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Nele verteltNele vertelt

De warme meimaand heeft me al doen uitkijken naar de rest van de zomer. Op

de foto’s van zonnige bestemmingen op de websites van de touroperators lijken

de zee of de oceaan nog blauwer en zijn de stranden nog witter dan vroeger. Ik

hou er van de zon op mijn huid te voelen, de zon maakt mij vrolijk en goedgezind.

Die plezierige opwinding van uit te kijken naar een op komst zijnde vakantie

maakt zich opnieuw van mij meester. Na de voorbije pandemiejaren lijkt er nu toch

wel echt beterschap in zicht. Mijn vliegschaamte moet ik nog overwinnen, maar

een autoreis is al meer dan voldoende op dit moment. De landschappen

onderweg zien veranderen en je afvragen wat er achter de volgende bocht of

heuvel ligt, het verveelt mij nooit. Als kind reden we vroeger al met het ganse

gezin naar Spanje, met de drie oudste kinderen achteraan en ik wanneer ik moe

werd als jongste in een bolletje ineengerold vooronder met mijn hoofdje op de

voeten van mijn moeder. Tegenwoordig is dat ondenkbaar geworden wanneer ik

er nu over nadenk. Maar het waren de mooiste vakanties, spelen op het strand

en in het water met vader en moeder binnen handbereik en ’s avonds als een blok

in slaap vallen, uitgeteld.

Zomertijd is voor mij de leukste tijd, dat is zeker. Naar buiten kunnen, de wereld

in, mensen zien en leuke dingen doen, met een ijsje of een verfrissend drankje

als het te warm wordt, meer moet dat niet zijn. We roepen onze bewoners nu al

op om mee te gaan met de geplande zomerwandelingen, de medewerkers en

studenten zijn er helemaal klaar voor. Bewegen en genieten, daar gaan we voor.

Ondertussen werd er op het einde van mei nog een grote familieraad gehouden

waar onze dagdagelijkse werking en strategie werd voorgesteld. Ook ons nieuwe

contactplatform ‘Familienet’ werd geïntroduceerd en de verdere bouwplannen op

de site van ‘De Waterdam’ en ‘Sint-Henricus’ werden toegelicht. We zijn dankbaar

voor de opkomst en we gaan constructief aan de slag met de vragen en

opmerkingen van de aanwezige familieleden.
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Op 9 juni opent onze Pop Up Zomerbar zijn deuren met een fraaie kaart:

mocktails en sangria met tapasplankjes als aperitief, braadworsten, verse soep,

pannenkoeken, vers fruit en een ijsje ... We hopen op een prachtige zomerse

dag en we rekenen er op dat iedereen, bewoners en hun familieleden en de

aanwezige medewerkers, de weg zal vinden naar buiten voor een hapje en een

drankje om de zomerperiode officieel in te zetten. Iedereen heeft zijn of haar

komende vakantie meer dan ooit verdiend! Natuurlijk moeten we eerst nog die

examenperiode door, hopelijk met goed gevolg, maar over enkele weken mag de

riem er dan toch echt wel even af.

Op 12 juni vieren we onze vaders in huis. Het blijft ieder jaar een uitdaging om

een geschikte verrassing te bedenken.

Op 15 juni komt ons huiskoor samen en worden alle bewoners met zangtalent of

die graag zingen uitgenodigd in de cafetaria. Ook familie is van harte welkom.

Op 22 juni is er kaartersclub. Als er familie graag een kaartje legt, ook hier van

harte welkom in onze cafetaria. Op 27 juni is er tenslotte bal in de Symfonie voor

ieder die graag ‘een danske plasseert’. Onze trouwe vrijwilligers Frans en

Freddy komen live muziek spelen.

De rest van de activiteiten zullen terug te vinden zijn op elke afdeling,

Veel leesplezier, Nele

Nele vertelt...Nele vertelt...
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Inhoudstafel.Inhoudstafel.

Moederdag

Voorwoord

Welkom nieuwe bewoners

Onze gedachten gaan uit naar...

Jarig in juni.

Bedankt, vrijwilligers!

Waarmee kan ik je helpen?

Een blik op mei.

Pop Up Zomerbar op donderdag 9 juni.

Menu

Denksport

Kom op voor Warme Zorg

Vacatures

Pop Up

Zomerbar

9 juni!

2020

5454

1616

Waarmee kan

ik je helpen?
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Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Frans

Neyrinck,

Strauss

Voetbal zal zowat de belangrijkste hobby geweest zijn

in het leven van Frans. Hij zat jarenlang in de

scheidsrechterswereld en organiseerde vaak tornooien.

Roeselare zal voor hem wel wat het onbekende zijn,

hij woonde namelijk zijn ganse leven in Gullegem.

Welkom, Frans!
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Veel sterkteVeel sterkte

De Buck Irène

Geboortedatum: 01/01/1924

Overleden op 9/05/22

Irene,

Je was een kranige dame. De bezoekjes van je dochter brachten

steeds een glimlach op je gezicht. Jullie zochten steevast de

gezelligheid van je kamer op, jouw veilige thuishaven. Je hield van

een gesprek en stak daar de nodige humor in. Je vaste plekje in de

zetel blijft nu leeg. Je zal gemist worden.
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Jarig in juni.Jarig in juni.
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Jarig in juni.Jarig in juni.

