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Nele verteltNele vertelt

De coronacijfers blijven de goede kant uit gaan en de versoepelingen waar we

allemaal zo naar uit gekeken hebben, volgen elkaar nu in snel tempo op. Meerdere

virologen waarschuwen nochtans dat de pandemie nog niet voorbij is en dat we te

niet te snel victorie mogen kraaien (u weet het nog wel, van die beer en zijn vel,

vooraleer er een schot gelost werd). En toch, iedereen smacht terug naar het leven

van vroeger, hoewel het mogelijks nooit helemaal terug zoals voorheen zal

worden. Een stevige handdruk geven aan een onbekende, dat zie ik nog zo snel

niet terug gebeuren. Maar de terrassen zijn terug open en dat lokt velen onder ons

terug de straten en pleinen op, alsof ze willen duidelijk maken dat die kofie en pint

bier hen veel te lang ontzegd zijn gebleven.



De weergoden denken er alleszins nog altijd anders over. De lente bleef tot

nog toe koud en kil, en is al voor een groot stuk in het water gevallen. Die

neerslag is nochtans broodnodig beweren de positivo’s, het mag gerust nog

geruime tijd verder blijven regenen om het waterpeil in de kurkdroge Vlaamse

ondergrond terug wat op te krikken. Maar het weer nodigde de voorbije weken

alleszins niet uit om de open ruimte op te zoeken, ofwel is de modale Vlaming

stilaan het wandelen wat beu na het voorbije coronavoorjaar.

Het is immers best zwaar geweest, voor jong én oud. Maar de

vaccinatiecampagne loopt nu wel als een trein, en de vaccins blijken ook

werkzaam te zijn voor de nieuwe virusvarianten die momenteel circuleren. Vele

mensen willen deze zomer terug reizen binnen Europa en dat lijkt te gaan

lukken; met het coronapaspoort op zak of op de GSM tegenwoordig, zullen we

terug andere windstreken kunnen gaan opzoeken. De klassieke toeristische

bestemmingen rekenen in elk geval op de terugkeer van al die zonnekloppers al

was het maar vanuit economische motieven.

Maar eerst moeten er nog online examens afgelegd worden, kunnen de

kleintjes misschien al weer een schoolreisje maken en moet de opgroeiende

jeugd nog een keuze maken tussen een hogere opleiding of een

beroepsoriëntatie. Het worden nog drukke weken voor het jaarlijkse zomerreces

intreedt en onze maatschappij wat verdwaasd van al dat coronageweld even

terug tot rust mag komen.

Op 13 juni is het tijd om je vader of grootvader te verwennen, want dan vieren

we vaderdag. Vaders op de wereld hebben niet altijd een dag gehad waarop

hun bestaan gevierd wordt. Vaderdag wordt wel al sinds 1479 gevierd door

christenen in Europa. Het wordt echter op een andere dag gehouden dan wij

gewend zijn, namelijk 19 maart. De christelijke Vaderdag wordt ook wel het

feest van St. Jozef genoemd. St. Jozef was de peetvader van Jezus Christus.

Zoals zo veel feestdagen groeide de traditie pas echt nadat het in de Verenigde

Staten was geïntroduceerd. De meningen zijn verdeeld over wanneer de

allereerste Vaderdag plaatsvond. Op 19 juni in 1910 werd de dag echter voor

het eerst gevierd door de kerk. Vaderdag werd pas als nationale feestdag erkend

in Amerika toen Richard Nixon het in de wet ondertekende in 1972. Moederdag

was in Amerika al veel langer, namelijk vanaf 1914 erkend als nationale

feestdag. Vaderdag werd in het leven geroepen als aanvulling op Moederdag en

om het mannelijk ouderschap te vieren. In de jaren ’60 en ’70 ontstond een

‘new fatherhood’ beweging als reactie op de vrouwenbeweging.

