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Nele verteltNele vertelt

Volgende week begint November met

de feestdag van Allerheiligen, de

jaarlijkse herdenking van onze

overleden dierbaren. We denken na

over de broosheid van een

mensenleven en we troosten elkaar met

onze aanwezigheid. Op maandag 24

oktober herdachten we de overleden

bewoners van ons huis. Het werd een

sereen moment die verzorgd werd met

muziek van onze eigen medewerkers.

Bedankt aan Roeland, Charlotte,

Dominique, Heidi en Ludo voor het vele

oefenen in jullie vrije momenten.

Bedankt aan Hilde voor het zoeken

naar de gepaste teksten en voor het

brengen van deze namiddag. Fijn dat je

ook bewoners liet voorlezen. Bedankt

aan Karen voor het maken van de

powerpoint en het uittypen van de

teksten. Ook bedankt aan heel wat

andere medewerkers die meehielpen

om gepaste afscheidsteksten te

schrijven als herinnering aan de

overleden bewoners.

Beste bewoners, familieleden en vrienden van ons huis,
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De klok werd in de nacht van 29

oktober op het winteruur gezet, en dat

is in het begin altijd eerst nog even

wennen. Het is ’s avonds terug vroeger

donker en de wereld buiten begint

langzaam terug stil te vallen, op weg

naar de komende jaarwisseling over

enkele maanden. Het wordt terug warm

en gezellig gemaakt binnenskamers.

Het werk op het land en in de tuin

begint stil te vallen, en de bomen

beginnen in snel tempo hun bladerdek

te verliezen. Het zijn ondertussen nog

zachte najaarsweken geweest met een

erg aangenaam herfstzonnetje. Maar

ook de langverwachte regen na zo’n

droge zomer, kwam als geroepen,

vooraleer koning winter straks

misschien terug in het land is.

In “Ter Berken” plannen we weer heel

wat activiteiten deze maand. De

jaarlijkse seniorenweek start op zondag

20 november en is meestal de drukste

periode van het jaar. Op die zondag is

het tijd om te aperitieven en te klinken

op de speciale week die er aan komt.

We starten de week met het

openingsbal dat zal doorgaan op

maandagnamiddag 21 november in

zaal “Symfonie”.

Dinsdag 22 november gaat er een

editie door van “bake off”, een

programma dat ook op tv loopt, waarbij

de verschillende afdelingen het tegen

elkaar opnemen in een bakwedstrijd. Ik

hoop alvast dat ik mee in de jury mag

zetelen om te kunnen proeven!

Woensdag 23 november is er een

heerlijk feestmaal voorzien.

Op donderdag 24 november willen we

heel ruimdenkend zijn en is er een

travestietenshow gepland. Deze

artiesten brengen voor de bewoners

een prachtige show vol kleurrijke

glitterkledij en fraaie pluimages.

We sluiten de week af op vrijdag 25

november met een slotshow die dit jaar

gaat in het thema van “ Tien om te

zien”, gepresenteerd door onze eigen

medewerkers (de Willy Sommers en

Anne De Baetzelier van Ter Berken) en

bestaande uit allerhande optredens van

artiesten uit de eigen gelederen.

Ik hoop voor ieder van jullie dat het een

fijne maand wordt. Genietend van

lekker eten, een heerlijk drankje, veel

beweging en dans, misschien een traan

maar vooral veel gelach en humor!

Veel leesplezier,

Nele
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Inhoudstafel.Inhoudstafel.

Over Heidi & Co
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Welkom nieuwe bewoners.

Veel sterkte!

Jarig in november.
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Over Heidi & Co.

Een blik op oktober.
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Eén van de creatiefste mensen hier in ons huis, zal

zonder twijfel Susanna zijn. Vroeger kon ze haar

creativiteit kwijt in het ontwerpen en maken van Haute

Couture kledij. Vandaag houdt Susanna van werken met

klei, tekenen en schilderen.

Welkom, Susanna!

Franse chansons zijn wat Godelieve het liefst hoort. Ze

groeide op in Velaine in Wallonië en kreeg wellicht van

daaruit de Franse microbe te pakken. Adamo, Mireille

Mathieu en compagnie zal hier dus nog wel af en toe

door de boxen mogen luiden. Welkom, Godelieve!

Susanna Boussier,

Strauss

Godelieve

Forret,

Vivaldi

Je kan misschien Yves wel plezieren met één van de vele

rommelmarkten die jaarlijks doorgaan in Roeselare. Samen

met zijn echtgenote kon hij hier enorm van genieten

vroeger. Het buiten zijn en wandelen doet hem veel deugd.

