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Voorwoord.Voorwoord.

Dag Allen,

“Het rijk van de vrijheid is in zicht!”

klonk het begin dit jaar toen de

grootschalige vaccinatiecampagne zich

op gang trok. “De vierde golf is

begonnen!” kopten de kranten

dreigend de voorbije weken, en hij

spaart ook de gevaccineerden niet. Dit

betekent niet dat de vaccins falen, wel

integendeel, maar vaccinatie bleek niet

het beloofde wondermiddel. Het virus

geeft zich niet zomaar gewonnen, en

circuleert weer volop nu de maskers in

de lade blijven liggen, de scholen en

het bedrijfsleven terug open gegaan

zijn en de herfst zijn intrede heeft

gedaan. Hopelijk blijft onze

belangrijkste verdedigingslinie, en dat

is nu net die massale vaccinatie, stand

houden terwijl iedereen best terug zijn

gezond verstand gebruikt en de

elementaire hygiëneregels goed

respecteert. Niemand wil nog maar

eens de ellende van de voorbije

maanden doormaken. Het Pfizer

vaccin kreeg ondertussen terecht

vorige maand in België de

Galenusprijs toegekend voor het meest

innovatieve geneesmiddel van het

voorbije jaar.

Zelf was ik al gretig het post covid

tijdperk binnen gesprongen en ik was

mij in het nieuwe normaal aan het

afvragen wat we geleerd hebben uit

deze pandemie. Tijdens de voorbije

lockdown hebben we misschien

andere waarden en kwaliteiten van het

leven herontdekt. Rust en stilte kenden

een gedwongen revival, en het is

wellicht best zinvol om die beide terug

een meer prominente plaats te geven

in ons hectische leven.
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Eens helemaal niets te moeten doen

of bij voorbeeld echt kunnen genieten

van een verkwikkende slaap, wie zou

daar niet voor tekenen? Verstilling is

een nieuwe luxe die al langer door

allerlei lifestylecoaches gepropageerd

wordt. De nieuwe luxe na corona gaat

sowieso meer en meer de immateriële

kant op. Beschikken over de vrijheid

om nee te kunnen zeggen is zonder

twijfel een vorm van grote rijkdom.

Maar we dromen allemaal verschillend:

de ene verlangt naar allerlei materiële

items, een ander wil terug zoveel

mogelijk reizen en nog een ander wil

misschien liever actief gaan

meewerken aan een betere wereld.

Verlangen naar iets, dan nog vaak

overbodig of niet essentieel om te

overleven, onderscheidt ons van

andere dieren die enkel in hun

primaire behoeftes willen voorzien.

Maar we blijven mensapen, geboren

met de nood om aan te raken en

aangeraakt te worden. ‘Huidhonger’

weet je nog, plots veel minder

aangeraakt worden dan anders, dat

brengt onzekerheid met zich mee. De

tastzin is misschien wel het meest

onderschatte zintuig; zonder zicht of

gehoor, zonder smaak of geur kan je

wel overleven, zonder tast zou dat heel

moeilijk zijn. Aanraken is primordiaal

voor het ontwikkelen van sociale

banden. Kijken, horen en ruiken

gebeurt vanop afstand maar aanraken

komt obligaat heel dichtbij. Daarom

stellen we ook grenzen hierbij, en het

overschrijden van die grenzen leidt

steevast tot problemen. Ook daar

stonden de kranten vorige maand vol

van.

Ontspannende vakanties vol lange

zomerdagen, gevuld met stralende

zon, knuffelgraag gezelschap onder de

parasol op een bebloemd terras met

een prachtig uitzicht en met een

gekoeld drankje in de hand, ik blijf er

van dromen, wetende dat ik nog ruim

een half jaar moet aftellen vooraleer

het zover is. Ik zal de vliegschaamte

erbij nemen wanneer ik mijn boeking

met een klik bevestig, maar ik zie er

zo naar uit, na die voorbije anderhalf

jaar. Voorpret is zoals we weten nu

eenmaal de beste vorm van pret dus

die zwoele zomeravonden,

romantische strandwandelingen en

gezellige barbecues mogen gerust

komen, volgend jaar dan.