Nele verteltNele vertelt



Nele verteltNele vertelt

In een trend van gendergelijkheid werd van mannen verwacht dat ze gelijk

werden behandeld als vrouwen. Hierbij kwam ook kijken dat steeds meer

mannen huiselijke taken gingen overnemen. Op vandaag zie je ook dat zowel

mannen als vrouwen uit werken gaan, wat ervoor zorgt dat de vroegere typisch

vrouwelijke taken nu meer verdeeld moeten worden. We spreken dan ook

meer en meer van “de nieuwe man”, wat door iedereen verstaan wordt als een

man die meehelpt in het huishouden. Aan alle vaders van harte proiciat en laat

je maar eens goed verwennen.

In ‘Ter Berken’ kijken we al weer uit naar het groot verlof en hopen we dat de

weergoden dan voor betere en drogere dagen zullen zorgen. We wensen al

onze bewoners, hun families en alle zorgmedewerkers nog deugddoende

zonnige maar niet al te hete zomerweken waarbij we terug kunnen genieten

van de zon op onze huid, van buiten te zijn, van bezoek van familie en vrienden

in de tuin, en van het terug samen te mogen zijn.





WelkomWelkom

Johan LamoteJohan Lamote

Welkom op afdeling Vivaldi!

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!

Een echte familieman en harde werker, dat is Johan!

Hij deed zijn job als metaalarbeider heel graag en vertelt

vaak honderduit over het werk dat hij vroeger deed.

Hoe ier hij is op zijn dochters steekt hij ook zeker niet

onder stoelen of banken.

Johan is altijd welgezind en staat positief in het leven.



VerjaardagenVerjaardagen

Anaïs DeceuninckAnaïs Deceuninck

Geboortedatum: 05/06/1933
Anaïs woont op afdeling Vivaldi.

8888

8989

7272

Daniel LambrechtDaniel Lambrecht

Geboortedatum: 27/06/1933
Daniel woont op afdeling Strauss.

Johan LamoteJohan Lamote

Geboortedatum: 10/06/1949
Johan woont op afdeling Vivaldi.

Jenny RoelsJenny Roels

Geboortedatum: 06/06/1932
Jenny woont op afdeling Strauss.

8888



VerjaardagenVerjaardagen

Diane D'HertDiane D'Hert

Geboortedatum: 28/06/1939
Diane woont op afdeling Vivaldi.

8282

7171

7171

Martial DuthooMartial Duthoo

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

Linda CollierLinda Collier

Geboortedatum: 30/06/1950
Linda woont op afdeling Strauss.

Ronny NaeyaertRonny Naeyaert

Geboortedatum: 29/06/1950
Ronny woont op afdeling Chopin.

7676



ALLE MAMA'S OP DE BABBELFIETS!ALLE MAMA'S OP DE BABBELFIETS!

Alle zonen en dochters van onze bewoners kregen de kans om samen met hun moeder

een ritje te maken met onze babbeliets. Ze zitten samen vooraan, terwijl een medewerker

ietst.

Met dit initiatief haalden we zelfs de krantenkoppen!

Zonen en dochters, hou jullie alvast maar klaar voor Vaderdag!!!!









Maar ook op de afdelingen ging

moederdag niet onopgemerkt voorbij. Er

werd geklonken op al onze vrouwelijke

bewoners die in de bloemetjes gezet

werden en iedereen kon genieten van

een overheerlijke taart.















Wie straks maximaal wil

genieten van de Belgische zon,

kan terecht op onze leurige

terrassen!

Laat de zon maar komen!Laat de zon maar komen!





Op vrijdag 21 mei kregen

we erg opvallend bezoek

over de vloer! Indra, het

paard! Vele bewoners

waren in het begin wat

twijfelend maar na wat

wennen genoten ze

zichtbaar van de

aanwezigheid van Indra.

De glimlach op hun

gezicht spreekt boekdelen.

Tot de volgende, Indra!







In mei ging er schoenen-en

kledijverkoop door voor onze

bewoners! Shop till you

drop!!!



Op Chopin wordt er

geklonken op 1 mei. De

dochter van Christiane bracht

een bezoek om alle

medewerkers en bewoners

geluk toe te wensen! En hoe

kan je dit beter doen dan met

meiklokjes? De meiklokjes

vonden een plaatsje in beide

woonkamers. De

medewerkers konden ook

thuis genieten van dit kleine,

grote geluk. Dankjewel!