Welkom, Yves!

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Yves Debrouwer

Vivaldi
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Veel sterkteVeel sterkte

Mariette Nijs

Geboortedatum: 11/06/1928

Overleden op 15/10/2022

Mariette,

Je grote gestalte, je vlekkeloos A.N. en je voorname houding maakten

dat wij letterlijk en figuurlijk naar je opkeken.

Je werd graag gezien door je talrijke kinderen en kleinkinderen. Dat

merkten we aan de vele bezoekjes die je kreeg.

We zijn dankbaar dat we jou mochten leren kennen.
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Jarig in november.Jarig in november.
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Jarig in november.Jarig in november.
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Op 19 oktober was het Dag van de

Verzorgende. Om al onze

medewerkers te bedanken die

dagelijks zorgen, werden ze 's

morgens verwend met koffie of vers

fruitsap en mini-koffiekoeken.
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Over Heidi & co...Over Heidi & co...

Wat weten we over Heidi?

• dat ze op afdeling

Strauss werkt...

• dat ze hier al vele

jaren werkt...

• dat ze als

leefgroepbegeleider

werkt...

• dat ze 2 kleine hondjes

heeft...

• dat ze graag en goed

zingt..

• dat ze een kleinzoontje

Maurice heeft..

Hilde vroeg haar om nog

wat wistje-datjes op te

sommen waardoor we haar

beter leren kennen.

Ik heb inderdaad 2 hondjes.

Het zijn 2 teckeltjes. Ik hou

van de kleinere

hondenrassen. Ze heten

Trabzon en Eliot. Elke avond

ga ik met hen op stap. Ik

vind daar rust in en zij

hebben daar deugd van.

Mijn man werkt voor het

leger en is regelmatig 3 à 4

maand op missie. Ik zit dus

vaak eens alleen thuis.
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'Music was my first love'

Music was my first love en blijft voor

mij heel belangrijk. Ik hoor alle

soorten van muziek graag. Als ik een

minder moment heb en ik luister naar

muziek, voel ik me innerlijk veel beter.

Ik ga graag eens naar een concert,

een optreden, een toneel, vaak in De

Spil, dat is niet ver voor mij.

Ik ga graag met mijn man naar de

cinema.

Ik heb 2 dochters. Sandrine is reeds

getrouwd en heeft een zoontje

Maurice van 2,5 jaar. Ze is opnieuw

zwanger. Sandrine is kleuterleidster.

Fleur is de jongste dochter en woont

nog thuis. Zij studeert rechten in Gent.

2 tot 3 keer per week sport ik op de

crosstrainer.

Heidi, je werkt al veel jaren in Ter

Berken.

Ja, 19 jaar.

Wat vind je leuk aan jouw job?

Ik snoezel heel graag. Verzorgen, dat

is mijn ding, zodat mensen er netjes

uitzien. Eens een crèmeke smeren,...

Mijn hart gaat nog steeds uit naar de

zorg. Reminiscentie en muziek zijn

activiteiten waar ik van hou. Dat doe

ik graag.

Heidi, elke maand komen je vader

Freddy en zijn vriend Frans hier

het Bal in de Symfonie verzorgen.

Ik veronderstel dat dit een voorstel

van jou was. Ik merk dat bewoners

het fijn vinden om hier naartoe te

komen. Daarom laat ik het woord

even aan Freddy.

Freddy, hoe lang komen jullie al

hier spelen?

Al 15 jaar. Dat is begonnen op

afdeling Strauss. Plots sprak Marian

me aan en vroeg of we dit voor alle

afdelingen wilden doen. En ja,

waarom niet! We deden dit heel graag

want als er veel volk is, is dat leuk.

Vroeger kwam er ook veel volk van

buitenaf maar Corona heeft ervoor

gezorgd dat dit nu niet meer zo is. Wij

kijken er nog elke maand naar uit om

te komen spelen. We zien ook dat

mensen echt genieten van muziek,

ook van het dansen. Het gaat dan

misschien zo vlot niet meer als

vroeger maar dat doet er niet toe. Wij

passen onze muziek wel aan als dat

nodig blijkt.

Volgden jullie muziekles?

Ik heb 7 jaar muziekles gevolgd. Ik

ben beroepsmuzikant geweest. Ik heb

opgetreden met John Larry, Liliane

St. Pierre, Nicole Josy, Vader

Abraham, Johan Stolls en vele

andere. Ik begeleidde hen als vaste

gitarist.

Wat vinden jullie zo fijn aan samen

optreden?

