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Ann vertelt...Ann vertelt...

De zomer… voor velen de leukste periode van het jaar. De schoolpoorten gaan
voor een 2-tal maanden op slot, ieder weekend kun je wel op één van de vele
zomerfestivals genieten van je favoriete muziek, die welverdiende vakantie komt in
het vizier… Eindelijk eens tijd voor jezelf, tijd voor je familie & vrienden, tijd om te
herbronnen, energie op te doen,… Alhoewel de periode voor je vakantie nog
stressvol kan zijn… op het werk nog zaken afwerken en afspreken, je voorbereiden
voor een eventuele reis,… maar probeer hierin vooral koel te blijven en het overzicht
te bewaren (een afvinklijstje opmaken kan al helpen).
Voor iedereen is vakantie anders. De ene stapt het vliegtuig op richting een
godverlaten strand om te ontspannen onder de wuivende palmbomen, nippend aan
een lekkere cocktail terwijl de andere zijn bergschoenen aantrekt, vele kilometers
stapt en de gezonde berglucht opsnuift. Anderen gaan eindelijk die uitgestelde
klusjes in huis aanpakken en tussenin van de eigen tuin en eigen land genieten.
Zolang het maar iets is waar je naar uitkeek en je terug oplaad met positieve
energie! Er zijn zoveel verschillende manieren om van de zomer te genieten!

Hier, in WZC Ter Berken, zullen we ook de zomer en de vakantie in huis brengen!
Te starten met een groots event: op donderdag 14 juli komt de ‘KOERSbus’
langs. Dit is een rijdend museum boordevol verhalen en attributen over ons boeiend
wielerverleden. Je kunt deze een bezoekje brengen doorlopend tussen 10u en 17u.
Het loont zeker de moeite om eens langs te komen. Iedereen kan zich terug een
beetje Flandrien voelen bij het zich onderdompelen in de wondere wereld van de
koers en alles wat daarbij komt kijken. Onze duofiets en babbelfiets zullen ook extra
ingezet worden om alle alternatieve vormen van fietsen in de kijker te zetten! Er zal
ook voor afkoeling gezorgd worden met een lekker ijsje.

Ook komen er terug jonge studenten onze groep vrijwilligers en medewerkers
vervoegen. In de voormiddag helpen ze op de living met huishoudelijke taken en in
de namiddag moeten ze hun kuiten smeren want dan gaan ze op wandel met een
groepje bewoners. Iedere afdeling heeft een vaste wandelnamiddag met deze
studentjes onder begeleiding van een woonleefbegeleider. De vaste
wandelmomenten staan in de agenda van de afdeling op familienet. Vitamine D
opdoen is de boodschap!
Daarnaast heeft iedere afdeling nog zijn individueel zomerprogramma om onze
bewoners te verwennen. Een uitstap naar de zee, een ritje op een tuk tuk treintje,
eens de natuur opsnuiven in Groenhove of Rhodesgoed, een ijsje gaan eten in de
bossneppe, een huifkartocht… Er zal vast wel iets tussen zitten die onze bewoners
een WOW momentje zal bezorgen. Als familie kun je altijd aangeven als je graag
meewilt gaan op uitstap. Zo kan je je eigen mama of papa begeleiden en samen
een ‘TOP momentje’ beleven. Blijf je liever dicht bij, dan kan vertoeven op ons
zonneterras met zicht op de fontein ook heel aangenaam zijn. De
woonleefbegeleiders zullen zeker ook zorgen voor de nodige verfrissing: een
lekkere mocktail, een fruitbrochette, een ijsje…
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Misschien minder een uitstapje voor in de zomer maar evenzeer warm aanbevolen is
het bezoek van het Gerodent team (vanuit UGent). Ze komen naar jaarlijkse gewoonte
om de 6 maand langs. Ze toveren 3 dagen onze vergaderruimte op het gelijkvloers om
in een grote tandartspraktijk. Dit gaat door op maandag 18 juli, dinsdag 19 juli en
woensdag 20 juli. Op iedere afdeling zijn er zorgmedewerkers die dit in goeie banen
leiden en onze bewoners begeleiden voor een tandartsbezoek. De tandartsen zorgen
voor een goeie mondzorg zodat iedereen kan blijven genieten van lekker eten, want
ons gebit verdient de beste zorgen en tandpijn kunnen we missen, welja, als kiespijn!
Tijdens het zomerverlof zal er ook tijd genomen worden voor een
tevredenheidsbevraging bij onze bewoners en/of familie. We polsen graag hoe jullie
onze dagelijkse werking ervaren. Voel jullie vrij om aan te geven wat jullie goed vinden
maar zeker ook waar we nog in kunnen bijsturen, groeien of verbeteren. Enkel zo
kunnen we onze werking verder uitbouwen en kunnen we onze kwaliteitsvolle zorg
blijven bewaken.
Mag ik ook vragen dat jullie wat begrip hebben tijdens het verlof voor onze
jobstudenten die we inzetten op de afdelingen. Om iedereen zijn welverdiende
vakantie te geven kunnen we niet anders dan jonge, talentvolle mensen met goesting
voor de zorg inzetten. Deze studenten zullen niet altijd direct jullie gewoontes kennen
maar we zullen ons best doen om hen zo snel mogelijk de kneepjes van het vak te
leren.