Een taartje zelf maken, dat

smaakt nog 's zo lekker!

Fruit snijden, vanillepudding,

bladerdeeg afbakken... en als

laatste worden deze heerlijke

taartjes afgewerkt met een

toefje slagroom!



Bloemschikken op Chopin

onder muzikale begeleiding

van Roeland!





Met dit zonnige weer smaakt

een "coupe'ke" met aardbeien,

verse slagroom en verse

vruchtencoulis extra lekker.







Een snoepje voor 's avonds bij

Tv, daar zijn ze op Chopin

wel voor te vinden!





Volksspelletjes en bellen

blazen buiten op het terras

van Vivaldi!



Voor de eerste keer op verkenning met de

babbeliets. Het is wat wennen om ermee te

rijden! De iets is veel logger in de bochten dan

een gewone iets. Bovendien wil je bij ieder

obstakel of putje in de weg kijken hoe je

passagiers reageren. Rij ik niet te snel, schokt het

niet te veel, zitten ze comfortabel? Norette en

Gaby stelden mij echter op mijn gemak. Ze

hadden de grootste pret uit! Ze waren gans de

weg vrolijk aan het 'kwetteren' tegen elkaar. Ze

stonden erop om te mogen fungeren als

richtingaanwijzer (met armen én benen) en

konden het ook niet altijd laten om commentaar

te geven op de andere weggebruikers. Eén ding

is zeker: ze zullen in de toekomst nóg mee willen

met de iets! Ook Astrid en haar kleindochter Lisa

vonden de rit ter ere van moederdag een

aangename verrassing. Lisa vertelde veel tegen

Astrid over de plekken in Roeselare waar ze

vroeger samen dingen beleefden. Astrid genoot

van haar verhalen, van de buitenlucht en... van de

passanten! Ze kon het niet laten om elke

voorbijganger te begroeten met een 'koekoek' of

'heilaba'. Lisa vertelde me dat Astrid vroeger ook

veel op pad was en al altijd zo'n sociale en

vrolijke dame geweest is. Wat was dit een

prachtige namiddag! Bedankt collega's om een

tandje bij te steken zodat ik deze dames eens

extra kon verwennen.









Een leuke, geslaagde dag op

Vivaldi: een ontspannende

ochtendwandeling en dan

buiten artiestenbingo

gespeeld!









De beste aardbeiengelei is

huisgemaakt en dat weten ze

op Strauss!



Het 4-seizoenenspel is steeds

een groot succes bij onze

bewoners! Aan de hand van

vele foto's, spreuken,

zegswijzen of eenvoudige

woorden kunnen we van start

gaan en raden wat hoort bij

welk seizoen. Bewoners

beginnen ook spontaan te

vertellen over vroeger. Er wordt

veel gelachen maar vooral veel

gebabbeld! Aan de bewoners

hun blije gezichten te zien, was

het zeker een geslaagde

namiddag!



Bal op vrijdag op Strauss!



Onze bewoners van Strauss

supporteren voor ons land bij

het kijken naar het

Eurosongfestival op groot

scherm!

Santé op het mooie weer!



De zomer is in het land! Het is

eraan te zien! Veronique zet

samen met Richard en René

de bloemetjes buiten.



Sverre, onze student, had een

activiteit voorbereid:

reminisceren over allerlei

lekkernijen. Alle zintuigen

werden geprikkeld: kijken,

proeven, ruiken,... Bij het

proeven en zien van de

lekkernijen kwamen de

herinneringen spontaan naar

boven. Gentse neuzen, elixir,

marsepein, boudoirs,

Rodenbach,... passeerden

allemaal de revue. We

genoten van een lekkere

namiddag!



Op Strauss houden we van

beweging. Zitdansen is onze

favoriet! Vaak eindigt het dan

ook in een feestje waarbij we

dansen en zingen. Ambiance

verzekerd!



Op 4 mei stond de fotograaf

vanuit Motena aan de deur

van WZC Ter Berken.

Bewoners werden

gefotografeerd in hun

gewone doen.