Chopin
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Op maandag 2 mei konden alle vrijwilligers

genieten van een overheerlijk dineetje en

ontvingen een fleurige attentie!

We zijn elke dag dankbaar voor de inzet van

onze vele vrijwilligers!

Bedankt, vrijwilligers!Bedankt, vrijwilligers!
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Hilde praat met Karen...Hilde praat met Karen...

Iedereen die Ter Berken binnenkomt zal jou

op één of andere manier wel kennen. Met

de slagzin "Waarmee kan ik je helpen?" is

de drempel voor bezoekers kleiner

geworden.

Karen is onze onthaalmedewerker en

administratief medewerker. Op vele vragen

kent zij een antwoord of stuurt Karen

mensen door naar de juiste persoon.

Karen, jij kent bijna iedereen die dit gebouw

binnenkomt. Kan je ons iets vertellen over

een leuke ontmoeting die je hier

meemaakte?

In 1999 kwam Koningin Fabiola naar

Roeselare naar het Prinsenhof waar een

standbeeld van Koning Boudewijn staat. Ze

bracht ook een bezoek aan Ter Berken. Ik

denk dat dit de speciaalste dag ooit was! De

Koningin werd omringd door haar vele

veiligheidsmannen en Monique Gryson, de

toenmalige directeur, liep op de toppen van

haar tenen om de Koningin goed te

verwelkomen!

Aan je enthousiasme, maak ik op dat je van

je job houdt. Wat vind je zo leuk aan je job?

De job is me op het lijf geschreven.

De afwisseling: telefoons, mails, bezoekers,

administratie,... Die verscheidenheid zorgt

ervoor dat het nooit saai is.
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Mijn administratieve en

ondersteunende taken

worden ook heel vaak

afgewisseld met de

spontane contacten met

familie, bewoners,

vrijwilligers & collega's.

Werkplezier vind ik ook in

de dingen naast de

werkzaamheden zoals:

• de sfeer

• die vele collega's,

vrijwilligers en

bezoekers die me aan

het lachen maken

wanneer ze mijn

bureau passeren

• dat lekkere kopje

koffie aan het begin

van de werkdag

• de gezellige

lunchpauzes

• ...

En plezier maken is goed

voor je werkgeluk.

Een dag niet
gelachen, is een
dag niet geleefd!
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Je hobby's zijn...tijd

doorbrengen met mijn gezin!

Als je een sabbatjaar zou

nemen, dan zou je... En

veel geld op mijn rekening?

Heel wat van mijn

droombestemmingen

afvinken!

Kamperen of hotel? Hotel!

Een goed boek of een

goeie film? Beiden!

Je supportert voor... een

warme en verdraagzame

samenleving!

Je ultieme tip...Lach want

dat staat je zo leuk!

Wat is je lievelingsplek...

mijn plaatsje in de zetel voor

de televisie met mijn

lakentje. En wat vind je

daar? RUST!
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Moederdag.Moederdag.

Marie Therese Joye - Chopin - Moederdag 8 mei

Voor alle lieve mama's

Jong, oud of niet meer hier

Of die mama willen worden

Het bijna zijn of weer een keer

Voor al die prachtige sterke vrouwen

Zou het eigenlijk elke dag

Bloemenhartjes moeten regenen

En niet alleen op Moederdag!
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De kaartersclub.De kaartersclub.

Michel Heveraet - Kaartersclub - 4 mei
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De kaartersclub.De kaartersclub.
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De wandelclub.De wandelclub.

Olga & Arlette Vercaigne - Wandelclub - 19 mei
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De wandelclub.De wandelclub.
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Het huiskoor.Het huiskoor.

Georgette Vaneenoo - Huiskoor - 18 mei
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Het huiskoor.Het huiskoor.
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Een blik op mei.Een blik op mei.

Een Wow-momentje... met

z'n allen op restaurant naar

"Bistro De Waterdam".
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Een blik op mei.Een blik op mei.

Samen leren breien op

Chopin!
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Een blik op mei.Een blik op mei.

De meimaand is dè Maria-

maand, en dan is langs de

kapellekes wandelen een

mooie traditie.
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Een blik op mei.Een blik op mei.

We gaan naar buiten voor

een flinke dosis zon en

beweging.
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Een blik op mei.Een blik op mei.

BOWLING CHOPIN
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Een blik op mei.Een blik op mei.

CHOPIN NAAR

DADIZELE!
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Een blik op mei.Een blik op mei.

De bewoners van Vivaldi

gingen op stap naar de

Gavers in Harelbeke. Ze

hebben een terrasje met een

straaltje zon kunnen

meepikken met een

pannenkoek en een drankje

erbij. Meer hoeft dat niet te

zijn!
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Een blik op mei.Een blik op mei.

Lekkere verse wafeltjes op

Vivaldi!
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Een blik op mei.Een blik op mei.

