor een andere

formule en konden onze medewerkers mee op verrassingsuitstap. Zo verkenden

we de steden Kortrijk, Gent en Brugge en konden we er genieten van lekker eten

in een gemoedelijke sfeer. We geven jullie graag enkele sfeerbeelden door de

jaren heen en kijken al uit naar de volgende editie.
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Renilde Colpaert is de dochter van

Henri Colpaert en Clotilde Goossens.

Geboren op 1 april 1932 in Wetteren,

als jongste dochter in een gezin met

3 meisjes: Marie-José, Henriette en

Renilde.

Mooie voor- en familienamen.

Hoewel ons moeder, als kind, niet zo

blij was met haar naam, naar haar

meter vernoemd. Ze liet zich dan ook

met haar tweede roepnaam

aanspreken. Later drong toch de

mooie klank van haar doopnaam door

en werd ze dus opnieuw Renilde.

Hun kinder- en jeugdjaren speelden

zich vooral in de oorlogsjaren af. Een

uitzonderlijke tijd. Er was constante

dreiging, angst, nauwelijks eten en

schoolgaan verliep ook niet altijd vlot.

Maar ze leerden hun plan te trekken

en met weinig tevreden te zijn. Toen

de Tweede Wereldoorlog volop

woedde, vluchtte het gezin, samen

met vele anderen, naar Frankrijk. Ze

verbleven een jaar in Compiègne.

Hun ouders hadden ook al

Wereldoorlog I meegemaakt, hun

vader als actieve soldaat aan de IJzer,

net als onze grootvader langs vaders

kant.

Een gebeuren in hun leven met diepe

impact.

Renildes vader, onze grootvader, was

trots zijn land gediend te hebben en

was op elke 11-novemberviering

paraat. We hebben hem nog jaren

zien salueren op die dag. Toch was

hij niet verbitterd. Integendeel, hij

had een groot relativeringsvermogen

en af en toe grappen uithalen was

hem niet vreemd. Hij was een heel

toegankelijke gewone man. Men

voelde zich op zijn gemak bij hem.

Renildes moeder, onze grootmoeder,

was daarentegen ernstiger,

zorgzaam, ook wel streng naar

gedrag toe maar rechtvaardig. Daar

herkennen we toch wel wat onze

moeder in. De oorlogsjaren hadden

hun invloed gehad. Haar ouders zijn

beiden 80 jaar oud geworden.

Een heel ontspannen grootmoeder

troffen we bij het kaartspel met

familie of vrienden. Een “klare” met

een klontje suiker erin mocht niet

ontbreken. Onze moeder heeft deze

traditie nog lang gevolgd. Haken en

breinen waren eveneens geliefkoosde

tijdverdrijven.
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En ons moeder kon schoonschrijven

als de beste.

Renilde ging ook graag dansen, in

balzalen, zoals die er vroeger waren.

Ze heeft er menig paar schoenen

versleten. Ook muziek was en is nog

altijd haar lang leven. Zo was ze

onder andere grote fan van Adamo.

Op jonge leeftijd mochten ook wij met

deze zanger kennis maken toen hij, in

zijn beginjaren, kwam optreden in

onze school in Wetteren.

Onvergetelijk!

Renildes moeder had thuis in de

voorste kamer een

kruidenierswinkeltje. Een klein

raampje in de scheidingsmuur met de

woonkamer liet zien dat er iemand in

de winkel stond. Haar vader was

hoofzakelijk koopman. De baan

opgaan, mensen ontmoeten en zaken

doen waren zijn passie. Ook op een

gepacht stuk landbouwgrond bracht

hij veel tijd door. Wij, zijn

kleinkinderen, hebben hem dikwijls

geholpen bij het aardappelen rapen

en bessen plukken. Een leuke tijd.

In 1954 huwde Renilde met Daniël

Van de Velde, een wever in aanvang,

en nadien tot aan zijn pensioen als

metselaar tewerkgesteld. Moeder

Renilde werkte toen in de

textielindustrie. Het jonge gezin

breidde uit met hun dochter Christine

en twee jaar later werd hun zoon

Christiaan geboren. Onze moeder was

zorgzaam, soms wat te angstig dat

haar kinderen iets zou overkomen. Zij

had dan ook al heel jong een zus

verloren. Onze moeder stond op

beleefdheid, gedienstig zijn, eenvoud

en vriendelijkheid. Dat hebben we als

vaste waarden meegekregen.

Ook onze vader deelde deze visie en

had veel respect voor het leven. Hij

haalde zijn wijsheid uit boeken die hij

aan ons overbracht. We kregen een

ruime kijk op de wereld.

