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Ann verteltAnn vertelt

Beste bewoner, familie, vrijwilliger,

toevallige lezer,…

Vooraleer we de maand december

induiken, eerst eventjes bekomen van

onze succesvolle seniorenweek…

Het was een zeer gevarieerde en

propvolle editie waar onze bewoners erg

van genoten hebben. De positieve

commentaren achteraf en de foto’s in dit

Berkje spreken voor zich. Ik wil dan ook

van de gelegenheid gebruik maken om

alle medewerkers die zich hier voor

hebben ingezet, van harte te bedanken!

Verder zal december ons terug

verwennen met allerlei zoete lekkernijen

en sfeervolle en gezellige momenten.

De sint, onze jaarlijkse kerstbuffetten, de

lekkere en met precisie uitgekozen Kerst

en nieuwjaar menu… zijn zeker

gelegenheden om naar uit te kijken!

Graag wil ik nog eens een warme oproep

doen om jullie zeker niet vergeten in te

schrijven voor onze dessertbuffetten. Dit

kan aan het onthaal. Het is de ideale

gelegenheid om samen met jullie

bewoner, familie en kennissen gezellig bij

te praten in onze sfeervolle cafetaria.

Heb je nog geen outfit voor de

feestdagen? Of wil je nog wat extra tegen

de mogelijk koudere wintermaanden?

Dan kunnen we onze kledijverkoop

aanbevelen die doorgaat op woensdag 7

december (tussen 10u30 en 16u30). Ook

een voltreffer op onze agenda is het

koor ‘Maria Assumpta’. Zij komen voor

ons hun kerstrepertoire brengen op

woensdag 21 december.

Je merkt het, terug veel op de agenda

om er een gezellige, sfeervolle maand

van te maken. Dat het een maand mag

zijn vol fijne momenten want deze blijven

in onze herinnering.

Een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig

nieuwjaar!

Ann Catteeuw

Directeur WZC Ter Berken
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Ons clubje met fans van de Club Brugge breidt uit! Ook

Freddy kan een voetbalmatch wel smaken en is vooral

fan van Club Brugge. De WK-matchen zullen binnenkort

op de voet gevolgd worden hier in huis. Welkom, Freddy!

Kom je Jean tegen, maak dan gerust even tijd voor

een babbel. Hij kan hier namelijk echt van genieten.

Welkom, Jean!

Freddy Soen,

Strauss

Ghisleen

Demeulenaere,

Strauss

Ghisleen is graag creatief bezig. Hij was vroeger

houtbewerker en maakte in zijn vrije tijd zelf kaarsen.

Welkom, Ghisleen!

Jean Bertrem,

Strauss

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.
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Veel sterkteVeel sterkte

Lieve Vantyghem

Geboortedatum: 13/06/1931

Overleden op 29/10/2022

Gustaaf Rebry

Geboortedatum: 07/02/1932

Overleden op 31/10/2022

Gustaaf,

We zullen je herinneren als een man die graag vertelde over de vele

reizen die je ondernam. Je hebt een groot deel van de wereld gezien

en deelde dit graag met anderen. Je was niet alleen een avonturier

maar ook een levensgenieter op culinair vlak. Een traktaat op zondag

bij de Griek in gezelschap van je zoon Lieven en zijn echtgenote was

steeds een feest. Met je dochter Hilde een bezoek aan de cafetaria

brengen en daar genietend van iets zoets of een porto en een babbel,

kleurden ook je dag. Je genoot ook van je kleinkinderen Laura en

Josefien en was zeer trots op je achterkleinkinderen Emma en Achiel!