In mei werd er ook op

Vivaldi genoten van het

mooie weer!
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Een blik op mei.Een blik op mei.

De basiliek van Dadizele

wordt nog altijd druk

bezocht tijdens de

bedevaartmaand mei en

dus ging Strauss

traditiegetrouw op stap...
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Een blik op mei.Een blik op mei.
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Een blik op mei.Een blik op mei.

De bewoners van Strauss

onderhouden hun moestuin.

Een ideale gezonde

buitenactiviteit.
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Een blik op mei.Een blik op mei.

De bewoners van Strauss

brachten en bezoek aan de

struisvogelboerderij. We

kregen er een uitleg en

allerlei weetjes over

struisvogels. Wist je dat een

struisvogel tot 80km per uur

kan lopen?

We konden proeven van een

cake en advocaat met

struisvogelei en een lekker

stukje paté. De crème van

struisvogelvet zorgde voor

zachte handen.

Tot slot kregen we nog een

rondleiding op de boerderij

en konden we kennis maken

met de imposante dieren.

Het was een leuke, zonnige

namiddag.
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Een blik op mei.Een blik op mei.
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Een blik op mei.Een blik op mei.
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Een blik op mei.Een blik op mei.

Buiten regent

het na een

lange droogte

maar binnen

is er ook

verrassend

veel water:

zeepbellen!
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Een blik op mei.Een blik op mei.

Een muzikale

verkleednamiddag op Strauss!
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A) Ik ben een loopvogel met een lange, kale nek.

Ik heb een kleine kop en een groot lichaam met gespierde poten.

Vliegen kan ik niet, maar ik kan wel heel snel lopen.

Mijn veren zijn zwart en wit. Ik ben een -------------------------------------.

B) Ik ben een zoogdier en ben afkomstig uit Australië.

Kenmerkend zijn mijn enorme lange achterpoten waardoor ik ver kan

springen.

Mijn sterke, lange staart houdt mij in evenwicht.

Een andere benaming voor mij is een buideldier.

Ooit werd er een tv-programma gemaakt waarbij ik de hoofdrol had. Ik

ben een ----------------------

C) Ik leef in het water, meestal in de ondiepere gedeelten van de zee.

Ondanks dat mijn natuurgebied water is, behoor ik tot de zoogdieren.

Ik ben slank gebouwd, heb 1 rugvin, 2 borstvinnen en een smalle snuit.

Soms word ik in gevangenschap gehouden en gebruiken ze mij om

kunstjes te tonen tijdens shows.

Ik ben gekend als een intelligent en sociaal dier. Ik ben een --------------

A) struisvogel, B) kangoeroe, C) dolfijn
Rarara, wie ben ik?
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Spreekwoorden "De Zee"

1. dat kan al het water van de zee niet afwassen (=daar is niets aan te

doen - dat kan je niet wegpraten)

2. dat wast al het water van de zee niet af. (=iets is niet meer te

veranderen/aan te passen)

3. de vis aardt naar de zee (=je kunt wel zien waar hij vandaan komt)

4. de zee ploegen (=de zee bevaren)

5. een goed geloof en een kurken ziel dan drijft men de zee over (=met

vertrouwen en optimisme kan men alles aan)

6. een goed zeeman wordt ook wel eens nat (=ieder kent zijn

tegenslagen)

7. een leventje als een luis op een zeer hoofd. (=een heerlijk leventje.)

8. een schip op het strand is een baken in zee. (=van de fouten die

anderen hebben gemaakt kun je zelf veel leren)

9. er verdrinken er meer in het glas dan in de zee. (=er gaan veel

mensen dood door het drinken van alcohol)

10.geen zee te hoog. (=niets is onmogelijk.)

11.hartzeer van iets hebben (=er geestelijk onder lijden)

12.het water loopt altijd naar de zee (=zij die al het meest hebben,

krijgen ook het meeste)

13.iemand in het zeer tasten (=bij iemand de gevoelige plek raken)

14.iemand op zijn zeer trappen (=ergens over praten wat door iemand

als erg onplezierig ervaren wordt)

15.met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over (=met

vertrouwen en optimisme kan men alles aan)

16.met iemand in zee gaan. (=met iemand een samenwerking

beginnen.)

17.met iemand te diep in zee gaan (=iemand al te ver vertrouwen)

18.om zeep brengen/helpen/zijn. (=doden/mislukken)

19.op zee blijven. (=op zee vergaan/omkomen.)

20.recht door zee gaan (=altijd eerlijk blijven/zijn)
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in

de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en

streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de

oplossing.

AIRCO

CATHETER

CORRELATIE

EENVERDIENER

ENGEL

ESSEN

GEMBER

GEZINDTE

GLORIEUS

INENTEN

INHALER

ISLAM

KOKETTEREN

LUNET

PEKEL

POCHER

REKENSOM

REVUEARTIEST

TANTE

TEMPO

TOESTEL

TREIN

VEEDIEF

VERPOTEN

VISCOSE

ZANGSTEM

ZONET
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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