Nu maken we het eerst terug stil zoals

ieder jaar in de eerste dagen van

november. Vorige maand zorgden de

medewerkers al voor een verzorgd en

innig herdenkingsmoment. Afscheid

nemen van onze bewoners went nooit,

want weer te moeten los laten na een

stuk samen mee op weg te hebben

gegaan, blijft altijd weer moeilijk. Maar

de tijd heelt uiteindelijk alle wonden en

het leven gaat verder. In deze maand

valt ook weer de jaarlijks terugkerende

seniorenweek waarin de bewoners

extra verwend worden. We hopen dat

de vierde coronagolf niet opnieuw de

programmatie komt verstoren maar

slechts een golfje blijkt te worden en

we hebben er eigenlijk wel vertrouwen

in gezien alle residenten reeds een

derde covid vaccin gekregen hebben.

En ondertussen is de klok op het

winteruur gezet en dagen in de verte

nog wat aarzelend al de feestdagen en

het jaareinde op. Nele.
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Inhoudstafel.Inhoudstafel.

De W van

Welkom

Voorwoord: Nele aan het woord.

De W van Welkom.

De nieuwe verhuisservice van Kotee.

Welkom nieuwe bewoners.

Jarig in november.

Onze gedachten gaan uit naar...

Een derde prik voor onze bewoners.

Een blik op oktober.

November... Kaat Van Daele

De Wind... Urbain Wynthein

Maria Assumpta

Kom op voor Warme zorg.

Menu.

Welkom nieuwe medewerkers.

Denksport

Vacatures bij Motena

Frank Galan

in De Spil

66
36361515

Kaartersclub

terug van

start
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De W van Welkom...De W van Welkom...

Wij werden als

woonzorgcentrum uitgekozen

tot DE locatie om de

persconferentie over onze

vernieuwde visie te laten

doorgaan op 11 oktober.

De "W" van woonzorgcentra

maakt plaats voor de "W" van

Welkom. Dat is de grote

ambitie. Dat iedereen, van

bewoner tot buurtbewoner van

familie tot medewerker, zich

welkom voelt in onze

woonzorgcentra. Die

welkomstgedachte lees je niet

alleen meteen als je

binnenkomt, maar je voelt hem

vooral in alles wat we doen.

De verhuisservice is slechts

één voorbeeld van het nieuwe

aanbod. Zo is het bijvoorbeeld

ook mogelijk om

psychologische ondersteuning

te krijgen voor wie dat wenst

voor of tijdens het wonen in

een woonzorgcentrum.

Wij zetten gastvrijheid

centraal. Iedereen die

nieuwsgierig is, of een drankje

wil drinken in onze cafetaria is

van harte welkom. Wandel

gerust eens binnen.
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Om dit te vieren kregen alle

medewerkers een koffiemok

en werden getrakteerd op

een lekkere koffie, thee of

chocomelk... voor de "W"

van een Welverdiende

pauze.

Ook alle bewoners en

vrijwilligers kregen een

toilettas voor een Warme

Welkom!

We hebben ook een nieuw

logo en een eigen kleur. Het

blauw verwijst naar het

water van de Ronde Kom.

Al een kijkje genomen op

onze nieuwe website? De

nieuwe vlaggen al zien

wapperen aan de

straatkant?
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De nieuwe verhuisservice van Kotee.De nieuwe verhuisservice van Kotee.
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VERHUIS NAAR WZC

VERLOOPT STUK MINDER

STRESSVOL!

Wanneer je vanaf nu kiest om bij

ons te wonen, doen wij er alles aan

om jouw verhuis zo vlot mogelijk te

laten verlopen.

Het inpakken, vervoeren en

uitpakken van de nodige spullen

maken de overstap naar een

woonzorgcentrum vaak een stuk

stressvoller dan nodig voor de

bewoner, maar ook voor de familie.

Om die reden bieden we de

mogelijkheid om de verhuis door ons

te laten doen. De spullen worden

meteen tot in de kamer gebracht,

wat toch voor heel wat gemoedsrust

zorgt.

Hiervoor werken we samen met

onze thuiszorgdienst Kotee.

En dat alles volledig gratis!
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Lutgardis, of Lutje voor de vrienden, is

kleuterjuf van opleiding. Daarnaast is zij ook

heel goed in talen. Ze spreekt vloeiend

Frans, Engels en Nederlands. Enchantée,

Lutje!

