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WelkomWelkom

Paula DereumauxPaula Dereumaux

Welkom op afdeling Strauss!

Noël Van RyckeghemNoël Van Ryckeghem

Welkom op afdeling Strauss!

Nu de lente er is en er volop terug in de tuinen wordt

gewerkt, zal ook Noël graag een handje toesteken.

Tuinieren was namelijk zijn grootste hobby. Zet de

'schoep' en onze tuin op hoogte maar al klaar!

Paula ziet een ritje op de iets, een wandeling buiten en

een uitstapje altijd zitten! Ondertussen een babbeltje

doen en de dag kan niet meer stuk voor haar. Welkom

Paula!
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Veel sterkteVeel sterkte

Maria DegryseMaria Degryse

Geboortedatum: 16/04/1956
Overleden op 15/06/2021

Een verpleegster in hart en nieren. Je zag jezelf nog

vaak als "één van ons". Je hield van een babbel en

volgde de gesprekken rondom, maar de interactie werd

steeds moeilijker. Je moest telkens weer een stukje van

je zelfstandigheid afgeven. Dit deed je zichtbaar veel

pijn.

Maar wat ben je een ongelofelijk sterke vrouw, een

echte vechter.

We zullen de vele mooie herinneringen koesteren.



11

VerjaardagenVerjaardagen

Norette DegrendeleNorette Degrendele

Geboortedatum: 06/07/1939
Norette woont op afdeling Vivaldi.

8282

8989

8787

William a VahineWilliam a Vahine

Geboortedatum: 14/07/1934
William woont op afdeling Strauss.

Jozef DerooJozef Deroo

Geboortedatum: 14/07/1934
Jozef woont op afdeling Vivaldi.

Godelieve ParmentierGodelieve Parmentier

Geboortedatum: 13/07/1932
Godelieve woont op afdeling Vivaldi.

8787
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VerjaardagenVerjaardagen

Abel TytgatAbel Tytgat

Geboortedatum: 16/07/1926
Abel woont op afdeling Strauss.

9595

7474

7777

Martial DuthooMartial Duthoo

Geboortedatum: 09/05/1945
Martial woont op afdeling Vivaldi.

Gilberte SmoldersGilberte Smolders

Geboortedatum: 21/07/1944
Gilberte woont op afdeling Strauss.

Sonja SpeybrouckSonja Speybrouck

Geboortedatum: 19/07/1947
Sonja woont op afdeling Chopin.

7676
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VerjaardagenVerjaardagen

Odila LenoirOdila Lenoir

Geboortedatum: 18/08/1930
Odila woont op afdeling Vivaldi.

9191

5757

7676

Francine BostynFrancine Bostyn

Geboortedatum: 26/08/1954
Francine verblijft op afdeling Strauss.

Agnes VanlakeAgnes Vanlake

Geboortedatum: 20/08/1945
Agnes woont op afdeling Chopin.

Luc MaesLuc Maes

Geboortedatum: 19/08/1964
Luc woont op afdeling Chopin.

6767
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Roeland brengt ambiance op

onze terrassen met zijn leuke

deuntjes!
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We klinken met onze mannen op Vaderdag!

Onder een stralende zon kunnen ze genieten

van een ritje op de babbeliets.

Heel veel dank aan onze vrijwilligers om dit

mogelijk te maken!
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Op supporteren staat

geen leeftijd... en dat

bewijzen onze

bewoners. Helemaal in

tenue gaan onze

bewoners helemaal op

in de EK-gekte. Er werd

zelfs een quiz

ondergedompeld in EK-

stijl.
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De Dag van de

Mantelzorg, op 23

juni, was de ideale

gelegenheid om de

mantelzorgers een

hart onder de riem te

steken. Daarom

trakteerden wij hen op

een ritje met onze

babbeliets doorheen

Roeselare.



25

De straten van Roeselare

doorkruisen met de huifkar!

Gelukkig overdekt want het

weer zat niet mee!
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Op Chopin viel het

mooie weer enorm in

de smaak. Er werd

gewandeld, geietst of

gewoon genoten op

ons terras.
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En ze worden getrakteerd op

lekkere ijskofie in het warme

weer!
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Ochtendgymnastiek!

#RustRoest

#Fitterdanitwillenweblijven!
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Op Vivaldi smullen ze van

zelfgebakken wafels en

wordt er bingo gespeeld.
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Het mooie weer geeft een

boost aan onze bewoners.

De zon zorgt voor goed

humeur en blije gezichten.

Genieten van ons

middagmaal op het terras,

genieten van het uitzicht,

zelfs een dansje placeren...

allemaal OMDAT HET KAN!

Een ijsje als verfrissing is altijd

een goed idee!
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Kunst op een les! Het

was wat precisie werk

maar het resultaat is

meer dan geslaagd!

Weer een decoratie

stuk rijker op Vivaldi.
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Op Strauss wordt er

balloonza gespeeld. Dit is

een aangepaste vorm van

mikado. Een spel met

stokken en ballen. Om de

beurt mogen de bewoners

een stok uit het spel halen.

Wie laat de laatste bal vallen?
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De bewoners van

Strauss toerden ook

doorheen Roeselare

met de tuktuk. Daarna

gezellig genieten op

een terrasje. Wat was

dat lang geleden...
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Ook op Strauss zat de zon

uit. Zalig genieten op ons

terras en daar hoort een ijsje

bij.
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Op z'n zondags!
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Oplossing woordzoeker vorige maandOplossing woordzoeker vorige maand

10 talen, horizontaal en verticaal10 talen, horizontaal en verticaal
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Verbind de cijfersVerbind de cijfers
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Beste lezer,Beste lezer,

Hebt u problemen of suggesties omtrent de dienstverlening in onsHebt u problemen of suggesties omtrent de dienstverlening in ons

huis? Mist u nog iets in dit huiskrantje? Maakte je zelf iets mee binnenhuis? Mist u nog iets in dit huiskrantje? Maakte je zelf iets mee binnen

onze muren dat de moeite waard is om in dit magazine te publiceren?onze muren dat de moeite waard is om in dit magazine te publiceren?

Laat het ons zeker weten!Laat het ons zeker weten!

U kunt dit blad afgeven bij de maatschappelijk werker, de teamcoach,U kunt dit blad afgeven bij de maatschappelijk werker, de teamcoach,

de directie of gewoon droppen in de ideeënbus aan de lift.de directie of gewoon droppen in de ideeënbus aan de lift.

Voor artikeltjes en suggesties omtrent dit magazine, neem contact metVoor artikeltjes en suggesties omtrent dit magazine, neem contact met

Karen aan het onthaal of mail naar info@wzcterberken.beKaren aan het onthaal of mail naar info@wzcterberken.be

Naam:

Afdeling:

Datum:

SUGGESTIEBLAD
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