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WelkomWelkom

Godelieve TalpeGodelieve Talpe

Welkom op afdeling Strauss!

Godelieve VantyghemGodelieve Vantyghem

Welkom op afdeling Strauss!

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Lieve vertoeft graag

in gezelschap en vertelt honderduit. Op tijd en stond een

potje kofie, liefst vergezeld van een lekker taartje, en de

dag kan niet meer stuk.

Welkom Lieve!

Een lange wandeling, buiten vertoeven en dat het liefst

samen met de mensen die voor haar belangrijk zijn: de

vriendinnen van de ietsclub en haar familie. Dat is wat

voor Lieve het “lang leven” is. Wie zich geroepen voelt,

wandel gerust even mee. Welkom Lieve!
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WelkomWelkom

Christiane Van MoerbekeChristiane Van Moerbeke

Welkom op afdeling Strauss!

Irène De BuckIrène De Buck

Welkom op afdeling Strauss!

Irène is afkomstig van Oost-Vlaanderen, tegen de grens

met Nederland. Een feestje in het vooruitzicht of stap je

in het huwelijksbootje? Irène kan misschien wel goed

advies geven want ze was vroeger naaister van haute

couture kledij. Welkom Irène!

Christiane is altijd een administratieve duizendpoot geweest die

wel te vinden is voor een spelletje manillen.

Welkom Christiane!
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Veel sterkteVeel sterkte

Linda CollierLinda Collier

Geboortedatum: 30/06/1950
Overleden op 12/09/2021

Linda,

Het was soms moeilijk te zeggen wat je bedoelde,

ook om precies uit te leggen wat je voelde.

Maar steeds weer probeerden we elkaar te begrijpen.

Tot op het einde zijn wij met je meegegaan,

wij wilden je rust gunnen.

Je lijden zien en je niet kunnen helpen,

dat was ieders verdriet.

Nu heb je eindelijk rust.

Je lijden is voorbij.

Jouw liefde en warmte liet je achter hier bij Bernadette en Mick,

bij je kleinkinderen, bij je naaste familie en bij ons.
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Veel sterkteVeel sterkte

Ben KolenbranderBen Kolenbrander

Geboortedatum: 20/12/1953
Overleden op 21/09/2021

Ben, wij blijven jouw naam

noemen in onze verhalen.

We blijven jouw gezicht zien wanneer we over jou praten.

Ben, in onze herinnering zal je blijven zoals je was

met je kracht en met je zwakte.

Je blijft met ons meegaan

nu wij met zijn allen ons leven verdergaan.

Blij om wie je was en om wie je ons liet zijn.

Het ga je goed Ben!
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Veel sterkteVeel sterkte

Noël Van Ryckeghem

Geboortedatum: 18/02/1937
Overleden op 6/09/2021

Noël,

We hebben je niet lang gekend

Je was een man van weinig woorden

Wanneer je kleinzoon Tibo een bezoekje bracht

Zagen we de glinsters in je ogen

Ook de frambozen van eigen kweek

meegebracht door je echtgenote Lutgard

deden je stralen

De frambozen waren de stille getuigen van

je noeste arbeid op je ‘land’

Je ‘land’ was jou toevluchtsoord.
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VerjaardagenVerjaardagen

Frida DebootFrida Deboot

Geboortedatum: 02/10/1942
Frida woont op afdeling Vivaldi.

7979

8383

Linda PoelvoordeLinda Poelvoorde

Geboortedatum: 14/10/1950
Linda woont op afdeling Chopin.

Henriëtte VantommeHenriëtte Vantomme

Geboortedatum: 08/10/1938
Henriëtte woont op afdeling Chopin.

Willy VermeerschWilly Vermeersch

Geboortedatum: 20/10/1942
Willy woont op afdeling Chopin.

7979

7171
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VerjaardagenVerjaardagen

Grietje BruneelGrietje Bruneel

Geboortedatum: 20/10/1935
Grietje woont op afdeling Vivaldi.

8686

8282

7878

Martial DuthooMartial Duthoo

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

Annie CornetteAnnie Cornette

Geboortedatum: 22/09/1943
Annie woont op afdeling Strauss.