Lutgardis

Vanneste,

Strauss

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Jenny is een creatieve dame. Haar

schetsen en tekeningen hingen ooit in

galerie Blomme en zijn nu te bewonderen

hier bij ons in Ter Berken. Welkom Jenny!

Jenny

Leterme,

Chopin

August

Dispersyn,
Strauss

Cijfers hebben geen geheimen voor Gust want hij bouwde

een mooie carrière als boekhouder uit. Vanaf nu kunnen

we voor financieel advies al eens te rade bij Gust. Welkom!
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Jarig in november.Jarig in november.

Monique Muyllaert
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Veel sterkteVeel sterkte

Je was voor ons geen onbekende. Samen met je

echtgenoot kwamen jullie dagelijks genieten van een

kopje koffie in Ter Berken.

We waren als medewerkers dan ook zeer vereerd dat

wij voor jou mochten zorgen. We herinneren jou als een

lieve, behulpzame dame.

Niet alleen de dagelijkse telefoontjes van je kinderen

toverden een glimlach op je gezicht,… ook een lekker

taartje deed je deugd.

Je sprak nog regelmatig over ‘papa’. Nu zijn jullie weer

samen. Deze gedachte brengt iedereen rust.

We hadden het geluk bijna 4 jaar voor jou te mogen

zorgen. Je hield ervan als we je 's morgens kwamen

wakker maken dat we tijd voor je maakten. Je werd

graag in de watten gelegd en was hier dan ook telkens

bijzonder dankbaar voor. Tijdens de dag was je een stille

genieter, je bleef graag op de achtergrond. Zingen in

het koor was echt één van je topactiviteiten. We

herinneren jou als een zachte en lieve man, door

iedereen graag gezien.

Maria Vanelslander

Geboortedatum: 13/02/1932

Overleden op 7/10/2021

Jozef Deroo

Geboortedatum: 14/07/1934

Overleden op 8/10/2021
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Een 3de prik voor onze bewoners.Een 3de prik voor onze bewoners.

Zoals bekend besliste de

overheid dat een 3de prik

bij senioren noodzakelijk

was om hen nog beter te

beschermen tegen het

Coronavirus. Op 12 oktober

kregen onze bewoners

hun 3de prik toegediend.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

De kaartersclub ging weer van

start. Heel wat enthousiaste

kaarters kwamen samen in zaal

Symfonie om te manillen of uno te

spelen. Het was een gezellige

namiddag. We hebben momenteel

veel bewoners die graag kaarten,

daarom zijn we nog op zoek naar

extra vrijwilligers die ook graag

een kaartje leggen. Vooral

manillers hebben we tekort.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

KAARTERSCLUB

TERUG VAN START
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

OP DE KOFFIE BIJ

SILVIA
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

WAFELENBAK OP

CHOPIN.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Op Vivaldi werd er een

uitgebreide presentatie

bekeken over de mode van

de middeleeuwen tot nu.

De verschillen met vroeger

en nu zijn indrukwekkend.

Achterna hebben we elk de

verborgen "modestylist" in

ons naar boven gehaald en

een paar toffe outfits bij

elkaar gecombineerd :-)
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.
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Oma's appeltaart.Oma's appeltaart.

Die is zo makkelijk te maken dat ik jullie het recept wil

meegeven.

Oud brood, wat appels, melk, suiker en eieren. Meer

heb je niet nodig. Begin met het oude brood te weken

in melk en beleg er de bodem van een ingevette

bakplaat mee. Daarover strooi je kristalsuiker. Beleg

deze laag met partjes appel. Ook hierop strooi je wat

kristalsuiker. Voor een volle bakplaat klop je 10 eieren

los en giet het over de appelen. Eindigen doe je met

een laagje suiker over de eieren. Afbakken in een

voorverwarmde oven zo'n 45 minuten op 180 graden.

Gegarandeerd zal de taart niet afgekoeld geraken, zo

lekker...

SUCCES!