Je zal gemist worden door je naasten en ook hier laat je een leegte

achter…

Lieve,

de energieke dame van Gits, die heel veel op draai was met haar zus

en vriendin. Lieve was er altijd graag bij, ze leefde voluit! Tot het

alleen wonen te zwaar werd. Lieve kwam wonen in ter berken, dichter

bij dochter Sabien. Sabien kwam vaak langs en bracht ‘oude

bekenden' uit Gits mee. Dit gaf Lieve levensvreugde, … tot het laatste

beetje op was. Jammer dat Lieve haar eigen viergeslacht niet meer

zal kunnen vieren. Ze zou zo fier geweest zijn op haar

achterkleindochter! Lieve, het ga je goed …
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Veel sterkteVeel sterkte

Maria Blieck

Geboortedatum: 17/05/1938

Overleden op 18/11/2022

Maria,

Je dankbaarheid en gevatte opmerkingen laten een diepe indruk na bij

ons.Ook de medebewoners genoten van je opgewekte babbels.

Je kwam steeds uit een doosje, zeker als Willy kwam. Rode lippen,

mooie kledij en een glimlach tot achter je oren …Als Koen en Ingmar,

je zonen, bij jullie kwamen zitten in de cafetaria was jou dag geslaagd.

Maria, het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel

herinneringen gaf.
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Jarig in december.Jarig in december.
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Jarig in december.Jarig in december.
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De feestdagen staan weer voor de deur.

Een feest vraagt om een feestmenu.

Daarvoor staat een heel keukenteam in

Ter Berken garant. Dat keukenteam

wordt geleid door 2 koks Kristof en

Heidi. De ene week werkt Kristof en de

andere week Heidi. Zij worden

ondersteund door Pouran, Theerakarn

en Nele. We laten Heidi en Kristof aan

het woord.

Feestmaaltijden, dat betekent voor jullie

waarschijnlijk wel wat extra werk. Wat

vinden jullie belangrijk bij het uitkiezen

van de feestmaaltijd?

Heidi: Dat het feestelijk is, dat het iets

speciaalders is dan anders, dat het eten is

die wat typisch oogt voor die feestdag. Zo

is het nu met Kerst opgevulde kalkoen.

Kristof: Ik vind het persoonlijk belangrijk dat

wat de mensen zelf willen en de menu

daar wat naar aan te passen.

En hoe zal de menu er dit jaar uitzien?

Heidi: Het is leuk om eens een iets fijnere

menu klaar te maken. Zowel op

Kerstavond als op Oudejaarsavond worden

er warme maaltijden aangeboden zowel 's

middags als 's avonds. 's Avonds staat het

feestmaal op het menu. Op Kerstavond is

dit een verzorgde apero met hapjes,

gevolgd door een gegratineerd vispannetje

en pommes duchesse. Het feestmaal op

Oudejaarsavond is eveneens een apero

met hapjes met daarna scampi's met

venkel in de room en bieslookpuree.

Dat het eens ietsDat het eens iets
speciaalder is danspeciaalder is dan
anders!anders!
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Hebben jullie eigenlijk nog zin om

thuis aan een feestmaal te

beginnen nadat jullie hier gewerkt

hebben?

Heidi: Wel, heel eerlijk, met

Kerstavond niet. We eten nog juist

enkele verzorgde hapjes, een drankje

en een avond vol spelplezier. Anders

maken we daar geen tijd voor en op

deze avond is het bij ons traditie en

dat is best leuk.

Kristof: Tuurlijk, met heel veel plezier.

Feesten is niet alleen lekker eten. Dat

is ook gezellig samen zijn. We zijn

Bourgondiërs, typisch West-Vlaams

hé!

Tijdens de gewone weken, welke

maaltijd bereid je het liefst?

Heidi: Ik maak heel graag pasta

carbonara. En over mijn vispannetje

krijg ik ook vele complimenten. Dat

maak ik ook heel erg graag klaar.

Kristof: Wat mij voldoening heeft is dat

wanneer de karren terugkomen van

de afdeling, deze bijna leeg zijn. Dit

wijst erop dat ze het graag gegeten

hebben. Die dingen maak ik het liefste

klaar.

In deze tijden is het waarschijnlijk

ook niet altijd gemakkelijk om met

alle allergieën rekening te houden.

Welke allergie is voor jullie de

minst makkelijke om een lekkere

maaltijd te maken.