We treden al van 1985 op. We

speelden toen met 5 man en een

zangeres. We noemden "The Roxy

Stars". We verzorgden wekelijks

meerdere optredens. De 2 bezielers

spelen nog altijd samen. We spelen

zeker al 20 jaar met ons tweeën.

Doordat we met synthesizer spelen,

kunnen we alles spelen.
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18Wat wil je nog kwijt?

We hopen nog een aantal jaren naar

hier te komen spelen en zowel Frans,

als ik, zien dit zitten. Wij hebben een

goeie verstandhouding. In de muziek

zijn we precies 2 broers. Ik ben heel

veel weggeweest voor de muziek. Ik

ben dit jaar 55 jaar getrouwd en mijn

vrouw zegt altijd: "We mogen daar den

helft van afdoen voor den tijd dat ge er

niet waart".

Dit brengt ons terug bij Heidi voor

enkele laatste vraagjes:

Als je een sabbatjaar zou nemen...

Dan zou ik op vakantie gaan, een verre

reis doen maar ik zou mijn man niet

meekrijgen...

Kamperen of hotel...

Ik heb jaren met mijn ouders gaan

kamperen. Ik doe dat nog wel graag

maar nu ga ik toch wel liever op hotel.

Een goed boek of een goede film...

Beiden eigenlijk. Ik lees graag een

thriller of roman en ik kijk graag eens

naar een film...

Je ultieme tip...

Als je eens een minder goed moment

hebt, zet een muziekje op en je zal je

weer beter voelen.

Wat is jouw lievelingsplek?

Mijn huis, ik ben eigenlijk een huisduif.

Wat is jouw levensmotto?

Genieten van kleine dingen. Dat kost

geen geld.

Heidi, dank je wel voor dit warme

gesprek!
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Werelddierendag.Werelddierendag.

Werelddierendag is een dag die

wereldwijd op de agenda staat als een

moment waarop extra aandacht wordt

besteed aan de dieren. Het omgaan

met dieren heeft een positieve invloed

op het welzijn van ouderen. De

relatie mens-dier kan, zelfs indien

deze maar tijdelijk is, instaan voor het

behoud van een zekere

levenskwaliteit, ondanks de

vermindering van de fysische en

mentale gezondheidstoestand van

ouderen. Een gezelschapsdier kan de

mens niet vervangen, maar kan toch

een aanvullende factor zijn, bouwt een

brug tussen heden en verleden en

wordt bron van communicatie. Onze

bewoners genoten met volle teugen

van dit bezoek!
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Werelddierendag.Werelddierendag.
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De Wandelclub.De Wandelclub.

Arlette Vercaigne en Gerard Devos - Strauss - 20 oktober

De stappers gingen voor een

laatste keer op pad. Zoals

jullie weten, trotseren zij weer

& wind. Ze sloten hiermee het

wandelseizoen af. Het kopje

koffie of soep achteraf deed

deugd. Dankjewel aan alle

stappers voor het mooie

seizoen!
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De Wandelclub.De Wandelclub.
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Herfstbooster.Herfstbooster.

Onze bewoners en medewerkers

werden gevaccineerd met de

herfstbooster. Zo gaan we samen voor

Warme Zorg in ons woonzorgcentrum.
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YOUCA Action Day.YOUCA Action Day.

Laurynn is één van de vele

jongeren die zich vandaag

engageert om te gaan

werken in een bedrijf of

organisatie. Het loon die ze

verdient, 55 euro, gaat naar

sterke jongerenprojecten

wereldwijd.

Laurynn speelde indoor

petanque met de bewoners

van Strauss.

#youthforchangeandaction
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Week van de Beweging.Week van de Beweging.

Dat we meer moeten

bewegen, dat horen we

geregeld. Maar toch geraken

veel mensen niet aan de

dagelijkse portie beweging.

Daar wil de Week van de

Beweging iets aan doen en

WZC Ter Berken werkt hier

actief aan mee. Welke leeftijd

je ook hebt, wie voldoende

beweegt geeft zichzelf het

beste cadeau. Dit is niet

alleen belangrijk voor je

fysieke conditie maar ook voor

je mentale welzijn!

De Week van de Beweging is

een week vol aangename

beweegmomenten met oa

groepsgym, fit-o-meter,

fietsen, armfietsen, petanque

en... de opening van de

wandel- en beweegroute.

Stad Roeselare greep de

Week van de Beweging aan

om een nieuwe

laagdrempelige beweegroute

voor te stellen. Wij gingen

mee op pad!
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Week van de Beweging.Week van de Beweging.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Op Chopin werd het keukenproject

na 2,5 jaar terug opgestart. Er

werden frietjes met appelmoes en

kippenbillen klaar gemaakt. Vooraf

werd een lekkere mocktail van vers

fruit gedronken.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Op Chopin kunnen de bewoners hun

zintuigen en geheugen prikkelen door

de EN TV, dit is een interactieve

touchscreentafel of een beleeftelevsie.