Als deze zomereditie van het Berkje in jullie handen komt, sta ik aan het begin van
mijn zomervakantie. Wij trekken er nog eens met het ganse gezin op uit! Ja, die
uitgestelde vakantie van 2 jaar terug. Herinneringen samen opdoen voor het leven!
Daar draait vakantie toch om: tijd maken voor de mensen die je dierbaar zijn en samen
mooie momenten delen en beleven. Ze vastleggen op foto om jaren later terug te
kijken en dan te mijmeren hoe mooi het toen was…

Ik wens ieder van jullie dan ook een deugddoende, ontspannende vakantie toe,
boordevol mooie herinneringen!

Warme groet
Ann Catteeuw
Directeur WZC Ter Berken

Ann vertelt...Ann vertelt...
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Sacha en Soie zijn getrouwd.Sacha en Soie zijn getrouwd.

Mr. & Mrs. Vanhoutte, they said yes!

The best thing to hold onto in life is each other!
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Sacha en Soie zijn getrouwd.Sacha en Soie zijn getrouwd.

Ook onze bewoners konden

het niet nalaten om dit

prachtige koppel te

bewonderen. Norette zorgde

er persoonlijk voor dat

Sacha's strikje goed zat!
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9 De W vanDe W van
WerksfeerWerksfeer
kreeg terugkreeg terug
een boost ineen boost in
Ter Berken.Ter Berken.

In het kader van

teambuilding werd

onze cafetaria voor

één avond omgetoverd

tot een echte saloon!

De dresscode was

voor iedereen duidelijk

gebleken: stoere

cowboys en cowgirls!

Hamburgers,

desperado's,

desserbuffet deluxe...

het smaakte iedereen!

Om het Western feest

in stijl af te maken,

werd met de Line

Dance nog het vuur

aan de schenen

gelegd.

Een dikke pluim voor

afdeling Chopin voor

de organisatie!

Of is een pluim...iets

voor Indianen?
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Jarig in juli.Jarig in juli.
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Jarig in augustus.Jarig in augustus.
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Filip, wie van onzeFilip, wie van onze
bewoners kent hembewoners kent hem
niet?niet?

Problemen met de airco = Filip!

Chauffage werkt niet = Filip!

De bel doet het niet = Filip!

De radio werkt niet = Filip!

Gang schilderen = Filip!

De koffiemachine ontkalken = Filip!

Het bad loopt uit = Filip!

...

