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WelkomWelkom

Provoost JozefProvoost Jozef

Welkom op afdeling Vivaldi!

Johan D'ArtoisJohan D'Artois

Welkom op afdeling Strauss!

Wil je graag iets weten over de laatste nieuwtjes in ons

politiek landschap? Dan ben je bij Johan aan het juiste

adres! Hij heeft een voorliefde voor politiek en sport. Ook

tijdens het manillen wil je wel Johan zijn “moat” zijn want

ook dat kan hij. Welkom Johan!

Jozef is een echte bezige bij. Hij is altijd in de weer en

klust heel graag. Zijn werk, de boerderij en het land,

was en is zijn passie. Welkom Jozef!
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WelkomWelkom

Marcella VerschooreMarcella Verschoore

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!

Marcella heeft een voorliefde voor Westerns uit de jaren ’50

maar haar grootste passie is reizen. Ze doorkruiste Europa

samen met haar man. Verre reizen lukken al eventjes niet meer

maar Marcella kan even goed genieten van een ‘reis’ dichter bij

huis. Welkom Marcella!
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WelkomWelkom

Julia VandendriesscheJulia Vandendriessche

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!

Julia is een echt buitenmens. Serres, tuinen en vooral tomaten

hebben voor haar geen geheimen. Van dat laatste maakte ze

samen met haar man haar levenswerk. Ze hadden een eigen

tuinbouwbedrijf en kweekten tomaten. Welkom Julia!
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WelkomWelkom

Marleen StichelboutMarleen Stichelbout

Welkom op afdeling Strauss!

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!

De Italiaanse keuken kent geen geheimen voor Marleen.

Samen met haar man baatte ze een Italiaans restaurant uit.

Voor een goed pastareceptje weten we vanaf nu waar we

moeten zijn.

Welkom Marleen!
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Veel sterkteVeel sterkte

Roger DemasureRoger Demasure

Geboortedatum: 12/01/1931
Overleden op 16/07/2021

Roger,

Je was een stille, graag geziene man. Een beetje op jezelf maar

altijd welgezind! De laatste maanden werd je steeds stiller en wat

afwezig. Heel onverwacht ben je van ons heengegaan. We

missen jouw aanwezigheid in ons midden!

Roland HarnisfegerRoland Harnisfeger

Geboortedatum: 1/05/1941
Overleden op 17/07/2021

Roland,

Je was slechts korte tijd bij ons, toen we al afscheid van je moesten

nemen. We kenden je als een goedlachse, welgezinde man, met een

wondermooie stem. Je kende prachtige liedjes uit het hoofd, die we

dan ook vaak samen zongen! Je gezondheid ging er jammer genoeg

op achteruit en je moest noodgedwongen naar het ziekenhuis, waar je

overleed.

We missen jouw aanwezigheid, Roland! Rust in vrede.
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Veel sterkteVeel sterkte

Simonne BoudrezSimonne Boudrez

Geboortedatum: 22/10/1932
Overleden op 05/08/2021

Simonne,

Je had graag dat er vaart achter alles zat. Je vond het dan ook

leuk om ons te kunnen helpen met de huishoudelijke klusjes. Je

kon beter poetsen dan wie ook.

We herinneren jou als een lieve sociale dame, met een

uitgesproken eigen mening. De vele telefoons naar jou

echtgenoot en de rest van de familie kleurden je dag.

De talrijke bezoeken van dochter Corry apprecieerde je enorm. Je

was steeds benieuwd wat Corry voor je meebracht. Je laat een

leegte na, bij jouw echtgenoot Hubert, bij het gezin van Corry en

ook op afdeling Strauss.
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Veel sterkteVeel sterkte

Paula DereumauxPaula Dereumaux

Geboortedatum: 27/01/1924
Overleden op 14/08/2021

Paula,

Je was slechts korte tijd in ons midden. We kregen de kans niet jou

echt te leren kennen. Dat is jammer. We weten wel dat je een kranige

dame was, tenger en broos, met een uitgesproken mening. Jij hield

van het leven: een babbeltje slaan met iedereen die je pad kruiste dat

gaf je levensvreugde. Ondanks de tegenslagen in je leven wist jij als de

beste hoe je met wilskracht alles kan overwinnen.

Je nabije familie heeft je gedragen tot het eind.
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Veel sterkteVeel sterkte

Rogier VerbruggheRogier Verbrugghe

Geboortedatum: 14/09/1934
Overleden op 15/08/2021

Roger,

Jij was een man met karakter, een persoonlijkheid die wist wat

hij wilde en niet wilde. Een man die zijn eigen weg ging, maar

ook een man die zacht en warm was voor wie hem begreep.

Je hield ervan om het woord te mogen voeren. Je had tevens

zin voor humor.