De bewoners zijn enorm enthousiast

over deze speeltafel.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

TIJD VOOR BINGO!
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Een wow-momentje

voor Gaston! Gaston

genoot duidelijk van zijn

uitstap... een

flitsbezoekje aan zijn

huis en een wandeling

in zijnen hof...

Gaston Swaenepoel & Sylvie Moreau - Chopin - 18 oktober
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Mannen-verwen-voormiddag op

Chopin! Emmet, onze vroegere

leefgroepbegeleider, kwam nog

eens langs om de mannen

uitgebreid te scheren. Een echt

verwenmoment voor hen! Het was

tevens een fijn weerzien met

Emmet. Bedankt om hiervoor tijd te

maken!
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Ook Willy genoot van

een wow-momentje. Hij

ging met Katleen naar

zijn vroegere huis.

Willy Vermeersch - Chopin - 26 oktober
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Voor een eigen bereiding zijn de

mannen van Chopin ook wel te

vinden. Patatjes met appelmoes en

cordon bleu op de menu!
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

De huifkartocht voor Vivaldi was

eigenlijk gepland voor september.

Een hevige onweersbui gooide

echter roet in het eten. De tocht

werd geannuleerd en we vreesden

dat het dit jaar niet meer mogelijk

zou zijn om een nieuwe datum te

vinden. Maar toen hoorden we op

de radio dat het in de laatste week

van oktober meer dan 20°C zou

worden.

Die kans konden we niet laten

liggen! Gelukkig kon Lieselotte

Cloet nog een plaatsje vinden voor

ons in haar agenda. En zo wil het

dat collega Hilde op 25 oktober

samen met de bewoners kon

genieten van een heerlijke

nazomerdag.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Yves Debrouwer & Raymonda Deseranno - Vivaldi - 25 oktober
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Oktober was zo'n typsiche

herfstmaand: mooie zonnige dagen,

soms wat nevel, soms regenachtig...

maar met prachtige kleuren. Ook de

bewoners van Vivaldi gingen naar

buiten om te genieten...
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Jenny Vandenberghe - Vivaldi - 18 oktober
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Monique Muyllaert & Saskia Dermaut - Vivaldi - 28 oktober
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Onder een stralende herfstzon

gingen ook de bewoners van

Strauss op stap met de huifkar

en dat op werelddierendag. De

paarden stonden te trappelen

om hen naar de Koestraat te

brengen. In de Puritas kregen ze

koffie en taart. Na de lekkere

taart keerden ze huiswaarts door

de winkelstraten van Roeselare.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Na het uitdelen van de

liedjesteksten heeft niemand van

het huiskoor een uitvlucht om niet

mee te zingen. Vele bekende

Vlaamse liedjes passeerden de

revue!
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Met de bewoners van afdeling

Strauss gingen ze bowlen...
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Herfstquiz op Strauss en lekkere

vers gebakken suikerwafeltjes...
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Op dinsdag 25 oktober

vierden Raymond en Maria

hun huwelijksverjaardag.

Ze zijn intussen maar liefst

64 jaar getrouwd. Dit

konden we niet zomaar

laten voorbijgaan. Met een

ontbijt en een feestmaal

zorgden we voor een

gezellig moment. Wij

wensen Raymond en Maria

van harte nog heel veel

gelukkige momenten

samen.
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Het regent en het is november

Weer keert het najaar en belaagt

Het hart, dat droef, maar steeds

gewender,

Zijn heimelijke pijnen draagt.

En in de kamer, waar gelaten

Het daaglijks leven wordt verricht,

schijnt uit de troosteloze straten

Een ongekleurd namiddaglicht.

De jaren gaan zoals zij gingen,

Er is allengs geen onderscheid

Meer tussen dove herinneringen

En wat geleefd wordt en verbeid.

Verloren zijn de prille wegen

Om te ontkomen aan de tijd;

Altijd november, altijd regen,

Altijd dit lege hart, altijd.

Uit: Het verlangen, 1921

De nachtegalen

Ik heb van 't leven vrijwel niets verwacht,

't geluk is nu eenmaal niet te achterhalen.

Wat geeft het? - In de koude voorjaarsnacht

Zingen de onsterfelijke nachtegalen

J.C. Bloem

uit: 'Verzamelde gedichten'



66



67



68



69



70



71



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