Filip, je werkt al 26 jaar in Ter Berken en

kan ons daardoor veel wistje-datjes

vertellen maar wat is nu het grappigste

wat je in jouw carrière hier meemaakte?

In de tijd dat het moederhuis nog open was,

kwam er eens ne vent met een plateau

doopsuiker. Hij was gemist van adres. Karen

liep naar de deur om te zeggen dat hij aan

de overkant moest zijn. Hij draaide zich om,

viel over een boordje, maakte koprol en liep

terug verder met zijn plateau alsof er niets

gebeurd was. De plateau had nooit de grond

geraakt. We lagen plat van het lachen. Ik

peise da Karen toen een verse onderbroek

moest aandoen :-)

Ooit was er hier ook eens een madam die

met haar fiets binnen reed langs de

voordeur en terug naar buiten reed naar de

achterdeur aan de liften. Echt gebeurd.

We kunnen nog veel zo'n dingen vertellen

wè...
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Op feesten is het

bedienen van de BBQ

altijd jouw job. Op de

zomerbar was je terug

van de partij met jouw

lederen schort. Is er een

reden voor die schort,

Filip?

Hahaha, ja, zeker en vast,

tegen de warmte. 2 jaar

geleden had ik een

brandwonde op mijn buik

omdat mijn buik te dik was

en te dicht bij het vuur

kwam.

En wat is dat met je

"bekesop"?

Da's privé hé zeg... 't Is

daardoor da'k dit jaar geen

brandwonden meer heb op

mijne buik. Bekesop, tegen

brandwonden :-)

Jouw pensioen nadert...

Ah, nadert mijn pensioen?

Nog nooit op gepeinst.

Echt waar, nu da je dat

zegt.

Wie verlangt er nu om op

pensioen te gaan, ge zijt

dan toch al heel oud hé...



15

Voetbal of koers?...Domste

vraag dat je kunt stellen!

Koers hé!

Op Tv of in 't echt?...

Beiden!

Op café met de maten of

gezellig gaan eten met het

vrouwtje? 2de!

De zee of de bergen?

...Weet ik niet echt, is allebei

leuk!

Fietsritje of ritje met de

moto... de moto natuurlijk,

da's zo lastig niet hé!

Lievelingsland?...Italië, we

gaan al jaren naar Toscane

op reis. Vroeger met de

kinderen gingen we ieder

jaar naar zee.

Heb je een jaarlijkse

topactiviteit? Tijdens de

verlofperiode sta ik mee aan

het roer van het

Natourcriterium in

Roeselare. Bij deze,

iedereen welkom op de

12de editie van het Dovy

Natourcriterium in

Roeselare op 26 juli!
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Pop Up Zomerbar.Pop Up Zomerbar.

Filip & Marnick - Pop Up Zomerbar 9 juni

De weergoden waren ons beter gezind dan verwacht. Een zonnige

dag in fijn gezelschap met lekker eten en drinken onder muzikale

begeleiding van Roeland. We zagen enthousiaste en lachende

gezichten. De W van Wij weten waar het goed is.
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De wandelclub.De wandelclub.



28

Vaderdag.Vaderdag.

Marcella Verschoore, Gaston Swaenepoel en Nadege - Vaderdag - 12 juni
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Vaderdag.Vaderdag.

Richard Hoet - Vaderdag - 12 juni
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In beweging blijven, zo doet

Sylvie dat!

Sylvie zorgde voor de

muziek waarop je niet kan

blijven stilzitten en die je de

nodige portie happy vibes

geven.

Samen in beweging met de itcoach.Samen in beweging met de itcoach.
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Samen in beweging met de itcoach.Samen in beweging met de itcoach.
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Een blik op juni.Een blik op juni.

Genieten in Bistro De Waterdam

op hun mooi zonnig terras.
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Een blik op juni.Een blik op juni.
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Een blik op juni.Een blik op juni.

