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Ann verteltAnn vertelt

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers, toevallige lezers,...

Zullen we corona eventjes parkeren en het over de lente hebben die in het land

is? Akkoord? Super!

Persoonlijk vind ik de maand mei één van de mooiste maanden van het jaar…

Alles ontluikt terug in de natuur, de eerste zonnestralen voelen zo goed aan op

de huid, de groene vingers kriebelen terug van velen om zich te kunnen uitleven

in de tuin (toch zeker die van mij), de vogels maken hun nestje, we horen de

grasmachines terug hun vertrouwde lawaai maken, we merken meer tractoren

op de weg en kunnen soms wel eens vloeken achter het stuur als we ze niet

kunnen voorbijsteken,… maar eigenlijk zijn we wel blij dat dit allemaal terug zijn

gewone gang gaat en dat niet alles in ‘pauze’ gezet wordt!



We zijn op vandaag, nog meer dan anders, gewezen op dat stukje groen dat oh

zo belangrijk is. We maken er nog meer dan anders een gezellig plekje van om

even tot rust te komen. Zeker in de afgelopen periode waar quarantaine en

isolatie te veel moest toegepast worden. Blijkbaar wordt er ook door vele

mensen meer geïnvesteerd in hun tuinen om het gezellig en knus te maken.

Ook wij in Ter Berken vinden een groene omgeving belangrijk. Wij hebben wel

het geluk om naast zo’n mooie, groene en waterrijke omgeving als de Ronde

Kom gevestigd te zijn. Zo kunnen we genieten van een fantastisch uitzicht op

het terras van alle afdelingen!

Om ook vanop het gelijkvloers, aanpalend aan de cafetaria te kunnen genieten

moesten we wel eerst investeren in nieuw terrasmeubilair. Die was aan

vernieuwing toe. Begin mei zou het nieuwe meubilair geleverd worden en

zullen jullie weldra kunnen genieten van comfortabele en kleurrijke stoeltjes!

Hopelijk kunnen we jullie dan ook al bedienen van een lekkere kofie of een

frisse pint! Want van zodra we groen licht krijgen, zullen we dit zeker opstarten.

Naast het terrasmeubilair willen we de totale look van ons terras aan de

waterkant wat oppimpen en zijn we met enkele ideetjes bezig. Het wordt in

ieder geval een gezellige plaats om samen met de familie of kennissen wat bij

te praten.

Ook de bloembakken en de moestuinen op hoogte op de afdelingen worden

terug aangevuld met nieuwe plantjes en bloemetjes. Zo kunnen de bewoners

met groene vingers ook terug de handen uit de mouwen steken.

Ik hoop in ieder geval jullie weldra te mogen ontmoeten op één van onze

terrassen en dat we hopelijk het glas mogen heffen op betere tijden!

Warme & hoopvolle groet,

Ann Catteeuw

Directeur WZC Ter Berken

Ann vertelt...Ann vertelt...



WelkomWelkom

Urbain WyntheinUrbain Wynthein

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!

Met Urbain erbij hebben we ook onmiddellijk een grote

voetbalfan in huis. Hij speelde lange tijd zelf voetbal en

werd later ook trainer en scheidsrechter. Zet de grote

voetbalmatchen dus maar al in de agenda! Urbain zal

zeker en vast supporteren.



VerjaardagenVerjaardagen

Paula DemyttenaerePaula Demyttenaere

Geboortedatum: 11/05/1940
Paula woont op afdeling Chopin.

8181

8484

7575

Maria BlieckMaria Blieck

Geboortedatum: 17/05/1938
Maria woont op afdeling Strauss.

Rita RobbeRita Robbe

Geboortedatum: 17/05/1946
Rita woont op afdeling Chopin.

Ginette CallewaertGinette Callewaert

Geboortedatum: 14/05/1937
Ginette woont op afdeling Strauss.

8383



VerjaardagenVerjaardagen

Roland HarnisfegerRoland Harnisfeger

Geboortedatum: 01/05/1941
Roland woont op afdeling Vivaldi.

8080

7777

8686

Martial DuthooMartial Duthoo

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

Margriet GuillemynMargriet Guillemyn

Geboortedatum: 06/05/1935
Margriet woont op afdeling Vivaldi.

Anita MullerAnita Muller

Geboortedatum: 03/05/1944
Anita woont op afdeling Vivaldi.

7676



VerjaardagenVerjaardagen

Gaby DepoorterGaby Depoorter

Geboortedatum: 23/05/1940
Gaby woont op afdeling Vivaldi.

8181

7575

Julma PlatteeuwJulma Platteeuw

Geboortedatum: 30/04/193644
Julma woont op afdeling Chopin.

Pascal LedouxPascal Ledoux

Geboortedatum: 30/05/1946
Pascal woont op afdeling Vivaldi.

7777



Veel sterkteVeel sterkte

Marleen DetailleurMarleen Detailleur

Geboortedatum: 25/04/1956
Overleden op 25/04/2021

Marleen,

Je was een vrouw van weinig woorden.

De blik in je ogen vertelde ons soms hoe je worstelde in

je eigen wereld…

Soms in jezelf gekeerd, soms genietend vooral bij muziek.

De bezoekjes van je broer toverden weer, voor eventjes

toch, een glimlach op je gezicht!

Je was een lieve vrouw en zo zullen we je onthouden!



Deze campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en alle zorgverleners in

Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en fractuurpreventie.

In Ter Berken hadden we dan ook een goed gevuld programma met heel wat actie en

beweging. Er werd heel veel gewandeld, geietst, petanque gespeeld,... en dit allemaal

onder een stralende zon en natuurlijk telkens wat lekkers als beloning.































De kappers mogen al enkele
weken niet meer knippen maar
toch worden de haren van de

bewoners op Chopin piekijn in
orde gebracht!



Bingo op Chopin!





Hairstyling!



Op zondag 25 april trok

Saar Vandaele (dochter van

Kaat Vandaele die

verpleegkundige is op

afdeling Vivaldi) haar

wandelschoenen aan. Ze

kwam gans de dag vrijwillig

helpen in de animatie. In

de voormiddag deed ze -

afhankelijk van de

mogelijkheden van de

bewoners - vele grote en

kleine wandelingen. In de

namiddag hielp ze

puzzelen met Margriet.

Dank u wel, Saar, voor uw

helpende handen.



Balloonza op

Strauss!



EN-tv



Terwijl de bewoners op Strauss

mandala's inkleuren, kregen ze bezoek

van Inge. We wensen Inge een spoedig

herstel toe en hopen haar gauw terug op

de afdeling te ontvangen.



Wat een bedrijvigheid op Strauss!

Lekkere soep met verse groenten...



Heerlijke taart met een lekkere vers

gezette kofie...

















Oplossing woordzoeker vorige maandOplossing woordzoeker vorige maand



Woordzoeker:Woordzoeker:

Zoek 10 talen (horizontaal en verticaal)











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