Je echtgenote Denise, je dochter Katrien en je familie

betekenen veel voor jou. De talrijke bezoeken van hen

brachten je vreugde en de nodige kracht om verder te willen

leven.

Aan het einde restte nog slechts de wil, weg was de kracht.

Rust nu maar uit jouw leven is volbracht.

Roland HarnisfegerRoland Harnisfeger

Geboortedatum: 1/05/1941
Overleden op 17/07/2021



14

VerjaardagenVerjaardagen

Nicole HemeryckNicole Hemeryck

Geboortedatum: 09/09/1954
Nicole woont op afdeling Chopin.

6767

7373

6868

Manfred VansteenkisteManfred Vansteenkiste

Geboortedatum: 11/09/1953
Manfred woont op afdeling Chopin.

Liliana SantyLiliana Santy

Geboortedatum: 09/09/1948
Liliana woont op afdeling Strauss.
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VerjaardagenVerjaardagen

Maria De Freitas PereiraMaria De Freitas Pereira

Geboortedatum: 16/09/1942
Maria woont op afdeling Chopin.

7979

8787

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.

Yvonne LoysonYvonne Loyson

Geboortedatum: 19/09/1934
Yvonne woont op afdeling Chopin.

7676
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Kapster Gina had een

fantastisch idee: ze trakteerde

alle bewoners en

medewerkers op een ijsje!

Dankjewel, Gina! Wie zegt

daar neen tegen?!
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Wist je dat je je nu in het bos waant op ons

terras?

Onze saaie muur werd in een handomdraai

omgetoverd tot een aangename blikvanger!

Iedereen staat maar al te graag klaar voor

een fotoshoot!
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De studentenwandelingen

kunnen weer doorgaan. De

bewoners genieten van de

buitenlucht dankzij de

komst van de vele jonge

gastjes!
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Ook de fotozoektocht werd goed onthaald bij

de bewoners.

De zomerzoektocht loopt nog tot eind

september.

De plannetjes vind je terug in de cafetaria, aan

het onthaal of aan iedere inkom van de

afdeling.
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De Roeselaarse kermissfeer opsnuiven...

mmm, met een echt oliebollenkraam... dat

smaakt!
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Soms wat minder weer maar

niet getreurd, dan spelen we

allerlei spelletjes. Zo altijd toch

een gezellige namiddag met

dank aan onze studenten.
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Op Chopin dompelen ze

zich helemaal onder in

Italië. Een lekkere

Italiaanse apero met

Italiaanse muziek mocht

niet ontbreken. Met hapjes

zoals zongedroogde

tomatentapenade, scampi

curry, wrap met zalm en

kruidenkaas...

Wat was dat genieten!
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Maar ook Frankrijk kwam

aan de beurt op Chopin

met quiche Lorraine,

tomates crevettes, een

degustiefke en een coupe

fraise mocht niet

ontbreken.
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Een verfrissende ijskofie en petanque spelen

voor de bewoners van Chopin.
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Genieten van een rode

vruchtenmilkshake op

Chopin!
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Vivaldi gaat naar Hoeve

Ter Kerst! Het weer zat

niet echt mee maar dit

hield ons niet tegen om te

vertrekken. Na een lange

tijd heeft dit zoveel deugd

gedaan om nog eens

samen weg te zijn. Was

dik in orde!
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Muziek- en dansnamiddag op Vivaldi!
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Een frisse en fruitige salade maken en

ondertussen wat in de boekjes kijken om te

ontspannen! Meer hebben we niet nodig op

Vivaldi!



49

Illusieactiviteit om eventjes

onze ogen en hersentjes te

foppen. Het was een zeer

geslaagde maar grappige

activiteit en ook snel het

zonnetje meegepikt!
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Op 5 augustus gingen enkele bewoners van

Vivaldi naar Gullegem Bergelen. Het weer zat

mee en ze kregen een prachtige namiddag vol

zon! Wat hebben ze genoten!
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Onze eerste echte uitstap na

lange tijd naar de moestuin

aan Ten Elsberge. Onze

plantenbak stond te lonken

om gevuld te worden. Ook

was het een blij weerzien

met Eric. We stonden er wel

van te kijken dat de boerderij

gesloopt was. Na een

woordje uitleg van Eric,

konden we aan de slag.

Samen met Martine werden

de tomaten, courgettes,

radijsjes,.. geplant.

Na ons bezoekje werden we

terug huiswaarts gebracht

door onze privé-chauffeur

Gerard.

Bedankt aan allen dat we

weer op jullie kunnen

rekenen met ons

moestuinproject.
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Bewoners van Strauss op

uitstap naar boerderij Den

Ast.
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Volksspelen op het terras van Strauss!
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Naar de Bossneppe!
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Op Strauss wanen ze zich ook in Italië!
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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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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



70



71



72


