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Nele verteltNele vertelt

Wat hebben we het allemaal toch weer zo druk, druk, druk. De pandemie lijkt wat

te zijn gaan liggen in onze contreien en de agenda’s werden in een mum van tijd

weer helemaal volgestouwd. Er is zoveel in te halen aan allerhande

vergaderingen, lezingen, bijscholingen en andere activiteiten, en we zijn al weer

meimaand, de zomervakantie kondigt zich al aan. En er moet nog zoveel

gebeuren in de komende weken… Een dag extra in de week zou toch wel handig

zijn of misschien nog beter vierentwintig uur meer in het weekend!

Veel mensen lopen er overprikkeld en oververmoeid bij. Blijkbaar hebben onze

hersenen in de voorbije twee jaar verleerd om de instroom van die veelheid aan

prikkels te reguleren. We zijn hongerig en gulzig om de draad weer op te nemen

van ons leven van in het pre-corona tijdperk maar dat valt ons blijkbaar moeilijker

dan gedacht. Rust inplannen en grenzen stellen moeten we terug leren, en de

luxe van de traagheid moeten we opnieuw omarmen.

Het voorbije Paasweekend was misschien wel een kans om even tot rust te

komen, hoewel het geen hoogdag was zoals vroeger. Daarvoor heeft de oorlog in

Oekraïne die ondertussen zijn derde maand is ingegaan, de wereld teveel

dooreen geschud. In de krant las ik dat de aartsbisschop van Kiev bij het

voorbereiden van zijn Paashomilie bekende dat hij niet wist wat hij aan de

gelovigen ging vertellen dit jaar. De vertwijfeling op zijn gezicht op de bijgevoegde

foto sprak boekdelen. De wereld is danig veranderd dit voorjaar. Oude

zekerheden gingen op de schop en vertwijfeling alom vreet aan de fundamenten

van onze Westerse wereld.
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Maar we mogen niet doemdenken, het leven gaat verder ondanks alles. De lente

heeft haar intrede gedaan na een weliswaar rustige maar te lang aanvoelende

winter. De narcissen hebben opnieuw hun gele kopjes fier opgestoken tijdens de

paasweken. Communieplechtigheden zullen weer kunnen doorgaan net zoals de

vele uitgestelde trouwfeesten. Schooluitstapjes zijn weer mogelijk terwijl het

schooljaar nu snel korter wordt. Mensen maken volop vakantieplannen hoewel

mogelijks ook dat budget naar beneden zal moeten bijgesteld worden na de

explosie van de energieprijzen in het laatste half jaar.

En de meimaand is natuurlijk moederdagmaand. Mijn hart gaat uit naar alle

moeders op deze wereldbol die hun man of hun kind verloren hebben in een

gewapend conflict waar ook ter wereld, vroeger of nu. Kon deze wereldbol maar

terug bestuurd worden door moeders, zoals in de matriarchale samenlevingen uit

het verleden, er zou wellicht veel zinloos geweld kunnen vermeden worden, of

misschien is dat ook weer een naïeve gedachte van mij. Hoe dan ook, in ‘Ter

Berken’ voorzien we een jaarlijks welverdiend verwenmoment voor alle moeders.

Ook de vrijwilligers worden begin mei in de bloemetjes gezet: het belang van

hun tomeloze inzet en dagdagelijkse hulp kan niet genoeg beklemtoond worden.

De activiteitenkalender voor de meimaand is sowieso al weer goed gevuld. Ik

hoop dan ook samen met u op mooie lentedagen verder en een mooie zomer in

het verschiet, want zodra het weer het toelaat gaan we met de bewoners terug

de hort op, naar buiten: u weet het nog goed, bewegen, bewegen en nog eens

bewegen blijft ons adagio, daar gaan we voor!

Nele vertelt...Nele vertelt...
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Ons moestuinproject zal er met Jan een goede

werkkracht bij hebben. Jan is altijd leerkracht geweest

en kluste in zijn vrije tijd altijd op de boerderij. Welkom,

Jan!