Zij waren de sterren en

genoten van de speciale

aandacht.

De bewoners als model zullen

later kunnen bewonderd

worden op de website.



Bewegen staat hoog in het

vaandel op Strauss. Buiten,

binnen, in de woonkamers, op

de gang: de spieren worden

getraind! Na de training wordt

iedereen verwend met iets

kleins!















Oplossing woordzoeker vorige maand:Oplossing woordzoeker vorige maand:

10 talen, horizontaal en verticaal10 talen, horizontaal en verticaal



Woordzoeker:Woordzoeker:



Wat betekent goede zorgWat betekent goede zorg
voor mij?voor mij?

Wat vind jij belangrijk in jouw leven? Wat hoop en verwacht jeWat vind jij belangrijk in jouw leven? Wat hoop en verwacht je
voor de toekomst? Welke onderzoeken of behandelingen wilvoor de toekomst? Welke onderzoeken of behandelingen wil
je nog ondergaan? Hoe denk je over pijnbestrijding in je laatsteje nog ondergaan? Hoe denk je over pijnbestrijding in je laatste
levensfase? Al gehoord van "vroegtijdige zorgplanning"?levensfase? Al gehoord van "vroegtijdige zorgplanning"?

In ons woonzorgcentrum willen we

ruimte creëren om te spreken over

wat u verwacht van het leven hier.

Ruimte om samen te zoeken naar

de beste zorg voor nu en voor

straks.

Met vroegtijdige zorgplanning

willen we spreken over uw wensen

en verwachtingen voor het leven

en de medische zorg in de

toekomst. Dit is een gesprek

waarbij je zelf, je familie of

vertrouwenspersoon, je huisarts en

ook hulpverleners betrokken zijn.

Het bespreken van zorg is echter

een continu proces: het stopt niet

met één gesprek.

Een opname in een

woonzorgcentrum betekent voor

jou en je directe omgeving een

grote stap. Daarom is het niet

vreemd dat je eens stilstaat bij

enkele belangrijke vragen.

De teamcoach zal vrijblijvend het

initiatief nemen om je uit te nodigen

om over je zorgwensen te praten.

Binnen WZC Ter Berken krijgt de zorg

aan het levenseinde ook alle kansen.

Op elke afdeling werkt minstens één

medewerker met de nodige expertise

rond palliatieve zorg. Onze

referentiepersonen palliatieve zorg

komen geregeld samen om de kwaliteit

van zorg te optimaliseren. We stellen

ze graag aan u voor:

ChopinChopin

Mieke FieuwMieke Fieuw

Annemie DecneutAnnemie Decneut

VivaldiVivaldi

Nele HaesaertNele Haesaert

Nele HoorneNele Hoorne

StraussStrauss

Carli SegaertCarli Segaert

Heidi DegryseHeidi Degryse



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







CommunicatieCommunicatie

Wasserij

Een probleem, vraag of opmerking omtrent de verwerkingEen probleem, vraag of opmerking omtrent de verwerking
van de was? Twijfel niet om dit te melden aan devan de was? Twijfel niet om dit te melden aan de
teamcoach van de afdeling of aan een medewerker.teamcoach van de afdeling of aan een medewerker.

Dit kan ook per mail via linnenterberken@motena.beDit kan ook per mail via linnenterberken@motena.be

Uw tevredenheid is onze topprioriteit!Uw tevredenheid is onze topprioriteit!

Afdeling ChopinAfdeling Chopin
24/24u
051/25 99 01
000

Afdeling VivaldiAfdeling Vivaldi
24/24u
051/25 99 02
000

Afdeling StraussAfdeling Strauss
24/24u
051/25 99 03
000

Sociale dienstSociale dienst
ma, di, do: 8u tot 17u
vrij: 8u tot 15u
Afwezig op woe
051/25 99 04

OnthaalOnthaal

ma, di, woe, do: 8u tot 16u

vrij: 8u tot 12u

051/24 96 54051/24 96 54

Directeur bewonerszorgDirecteur bewonerszorg
ma, di, woe, do: 9u tot 17u
vrij: 9u tot 12u
051/25 99 09