Paul BruneelPaul Bruneel

Geboortedatum: 27/10/1939
Paul woont op afdeling Vivaldi.

7676
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Shop till you drop! Op 24

september was er in zaal

Symfonie een kledijverkoop

van Dimoda...
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Bal in de symfonie op 27

september!
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Bewoners van Chopin aan het

nazomeren...
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Op het terras van Chopin

genieten van de zon en de

muziek van Roeland!
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Met de mannen van Chopin naar café

't Kadaster in Moorslede!
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Wie steelt de show? Het

rode of het blauwe team?

Sfeer zat goed en het was

een leuke gezellige

namiddag... daar doen we

het voor!
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Na een echte kwakkelzomer waagden we

het op Vivaldi om nog eens op uitstap te

gaan met de huifkar. Het weer was "juust van

pas", niet te warm, niet te koud en het bleef

zonnig en droog. De dag voordien hadden

Gaby, Johan en Urbain een appelcake

gebakken voor onderweg. Toen we ergens

te velde tussen de maïs reden, stopten we

even voor een drankje. We genoten met

volle teugen van de gezonde boerenlucht en

keerden al zingend huiswaarts terug.
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Pico op Vivaldi!

PIco is geen tamme parkiet maar hij kan

gewoon niet vliegen. Saskia neemt wel

graag alle complimenten in ontvangst wat

betreft zijn opvoeding. Urbain was

dolgelukkig met Pico's bezoek en zorgde

heel goed voor hem. Het was grote liefde

tussen mens en parkiet. Urbain vroeg om

niet te lang te wachten om Pico nog eens

mee te brengen.



32



33



34

In september werd EXTRA

genoten van het prachtige weer!

Het terras van Vivaldi trok veel

volk, er werden ijsjes geserveerd

en lekker eten en drinken! De

nazomer werd hier zeker goed

afgesloten!
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Na lange tijd nog eens

bingo gespeeld. We hebben

een paar serieuze

competitieve bewoners op

Vivaldi! Amai!
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Op Vivaldi bewonderden

ze de wereldberoemde

kunstenaar Andy Warhol.

Achteraf probeerden ze

zijn manier van werken

eens na te schilderen. Het

was een hele uitdaging

maar het proces en het

resultaat mag er zeker zijn!
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Er werd gereminisceerd

over vroegere hobby's van

de dames op Vivaldi. Wat

een verschil met vroeger

en nu!
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Op Vivaldi stond er een

"diep in de zee"-activiteit

gepland. Samen

herinneringen ophalen

over den dijk van vroeger

en 't zeetje. Nadien

decoreerden we echte

schelpen.
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Altijd naarstig bezig op

Vivaldi: tekenkunsten

boven halen, En-tv,

lezen,...



43

Voor elk wat wils!

Een belangrijke

animatiedoelstelling van dit

jaar is meer inzetten op

vraaggestuurd werken. We

gaan op zoek naar de

individuele interesses bij

onze bewoners en

proberen er zo goed

mogelijk op in te spelen.

Hierbij een paar mooie

voorbeelden.
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Wekelijks brachten onze bewoners van Strauss

een bezoek aan moestuin 't Elzenhof waar ze

zelf groenten en vruchten plantten.

Ze waren maar al te trots om in

samenwerking met de leerlingen van VBS De

Mozaïek hun groenten te oogsten.
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Zitdansen op Strauss!
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In de zon op het terras van Strauss kaarten

met een crèmeke in de hand...
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We genieten van een

mooie nazomer...
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Laat de kunstenaar in u los!Laat de kunstenaar in u los!
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Je lost de Sudoku op door de lege vakjes in te vullen met de juiste cijfers.

Elke rij, kolom en vierkant moet de cijfers 1 tot en met 9 bevatten in

willekeurige volgorde en er mogen in deze rijen, kolommen en vierkanten

geen dubbele getallen voorkomen.

Veel succes!

sudokusudoku
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oplossing sudoku vorige maandoplossing sudoku vorige maand
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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
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