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

De wereld van kranten en tijdschriften zal voor Merlyn

geen geheimen kennen. Ze heeft namelijk een lange

carrière achter de rug bij Roularta. Ook Merlyn houdt

ervan om buiten te vertoeven, te wandelen en te fietsen.

Welkom, Merlyn!

Merlyn

Verhaest,

Strauss

Jan

Dousy,

Strauss

Mariëtte

Nys,

Vivaldi

Mariette is afkomstig van Limburg en houdt heel erg van

de natuur. We hopen dat de omgeving van De Ronde

Kom haar hier wat kan bekoren. Welkom, Mariette!
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Veel sterkteVeel sterkte

Simonne Dezeger

Geboortedatum: 06/10/1924

Overleden op 10/04/22

Simonne,

We kregen niet de tijd om elkaar te kennen. Het afscheid kwam vlug

en onverwacht.

Niettemin zullen we je herinneren als een lieve dame die hield van

warme aandacht. Die aandacht en liefde kreeg je ook van je naasten:

je zoon, je schoondochter, je kleindochter.

Het ga je goed aan de overkant, Simonne.

Jozef Provoost

Geboortedatum: 22/07/1940

Overleden op 13/04/2022

Jozef,

Je was een echt buitenmens. Ook bij je verhuis naar Ter Berken wilde

je nog steeds buiten werken op ons terras.

Je had een voorliefde voor alles wat met planten of dieren te maken

had.

Toen Kimberley haar hond meebracht naar het werk, een zwarte

labrador, leefde je op.

Je kinderen waren enorm begaan met je en kwamen je heel vaak

halen voor een wandeling buiten.

Zo kon je nog tot op het laatste genieten van de buitenlucht.
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Jarig in mei.Jarig in mei.
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Jarig in mei.Jarig in mei.
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Alle Roeselaarse

woonzorgcentra hebben een

bezoekje gekregen van

schepen van Senioren Bart

Wenes. De schepen kwam ook

in Ter Berken langs om de

medewerkers en bewoners te

bedanken voor de inzet in de

twee coronajaren.

Tijdens de coronacrisis zette

de stad een overlegplatform op

poten waar alle lokale

woonzorgcentra deel van

uitmaken. Dat nieuwe platform

moet buurten en zorgcentra

beter met elkaar verbinden,

terwijl er ook gezamenlijke

projecten opgezet worden. Om

de verschillende partners van

dat project in de bloemetjes te

zetten, ging de schepen langs

met een foto die gekozen werd

door de bewoners van het

woonzorgcentrum zelf. Hij

bedankte de medewerkers

voor hun inzet en

doorzettingsvermogen tijdens

de intense periode en blikte al

even vooruit op Roeselswing

eind juni en de

Seniorenfeestnamiddag in het

najaar.

Kleine attentieKleine attentie
voor allevoor alle
RoeselaarseRoeselaarse
Woonzorgcentra.Woonzorgcentra.
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HET MOET ECHT ZIJN!"Ik vind
dat je tegen iedereen moet
praten. Dat doe ik dan ook.
Dus waar ik ook binnenkom, ik
zorg ervoor dat ik iedereen
gezien heb!"

Michel Goeman, door velen in Roeselare

gekend en geliefd, op de eerste plaats als

aalmoezenier, aanvankelijk in het Stedelijk

Ziekenhuis en nu al een 15-tal jaar in onze

woonzorgcentra Ter Berken en De Waterdam.

Wekelijks is hij op post.

"Stoppen??? Ik ga nog steeds door. De

mensen hebben mij nodig. En er zijn veel

priesters te kort!!!"

Michel doet ook elke zaterdag en zondag de

mis bij de Zusters van Liefde in Roeselare en

Ardooie.

"Ik ben ook nationale proost van de Sint-

Vincentius beweging. We staan in voor de

armenzorg. Daardoor rijd ik vaak naar Brussel."