Dominique

Wuidart
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

VOLKSSPELEN MET

ACCORDEONMUZIEK
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Mireille, de dochter van

Godelieve, wist te vertellen

dat Godelieve vroeger vaak

vier op 'n rij speelde met

haar kleinkinderen. Ze is

dus een getrainde

tegenstander!
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Onze bewoners helpen graag

een handje mee met Chantal.

Samen koken en samen eten

is het motto op Vivaldi!
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

UITGEBREID ONTBIJT

OP STRAUSS
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Om het uitgebreid ontbijt af

te werken begonnen onze

bewoners van Strauss met

de fit-o-meter. De

bewoners leggen een

parcours af en moeten halt

houden bij een oefening.

De oefeningen zijn op maat

van onze bewoners

gemaakt. Zo blijven ze in

beweging.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

We werden met open armen

ontvangen in het schoenen- en

borstelmuseum in Izegem. Het

museum is ondergebracht in het

prachtige gebouw van Eperon d'Or,

de toenmalige schoenenfabriek

van de familie Vandommele. We

kregen er een uitleg over de

geschiedenis van de schoenen.

Wist je dat Izegem al sinds jaar en

dag bekend staat als de Belgische

schoenenstad bij uitstek? We

konden voelen aan de verschillende

soorten leder die werden gebruikt

om schoenen te vervaardigen. Ook

enkele pronkstukken werden

bovengehaald. Het krijgen van de

uitleg haalde bij veel bewoners

herinneringen naar boven. De

verhalen kwamen los en daarbij

soms ook de nodige emoties.

Daarna kregen we een rondleiding

in de fabriekshal waar heel wat

machines staan die gebruikt werden

bij het productieproces. We kregen

een uitleg rond de industrialisatie,

een moeilijk woord voor het

handwerk die evolueert naar het

gebruik van machines. Ook de

evolutie van het maken van borstels

kregen we uitgelegd. Sommige

borstels werden geplakt met teer,

andere werden door de vrouwen

geknoopt. Een zwaar labeur. Nu

worden deze allemaal machinaal

gemaakt. Tot slot werden we nog

verwend met een koffie en een

Izegems schoentje, heerlijk! De

bewoners genoten met volle teugen

van het bezoek, zeker voor

herhaling vatbaar!

Sanne Windels

Strauss

11 oktober op StraussSCHOENEN- EN

BORSTELMUSEUM IZEGEM
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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 lange tijd mocht ons

huiskoor eindelijk weer

samenkomen om te zingen.

Het enthousiasme was dan

ook groot, ook al was het nog

even zonder de Herfstgalm.

Roeland begeleidde op gitaar

en samen met Heidi,

Dominique en de vrijwilligers

zongen we uit volle borst.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Dinsdag 12 oktober - optreden Frank Gallan - De Spil

Na lange tijd genoten de

bewoners van Strauss

terug van de

seniorenfeestnamiddag in

CC De Spil met Frank

Galan. Wat heeft Frank

een mooie stem. Er was

zelfs een duet met zijn

vrouw bij. Op naar meer

van die mooie dagen...
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

De zomerzoektocht was een

succes. Vele bewoners, maar ook

familieleden en medewerkers

gingen op zoek naar het antwoord

op de vragen. Er werden twee

prijzen uitgereikt, één prijs onder

de bewoners en één prijs onder de

overige deelnemers. Agnes Van

Lake die op Chopin woont en

Isabel Coussée die werkt op

Chopin kwamen als winnaars uit de

bus. Zij zaten er met de

schiftingsvraag het dichtst bij.

Proficiat aan de winnaars!

PRIJSUITREIKING ZOMERZOEKTOCHT.
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Welkom nieuwe medewerkers.Welkom nieuwe medewerkers.

Stacian

Mitchell,

Maite

Alossery,

Welkom aan Sylvie in het zorgteam van Chopin en als nieuwe

fitcoach voor alle bewoners van Ter Berken. Sylvie had al eens

een korte vervanging gedaan en is zeer blij om nu definitief in ons

team te komen werken.

Welkom aan Maite en Stacian die

ons schoonmaakteam komen

versterken!

We wensen jullie heel veel Werkplezier toe!We wensen jullie heel veel Werkplezier toe!

Sylvie

Moreau,
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Zoek de 16 jongensnamenZoek de 16 jongensnamen
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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