De oorlogsjaren hadden hen

verhinderd verder te studeren.

Daarom dat wij gestimuleerd werden

om zoveel mogelijk kennis op te doen

en een diploma te halen.

Hun kinderen daarin te zien slagen

maakte hen trots. We zijn hen blijvend

dankbaar.
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We vertoefden veel tijd bij Renildes

ouders, onze grootouders. Tijdens

vakanties zaten we samen met hen

en buren buiten en werden er vele

verhalen verteld. Als onze moeder

dan ook nog frietjes bakte en in

zakjes ronddeelde, was het feest.

Vakanties bestonden voor onze

ouders voornamelijk uit

georganiseerde busreizen en een

eenmalige treinreis naar Lourdes.

Ook Disneyland Parijs werd bezocht.

Ze hebben vele jaren hun zomers

doorgebracht in de Floreal aan de

Belgische kust. Daar gingen ze

steeds graag heen.

Renilde en Daniël kregen vier

kleinzonen. Ook daar bleef het

noodlot niet uit toen een van deze

kinderen overleed. Onze vader heeft

dit gelukkig niet hoeven mee te

maken. Hij stierf op 78-jarige leeftijd.

Zijn drie achterkleinzonen heeft hij

helaas niet meer gekend, wat we nog

altijd jammer vinden. Kinderen

waren zijn oogappels.

Onze moeder kwam nu alleen te

staan en dat viel haar heel zwaar.

Haar zuster Marie-José, iemand op

wie ze altijd had kunnen rekenen,

was al meerdere jaren voordien

overleden. Ook haar eigen

gezondheid begon eronder te lijden.

Op haar verzoek wou ze naar een

Rust- en Verzorgingstehuis. Na vele

omzwervingen van kortverblijven,

kreeg ons moeder de kans

uiteindelijk naar een vaste

verblijfplaats te gaan in Het Hof ter

Engelen. Ze heeft geen moment

getwijfeld en is op die mogelijkheid

ingegaan. Ze verblijft er nu acht jaar

en ze voelt er zich nog steeds thuis.

Renilde heeft haar zielenrust

gevonden. Ze had nooit gedacht oud

te worden. Inmiddels mochten we dit

jaar al haar negentigste verjaardag

vieren.

“Laat me maar hier. Geen zorgen, ik

ben in goede handen”, is haar motto

geworden.

Zij is blij, en wij met haar.

Christine en Christiaan.
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KERSTSFEER

Zoek de 10 verschillen
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Natuur - Het sneeuwklokje

Het was winter. Een dikke laag sneeuw bedekte de aarde. De lucht was koud

en de wind was guur. Maar onder de grond was een klein huisje waar het

lekker warm was. In dat huisje woonde een bloem. Opgevouwen lag ze in

in haar bolletje.

Na de sneeuw kwam regen. Koude druppels zakten door de sneeuw en door

de aarde en drupten op het dak van het huisje onder de grond. Daarna kwam

de zon. Een dun straaltje boorde zich door het restje sneeuw en gaf de

bloembol een prikje.

“Kom maar binnen!” zei het bloemetje. “Dat kan ik

niet” zei de zonnestraal, “ ik ben niet sterk genoeg

om de deur open te doen. Als het lente wordt, dan

ben ik sterker.

Maar het was nog lang geen lente. Iedere nacht

werd het water weer ijs. Soms sneeuwde het, soms regende het en de wind

was nog steeds koud. Af en toe scheen de zon. En elke keer prikte een

zonnestraal door de sneeuw en de natte grond en klopte aan bij het huisje

onder de grond.

“Kom maar binnen!” zei het bloemetje dan weer. ”Dat kan ik niet”, zei de

zonnestraal,” ik ben niet sterk genoeg om de deur open te doen. Als het lente

wordt, dan ben ik sterker.” “Wanneer is het dan lente?” vroeg het bloemetje.

Maar de zon was alweer weg.

Het bloemetje wachtte en wachtte. Toen op een dag weer een zonnestraaltje

aanklopte, hield ze het niet langer vol. “Het duurt zo lang voor het lente is! Ik

krijg er de kriebels van. Ik wil me uittrekken. Ik wil zelf naar buiten kijken en

goedemorgen zeggen tegen de wereld!”

Het bloemetje rekte zich uit. Ze rekte en strekte en duwde tegen de wanden

van haar huisje, die helemaal zacht waren geworden door de regen en waar

de zon al in geprikt had. Ze strekte zich uit door de aarde en de laatste restjes

sneeuw: een dunne groene stengel met een wit-groen knopje en smalle

groene blaadjes.