Kaat gaat op gesprekKaat gaat op gesprek
met E.H. Goeman...met E.H. Goeman...
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Dienstbaar aanwezig zijn,

dat is de essentie voor

Michel Goeman. "Vandaag

verwachten mensen niet

meer dat je overal bij bent

maar wel dat je er staat op

crisismomenten. Dat zal zo

blijven, denk ik, en wij

moeten daartoe beschikbaar

blijven. Dan zullen mensen

ons blijven nodig hebben."

Hij vindt het belangrijk als

priester en als mens zijn

werk goed te doen. "Je moet

eerst als mens je werk goed

doen en dan pas zal je als

priester iets kunnen en

mogen zeggen."

"Mensen moeten voelen dat

je het meent", zegt Michel

die uitdrukkelijk herkenbaar,

vol aandacht en oprecht

vriendelijk aanwezig is in het

woonzorgcentrum. "Je kan

dat tonen door tijd te

maken". Net als iedereen

lijdt de aalmoezenier aan

chronisch tijdsgebrek en het

woonzorgcentrum betekent

soms pijn en verdriet. Maar

er zijn ook veel nieuwe

kansen en tekenen van

hoop.
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De mensen zijn ontzettend

dankbaar, zegt de

aalmoezenier die zich sterk

gewaardeerd weet. Hij

erkent dat hij veel

voldoening haalt uit zijn werk

dat heel intens is en van

een pastoraal warm niveau.

"Regelmatig vragen mensen

me voor hen te bidden".

"Op 31 juli vier ik mijn 50-

jarig jubileum als priester.

Dat was eigenlijk 2 jaar

geleden al gepland maar

door Corona kon dit niet

doorgaan. Ik zal dit vieren

met broers en zussen".
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Paaseierenraap.Paaseierenraap.

Martha Tankrey - Strauss - Paaseierenraap 5 april

De paaseierenraap was een

enorm succes! Er werd

gezocht, gedanst,

geschminkt,... en vooral

veel plezier gemaakt!
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De Week van de Valpreventie.De Week van de Valpreventie.

Marie Claire Lammertyn & Geert Lamsens - Chopin - Bal in de symfonie 25 april

Een val is snel gebeurd. Gelukkig kan je het risico op vallen

verkleinen oa door fit en actief te blijven.

Onze fitcoach, Sylvie, zet zich dagelijks in om onze bewoners in

beweging te houden.

In de Week van de Valpreventie werd er een gans programma

uitgewerkt met oa groepsgym, bal in de symfonie, fietschallenge,

zitdansen, volksspelen, fitometer.

Eén tegen allen, allen tegen vallen!
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De Week van de Valpreventie.De Week van de Valpreventie.
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De Week van de Valpreventie.De Week van de Valpreventie.

Geert Lamsens - Fietschallenge - 26 april
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De Week van de Valpreventie.De Week van de Valpreventie.
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Een blik op april.Een blik op april.

Genieten van de zon tijdens de petanque

met de bewoners van Chopin.
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Een blik op april.Een blik op april.

De W van Wij houden van

dansen op Vivaldi. De

bewoners genoten met volle

teugen. Met een

gastoptreden van Ludo,

plezier gegarandeerd!
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Een blik op april.Een blik op april.

Op 15 april was er met

enkele bewoners van Vivaldi

een uitstap naar het

textielmuseum in Kortrijk

gepland. Er werd veel

bijgeleerd over een simpele

plant die voor heel veel kan

gebruikt worden. Een mooie

aanrader voor een uitstap.
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Een blik op april.Een blik op april.

De eerste aardbeien vallen

in de smaak op Strauss...
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Een blik op april.Een blik op april.

De eerste dartsnamiddag op

Strauss was meteen een

schot in de roos...
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Een blik op april.Een blik op april.
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Een blik op april.Een blik op april.

Een feestelijk Paasweekend

op Strauss.
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Een blik op april.Een blik op april.
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Een blik op april.Een blik op april.

Agnes Hellebuyck & Arlette Vercaigne - Strauss - Moestuinproject

Het moestuinproject van Strauss werd terug opgestart. De zon was

van de partij en we maakten de grond plantklaar.
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Een blik op april.Een blik op april.
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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


