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Voorwoord.Voorwoord.

Beste bewoner, familie, vrijwilliger,

toevallige lezer,…

Telkens heb ik goeie voornemens om het

voorwoord niet te laten overheersen door

corona. Geen evidentie het afgelopen

jaar. Maar toch wil ik mij deze maand hier

aan houden! We worden al genoeg

geconfronteerd met corona boodschappen

in de media, op het werk, in onze privé…

Laat ons het hebben over de maand

december die ons op verschillende

momenten toch een warm en goed gevoel

kan bezorgen. Eerst en vooral 6

december, het feest van de Sint en zijn

vele pieten. Ieder kind kijkt reikhalzend uit

of de sint wel die leuke dingen uit het

verlanglijstje zal brengen… Snoep en

chocolade staan zeker op de menu! Wij

zullen deze traditie van snoep en

chocolade ook zeker in ere houden in Ter

Berken.

Ook de versiering van vele lichtjes kunnen

in deze donkere dagen voor een

gezellige sfeer zorgen. Dit zowel in de

huizen als in de winkelstraten. Dus haal

die kerstboom maar in huis of van de

zolder en versier hem van top tot teen

zodat je, eens je op je gemak in de zetel

zit, ten volle kan genieten van die mooie

traditie! Hier zullen we er zeker ook weer

een feest van maken om de kerstbomen

te laten schitteren op iedere living. Wie zal

de mooist versierde kerstboom hebben?

We laten deze keuze over aan onze

bewoners…tijdens een kerstboom

challenge.

En van tradities gesproken. Het einde van

het jaar roept ook altijd op om eens stil te

staan bij die andere die het soms

moeilijker en lastiger heeft. Dat deze

mensen ook mogen omringd worden door

warme mensen. Of dit nu familie is, een

attentvolle buur, een dichte vriend, een

vrijwilliger die zich belangeloos inzet,.. het

maakt niet uit als ze maar een warm en

liefdevol momentje mogen ervaren in deze

tijden. Want iedereen verdient dit wel…

Een goeie gezondheid en een fijn

eindejaar toegewenst! Maak er het beste

van, wij zullen dit hier in Ter Berken met

onze ganse ploeg ook doen!!

Warme groet,

Ann Catteeuw

Directeur WZC Ter Berken
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We verwelkomen opnieuw een creatieve ziel hier in Ter

Berken. Chrisje hield er vroeger van om haar woning en

de school waar ze werkte te versieren. Daarnaast

speelde ze ook toneel bij Het Ventiel en hield ze van

dansen. Welkom, Chrisje!

Christiane

Parein,

Strauss

Als kleermaakster en vroeger werkzaam

in de ‘Grand Bazaar’ op de afdeling

kledij, verwelkomen we graag een dame

met stijl. Maria houdt van winkelen en

zorgt graag voor orde en netheid.

Welkom, Maria!

Maria Ost,

Strauss

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Onze kaartersclub krijgt opnieuw versterking met

Etienne in ons midden. Etienne was vroeger namelijk

een fervent kaarter, maar vertoeft vooral ook graag in

gezelschap, met een hapje en een drankje. Welkom

Etienne!

Etienne

Verschetze,

Strauss





Veel sterkteVeel sterkte

Abel, muziek zorgde ervoor dat iedere dag een

‘geslaagde’ dag werd. Met jou danspassen kon je menig

vrouwenhart sneller doen slaan. Bij een telefoontje van

je kleindochter werd je vaak weemoedig, maar O wat zag

je haar graag! We herinneren jou als een galante man!

August, we hebben je niet lang gekend. We herinneren

jou als een oprechte, integere en beleefde man, vol

liefde voor je vrouw. De pijn nam veel van je levenslust

weg. Wanneer er echter over boekhouden werd

gesproken, zagen we nog steeds de glinstering in je

ogen. Maar nu je voorgoed bent heengegaan, zeggen

wij dank dat wij je op je laatste reis mochten begeleiden.

Abel Tytgat

Geboortedatum: 16/07/1926

Overleden op 28/10/2021

August Dispersyn

Geboortedatum: 21/10/1928

Overleden op 6/11/2021



Veel sterkteVeel sterkte

Annie, samen met je echtgenoot, Rik, bouwden jullie de

Vaco op. Je leiderschapskwaliteiten kwamen nog steeds

boven. Je kon streng maar rechtvaardig uit de hoek

komen. Bovenal was je een echte ‘ambiance’ maker.

Wanneer de muziek begon te spelen, begon jij spontaan

mee te wiegen of te dansen. De vele bezoeken van je

familie deden je deugd! Je aanwezigheid zal gemist

worden door velen.