Vrij naar Hans Christian Andersens - Het Zomerklokje
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Het was koud. “ Je bent te vroeg,” suisde de wind. Maar de zon was er ook en

verwarmde de bloem met haar stralen. “Welkom, welkom,” zongen alle

zonnestralen en zorgden dat het bloemetje helemaal openging. Daar stond ze,

met haar witte jurkje met dunne groen

streepjes.

Het was koud, maar het bloemetje was sterk

en bleef staan. En toen de kinderen naar

buiten kwamen, riepen ze enthousiast: “Kijk,

een sneeuwklokje! Dat is de eerste! Nu

wordt het bijna lente!

Sneeuwklokjes doen dromenSneeuwklokjes doen dromen

Tierelyrisch - TTierelyrisch - Toon Hoon Hermansermans

Ik heb genoeg lentes overgeslagen. ’t Moet uit zijn . Vaak is het me niet eens

opgevallen dat het lente werd. Het deed me niks. Nogal wiedes als je er geen

acht op slaat, doet niets je iets.

Ik merkte de bloesem evenmin op als de sneeuw. Ik hing maar zo’n beetje

tussen hemel en aarde. En alles ging snel. Je had geen tijd om stil te staan, of

je durfde niet misschien, omdat je bang was dat je werd ingehaald.

Maar nu sta ik stil bij de lente in mijn tuin en ik weet zeker dat het niet het

stilstaan is van een ouder wordende man. Wat jammer dat we zo niet kunnen

zijn, denk ik, zo opgetogen als deze bloei; zo eerlijk als het gras, zo mild als de

voorjaarsregen. In dit decor van liefde en zachtmoedigheid wil ik alleen maar

lieve mensen tegenkomen.

O, u mag me rustig beschuldigen van sentimentaliteit, maar wat de aarde op

dit moment oproept in mijn hart, laat ik niet zomaar kapotmaken door de

wrevel en de onvrede van mensen; door wat ze zeggen in de kranten, roepen

door de radio, laten zien op de buis.
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30-09-2022

Noël De Vroe

Vader van Kim De Vroe (zorg)

22-10-2022

Hugo Neirinckx

Vader van Anneke Neirinckx (zorg)

18-11-2022

Cesar Derweduwen

Schoonvader van Myriam Van Driessche (interieur)

Sterkte

° 28-09-2022

Liya

Dochtertje van Yentl De Roos (zorg)

° 31-10-2022

Suus

Dochtertje van Annelies De Vriendt (zorg)

° 11 -11-2022

Lucien

Kleinzoontje van Willeke Smits (interieur)

Veel geluk

"Geeft januari een sneeuwtapijt,

dan zijn we gauw de winter kwijt."
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29 september - Mevr. Gabrielle Van Driessche - 93 jaar

1 oktober - Mr. Romain Van Brussel - 92 jaar

19 oktober - Mr. Prosper Podevyn - 82 jaar

20 oktober - Mevr. Jeanne De Page - 92 jaar

24 oktober - Mevr. Lydie De Meyere - 92 jaar

30 oktober - Mr. Albert De Baere - 89 jaar

1 november - Mevr. Anna De Neve - 89 jaar

27 november - Mevr. Simona Van De Velde - 96 jaar

10 december - Mevr. Denise Rochette - 94 jaar

11 december - Mr. René Van Kerckhove - 78 jaar

12 december - Mr. Willy Van Kerckhove - 83 jaar

14 december - Mevr. Mariëtte Haentjens - 101 jaar

26 december - Mr. Gilbert De Graeve - 86 jaar

Namens directie en medewerkers, oprecht medeleven aan de familie.



DIRECTIE

Karline Ballegeer

directie@hofterengelen.be

ZORGCOORDINATOREN

Waterkant

Ellen Neels

ellenneels@hofterengelen.be

Rietveld - Wilgendreef-Elzenbos

Stefanie Moerloos

stefaniemoerloos@hofterengelen.be

VERPLEEGKUNDIG COORDINATOR

Valérie De Cock

valériedecock@hofterengelen.be

COORDINATOR FACILITAIRE DIENST

Elly T'Kindt

ellytkindt@hofterengelen.be

COORDINATOR WONEN EN LEVEN

Ellen Neels

wonenenleven@hofterengelen.be

WOONASSISTENT

Lieve Ost

woonassistent@hofterengelen.be

DIENST BEWONERSZORG

Griet De Kimpe

09 340 56 06

bewonerszorg@hofterengelen.be

RECEPTIE

09 340 56 00

receptie@hofterengelen.be

Opmaakdatum: 27 december 2022

Contactpersonen