Met Chopin naar Hoeve Ter

Kerst. Een verse mojito en

een verfrissende ijscoupe

op een zonovergoten,

gezellig terras. Wat wenst

een mens nog meer? Een

welgemeende merci aan

Filip om ons veilig en wel te

voeren!
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Een blik op juni.Een blik op juni.
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Een blik op juni.Een blik op juni.

Maandag 27 juni bracht erfgoedcel TERF een bezoek aan afdeling

Chopin. Ze brachten nostalgische herinneringen aan de voorbije 90

jaren BATJES mee... Ook onze bewoners kregen de kans om hun

eigen herinneringen op te halen en te delen en konden zo

meewerken aan de voorbereiding van het 100-jarig bestaan van de

Roeselaarse batjes.
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Een blik op juni.Een blik op juni.
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Een blik op juni.Een blik op juni.

Het terras op Vivaldi werd opgefleurd

met prachtige bloemen. Uiteraard

moest al dit moois eerst verpot worden.

Gelukkig waren er enkele

enthousiastelingen om te helpen.
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Een blik op juni.Een blik op juni.

Godelieve op uitstap naar vrienden en

familie met de babbelfiets.
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Een blik op juni.Een blik op juni.

Raymonda Deserrano - Huifkarrentocht Vivaldi - juni
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Een blik op juni.Een blik op juni.
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Een blik op juni.Een blik op juni.
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Een blik op juni.Een blik op juni.

Een ijsje om af te koelen...
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Een blik op juni.Een blik op juni.

De barbiermiddag voor de

heren van Vivaldi viel enorm

in de smaak. De W van

Warme Zorg!
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Een blik op juni.Een blik op juni.

Groepsbeweging met

fitcoach Sylvie in de zon!
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Een blik op juni.Een blik op juni.

De bewoners van Strauss

snuiven de zon op in de

moestuin. Ze kijken wat

groeit, bloeit en geoogst kan

worden.
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Een blik op juni.Een blik op juni.
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Een blik op juni.Een blik op juni.

GROETEN UIT

NIEUWPOORT!
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Een blik op juni.Een blik op juni.
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Een blik op juni.Een blik op juni.

De bewoners van Strauss genoten van

een mooie wandeling en lekkere

pannenkoeken in kinderboerderij Den

Ast in Lichtervelde.
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Een blik op juni.Een blik op juni.
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Een blik op juni.Een blik op juni.
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Kruiswoordraadsel

HORIZONTAAL

1 zwaardwalvis 5 magma 9 vlaktemaat 11 zaadje 13 hemelbrood 15 ooit 17

leslokaal 18 lidwoord 19 troefkaart 21 voegwoord 22 per expresse 23 ontbijtspek 25

toets alleen 27 riv. in Duitsland 29 loods 31 bijbelse stad 32 ad interim 33

voedingsstof 36 pl. in Zwitserland 38 motorraces 39 windrichting 41 ego 42

administratietroepen 44 soort zeil 45 rijksgrens 46 kledingstuk 48 watertje 50

verfplank 52 Engelse titel 53 hoofdsieraad 54 leuze 55 brievensnoer.

VERTICAAL

2 riv. in Frankrijk 3 vrucht 4 tennisterm 5 jong dier 6 rijstdrank 7 pl. in Limburg 8

Noorse godheid 10 kledingstuk 12 universiteitsbode 14 petroleum 16 droog 19

grappenmaker 20 boogbal 22 houten paaltje 23 vrouwelijk dier 24 naaigerei 26

Amerikaans stinkdier 28 beschut 30 tochtje 34 Latijnse bijbelvertaling 35 fideel 36

zwaardwalvis 37 intiem 40 vrouwelijk dier 43 letterteken 45 gewrichtsaandoening 46

pl. in België 47 niveau 48 baken 49 kleurentelevisie 51 hoeveelheid 52 kleine

ruimte.
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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