We hadden het geluk bijna 4 jaar voor jou te mogen

zorgen. Je hield ervan als we je 's morgens kwamen

wakker maken dat we tijd voor je maakten. Je werd

graag in de watten gelegd en was hier dan ook telkens

bijzonder dankbaar voor. Tijdens de dag was je een

stille genieter, je bleef graag op de achtergrond. Zingen

in het koor was echt één van je topactiviteiten. We

herinneren jou als een zachte en lieve man, door

iedereen graag gezien.

Annie Cornette

Geboortedatum: 22/09/1943

Overleden op 10/11/2021

Jozef Deroo

Geboortedatum: 14/07/1934

Overleden op 8/10/2021
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Het verhaal van

Godelieve...

Op 17 november kon je na het

nieuws op Focus & WTV het verhaal

van Godelieve volgen in het

programma "Gezond & Wel".

De welkomfilosofie van ons

woonzorgcentrum spat van het

scherm af.

Ook de nieuwe verhuisservice,

waarbij Kotee en onze

woonzorgcentra de handen in elkaar

slaan, wordt mooi in de verf gezet.

Emilie vertelt hoe alles bij een

verhuis naar één van onze

woonzorgcentra in zijn werk gaat.

Benieuwd naar het ganse verhaal?

Surf dan naar de website van focus-

wtv.be en dan naar het programma

"Gezond en Wel"... daar kan je het

filmpje nog eens bekijken!



Gezond & Wel: Sabien en haar mama.Gezond & Wel: Sabien en haar mama.



ROELAND, DE HUISMUZIKANT
IN DE KIJKER!

Roeland is al jaren onze

huismuzikant. Roeland

werkt als psychiatrisch

verpleegkundige op de

afdeling Chopin. Eén keer

per week komt hij op elke

afdeling langs om mensen te plezieren

met muziek. Graag wilden we weten

waar die liefde voor muziek vandaan

kwam. Tijdens een lange middagpauze

gingen we samen iets eten en

kwamen de vragen en de antwoorden.

Dag Roeland, mijn allereerste vraag

voor jou. Muziek, wat betekent dat

voor jou?

Muziek is al mijn hele leven aanwezig, al

sedert ik klein was. Ik heb muziek vooral

leren kennen via de platen van mijn

broers. Van thuis uit werden we altijd

gestimuleerd om naar de muziekschool

te gaan maar ik deed dat echt niet

graag. Die theorie, bah. Ge hebt geen

theorie nodig om muziek te maken. Vele

grote muzikanten kunnen geen

muzieknoot lezen. Paul Mc Cartney is

één van de beste muziekschrijvers ter

wereld en hij kan geen noot muziek

lezen.

Ik gebruikte de gitaar van mijn zus om te

tokkelen. En later, in de KAJ, leerde

iemand ons akkoorden en ik was

vertrokken.

Muziek is een soort van uitlaatklep, een

deel vertaling van emoties. Al naargelang

ik me voel koppel ik dat ook aan

muziek. Muziek kan echt wel emoties

teweeg brengen. Muziek kan u doen

lachen en kan u doen wenen, kan een

gevoelige snaar raken. Muziek kan iets in

beweging brengen, voor uzelf, maar ook

voor wie ernaar luistert.

Muziek kan veel gevoelens teweeg

brengen. Gevoelens zoals blijheid,

verdriet, weemoed, kwaadheid,

agressie,...Muziek hoeft niet perfect te

zijn. Muziek is expressie, een vorm van

uitdrukken. Dat is het belangrijkste.

Nietzsche, de filosoof, had daar een

mooie uitspraak over: "Zonder muziek

zou het leven een vergissing zijn."

Muziek zorgt ervoor dat je mensen in

verbinding brengt, dat je met mensen

samen komt. Muziek is het mooist

wanneer er interactie is met het publiek.







Een blik op november.Een blik op november.

World Choir games - 4 november - Strauss

De World Choir Games, ook wel Olympische Spelen voor

zangkoren genoemd, ging dit jaar offline en online door. Op 4

november werd dit in de Roeselaarse woonzorgcentra online

uitgezonden. Zo ook bij ons en zo tonen we ook de verbondenheid

met alle woonzorgcentra. De uitzending bracht verschillende

internationale hits van Vlaamse bodem. De bewoners genoten!



Een blik op de seniorenweek.Een blik op de seniorenweek.

Denise Vansteenkiste en Frida Deboot - Vivaldi - ontbijtbuffet 16 november

Seniorenweek betekent

feestweek! De ene dag een

heerlijk ontbijtbuffet en de

andere dag een aperitief met

een feestmaaltijd. Een

muzikaal pak, een

verwennamiddag of een

dessertbuffet... Alleen maar

verwennerij en onze bewoners

genoten zichtbaar!











Een blik op de seniorenweek.Een blik op de seniorenweek.

MUZIEK MET

ROELAND



Een blik op de seniorenweek.Een blik op de seniorenweek.