Kristof: Vroeger moesten we alleen

rekening houden met diabeet en

vermageren. Nu heb je lactosevrij,

nefro, maagdarmsparend, zoutloos,...

Alle allergieën zijn moeilijk om iets

lekkers van te maken. Dat is gene

cadeau.

Heidi: Het zoutloos dieet is moeilijk

om smaak te krijgen in het eten. Maar

gelukkig hebben we momenteel geen

glutenvrij dieet want voor deze

mensen zijn de mogelijkheden echt

beperkt.

Wat vind je zelf nog belangrijk om

te vertellen?

Kristof: Ik vind het heel belangrijk dat

we in een woonzorgcentrum nog altijd

een eigen keuken hebben. Een

keuken is ook een beetje de ziel van

een woonzorgcentrum. De keuken

doet meer dan eten maken. Het is

een plaats waar mensen afspraken

maken, waar mensen zaken afhalen

zodat ze op de afdeling bewoners

kunnen verwennen. Hier wonen de

mensen. Wij zijn een stukje, in de

achtergrond, van hun thuis. En dat

geeft me voldoening. Als ik mensen

zie zitten in hun living en ze zeggen

oprecht een goeiemorgen, dan kan ik

echt genieten.

Heidi: Ik sta voor eerlijke, eenvoudige

gerechten die hopelijk onze bewoners

kunnen bekoren. Ik bak graag een

specialeke zoals een koekske en zorg

graag voor een aperitiefje of andere

feestelijkheden. De bewoners zijn mijn

prioriteit. En met ons super

keukenteam gaan wij er tegenaan om

onze bewoners te blijven dienen. Ik

dank onze bewoners dat ik voor hen

mag koken!
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Hondenshow.Hondenshow.

Met de W van Woef...

Enkele honden en hun baasjes van

de Zwevezeelse hondenschool "Mijn

hond, mijn vriend" kwamen hun

kunsten tonen. Deze schattige

viervoeters lieten het beste van

zichzelf zien. Springen, rollen, rennen

en vooral... knuffelen met onze

bewoners.
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Hondenshow.Hondenshow.
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Arlette Vercaigne en Gerard Devos - Strauss - 20 oktober
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OpeningsaperitiefOpeningsaperitief
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Openingsaperitief.Openingsaperitief.
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Openingsbal.Openingsbal.



22

Openingsbal.Openingsbal.
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Openingsbal.Openingsbal.
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Bake Off.Bake Off.

Bakkers, houd u klaar... en bakken

maar!

Bake Off Seniorenspecial!

Onze afdelingen namen het tegen

elkaar op in de strijd om het

heerlijkste en lekkerste gebak klaar

te maken!

Het werd een nek-aan-nekrace

tussen afdeling Chopin en Vivaldi

maar afdeling Strauss stak er met

kop en schouders bovenuit.

Proficiat!
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Bake Off.Bake Off.
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Bake Off.Bake Off.
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Restaurantdag.Restaurantdag.
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Restaurantdag.Restaurantdag.

Na het feestmaal was er op Strauss

tombola. Altijd prijs!
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Travestietenshow.Travestietenshow.

De W van Wervelende

travestietenshow vol

glitter en glamour.
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Travestietenshow.Travestietenshow.
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Travestietenshow.Travestietenshow.

Marie Josée Demeulemeestere - travestietenshow - 24 november
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Travestietenshow.Travestietenshow.



38

Travestietenshow.Travestietenshow.

Gaston Swaenepoel & Sylvie Moreau - travestietenshow - 24 november
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Slotshow.Slotshow.

Ludo Dedene & Ann Behaeghel - Slotshow - 25 november



40

Slotshow.Slotshow.
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Slotshow.Slotshow.
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Slotshow.Slotshow.
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Supporteren voor de Rode Duivels.Supporteren voor de Rode Duivels.
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Supporteren voor de Rode Duivels.Supporteren voor de Rode Duivels.
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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