Een blik op de seniorenweek.Een blik op de seniorenweek.





Een blik op de seniorenweek.Een blik op de seniorenweek.

DESSERTBUFFET





Een blik op de seniorenweek.Een blik op de seniorenweek.



Een blik op november.Een blik op november.

EEN DEGUSTIEFJE

MET IJSPRALINES



Een blik op november.Een blik op november.

Rita Robbe en Patrick Ducasteele - Chopin

Bewoners van Chopin

genieten van een

deugddoende

novemberwandeling.



Een blik op november.Een blik op november.

STOELDANSEN OP

CHOPIN OP EIGEN

GEKOZEN MUZIEK



Een blik op november.Een blik op november.

MET CHOPIN OP

BOODSCHAPPEN







Een blik op november.Een blik op november.

De adventskrans is een

mooie traditie. We tellen af

naar Kerstmis...



Een blik op november.Een blik op november.

Christiane Casteur en Rudi Stragier - Chopin

De bingo blijft een succes

op Chopin.



Een blik op november.Een blik op november.

Luc Maes en Trees Joye - Chopin - 29 november

Bewegen is gezond. Daarom doen veel

bewoners mee aan de fit-o-meter. De mocktail

achteraf is een heel goeie motivatie.



Een blik op november.Een blik op november.

Op Vivaldi schilderen ze als

echte Picasso's...



Een blik op november.Een blik op november.

Op Vivaldi werd voor de

eerste keer het abc-spel

gespeeld. Per letter moeten

we een woord vinden die

past binnen het gekozen

thema. Lekker gezellig

kletsen met de dames.



Een blik op november.Een blik op november.

Op Vivaldi planden ze een

muziekactiviteit. Muziek is

een communicatievorm

waar geen woorden aan te

pas komen om elkaar te

verstaan. Muziek is leven!



Hippe waterzooi met een eigen twist.Hippe waterzooi met een eigen twist.

Op Vivaldi werd er lekkere waterzooi met een eigen twist gemaakt. We

moeten al enkele weken een vaste vrijwilliger missen. Maar gelukkig kwam

Mireille ons te hulp schieten.

Wat hebben we nodig: kipfilet - prei - selder - wortelen - ui - voorgekookte

aardappelschijfjes - bouillonblokje - zure room - tijm - laurier - zout - peper -

boter.

Hoe doen we het: Snij de prei, wortelen, selder en ui in kleine stukjes. Snij

de kip in repen en bak krokant in een wokpan. Haal uit de pan en zet aan

de kant. Bak in dezelfde pan de aardappelschijfjes. Haal ook uit de pan.

Bak nu de ui, prei, selder en wortelen en verkruimel het bouillonblokje over

de groenten. Kruid met tijm en laurier. Als de groenten beetgaar zijn, voeg

je de kip en aardappelen terug toe. Serveer met zure room.

SMAKELIJK!



Een blik op november.Een blik op november.

Hoe meer zielen, hoe meer

hulp :-) Zelfgemaakte frietjes

met frikandellen!





Op Vivaldi maken ze prachtige

decoratie met droogbloemen.

en een lekkere appeltaart!



Een blik op november.Een blik op november.

Decoratie met takken

Takken snoeien in eigen

tuin, zijtakken verwijderen,

takken op maat snijden,

takken ontdoen van hun

schors, takken laten drogen

en takken schilderen. Het

resutaat: een vaas met

takken en een paar gezellige

namiddagen.





Een blik op november.Een blik op november.

HERFSTWANDELING



Een blik op november.Een blik op november.

Strauss

Ook de bewoners van

Strauss gaan naar buiten

om de benen te strekken.



Een blik op november.Een blik op november.

PUZZELEN OP

ZONDAG



Een blik op november.Een blik op november.

OP STRAUSS MAKEN

ZE HET TERRAS

KLAAR VOOR EEN

WINTERSLAAP!



Een blik op november.Een blik op november.

WITLOOFPROJECT



Een blik op november.Een blik op november.

Witloofproject - Strauss

In november werd ons jaarlijks

witloofproject weer opgestart. We wekken

de nieuwsgierigheid van de bewoners

op. De emmers worden gevuld met aarde

en daarin worden de grote bruine

stokken, genaamd cichorei, gepland. Ook

een buis wordt in de aarde gestopt, dit

dient om 1 maal per week water te

geven. Daarna wordt het geheel afgedekt

met een papieren zak, zodat het donker

is. Nu wordt het wachten. Binnen drie

weken kunnen we onze eigen verse

witloof oogsten. Lekker grondwitloof, vol

vitamines en mineralen, heerlijk genieten

dus.

























Oplossing woordzoeker vorige maandOplossing woordzoeker vorige maand











Zijstraat 59

8800 Roeselare

t. 051 24 96 54

e. info@wzcterberken.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


