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Een echte, bijna beroepsrenner, in ons midden! Gaston

kon je tot voor kort doorheen Roeselare tegenkomen op

zijn fiets. Tochtjes van 20km en meer zijn voor hem

pure ontspanning. Vanaf nu kunnen wij samen met hem

ritten uitstippelen op de duofiets.

Welkom, Gaston!

Georges Decruw,

Strauss

Jenny

Vandenberghe,

Vivaldi

Als je Jenny vraagt waar ze van droomt, wat ze graag

nog eens zou doen, dan moet ze niet lang nadenken:

zwemmen! Misschien kunnen we in Ter Berken die

wens voor haar ooit nog eens werkelijkheid laten

maken.

Welkom, Jenny!

Gaston

Swaenepoel,

Chopin

Ook Georges richt zijn pijlen op de sport. Voetbal,

snooker, hij volgt het graag op de voet.

Welkom, Georges!

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.
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Veel sterkteVeel sterkte

Marie-Claire Lammertyn

Geboortedatum: 15/02/1949

Overleden op 20/07/2022

Marie Claire,

“oeze zunne van an’t zèètje”, het doet ons allen pijn jou te moeten

loslaten. Je was de stille genieter van de bende. Je had oog voor

iedereen, jij zag het mooie in elke persoon.

Ik denk dat ik voor ons allen spreek als ik zeg dat jij ons onbewust

veel hebt geleerd. Respect hebben voor elk individu, voor ieders’

verhaal, voor elke mening. Je was heel integer, en steeds bezorgd om

een ander.

Jij kwam altijd ‘ut een dozeke’ en dat sierde jou enorm.

Als er iemand zat te zonnebaden op ons terras, dan was jij het.

Als er iemand een hele tijd verdween om haar haar te brushen, dan

was jij het.

Was er iemand het haar aan het doen van een ander… dan was jij

het.

Het doet pijn jou te moeten laten gaan, hoewel jij er klaar voor was.

Het stelde jou gerust dat je je kinderen dicht bij je had, je laat een

warm nest achter, zij zullen zorgen voor elkaar.

We kunnen alleen maar wensen dat je rust vindt, en dat je hebt

mogen voelen hoe graag je gezien was.

Marie Claire, oprecht bedankt voor wie je was en wat je betekent hebt.

Het ga je goed...
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Veel sterkteVeel sterkte

Raymonda Callewaert

Geboortedatum: 23/11/1933

Overleden op 30/07/2022

Raymonda,

We zullen jouw herinneren als een sterke, lieve en belezen vrouw.

We mochten in het verleden dikwijls genieten van jouw verhalen. Vol

bewondering luisterden de medewerkers naar jouw avonturen in de

‘Congo’. Iedere zondag kwamen de kinderen en kleinkinderen met jou

aperitieven. Het was hartverwarmend om te zien dat je samen met hen

in Ter Berken kon genieten. Vaarwel Raymonda, jouw dankbaarheid

en glimlach zullen we missen!

Margareta Vromman

Geboortedatum: 5/02/1927

Overleden op 27/08/2022

Margriet,

Je was een stille genietster: een kopje koffie met melk, een liedje van

toen.

Deze kleine attenties en de vele bezoeken van je dochters deden je

stralen.

Je afscheid kwam plots en onverwacht.

Je verwoordde zelf je eigen afscheid als ‘een ver reizen’.

Nu ben je samen met je dochter, Trui, op een plaats waar alles ‘stil’

genieten is!

We zullen je blijven herinneren …
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Jarig in september.Jarig in september.
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Jarig in september.Jarig in september.
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Studenten nemenStudenten nemen
onze bewonersonze bewoners
mee op wandel...mee op wandel...

De bewoners hebben er deze

zomer terug mooie

wandelingen op zitten. Dat

hebben ze vooral te danken

aan onze enthousiaste

studenten.

Ook wij vonden het bijzonder

fijn om deze jongeren in de

zomer te gast te hebben.

We appreciëren hun inzet en

aanwezigheid en wensen hen

terug een fijn schooljaar toe.

Voor Hilde sprong er een

studente in het oog.

Door gerichte vragen te

stellen en interesse te tonen

in het werk dat we doen en de

interesse die ze toonde voor

onze bewoners.

Maar vooral die ene vraag

toen ik met Sonja naar haar

toe kwam en ze heel

spontaan haar naam vroeg.

Het is zo belangrijk wanneer

we met mensen werken de

persoon te zien. Elke student

die ervoor kiest een deel van

zijn vrije tijd in de vakantie

door te brengen met onze

bewoners is een absolute

meerwaarde voor Ter Berken.
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Waarom kies jij hiervoor,

Jessika?

Omdat ik mijn oma altijd zag

sukkelen met haar knieën enzo. Ik

wilde haar altijd helpen en ik

vroeg aan mijn mama hoe ik oma

best kon helpen om ze zo weinig

mogelijk last te laten hebben.

Mama vertelde me dat ik

vrijwilligerswerk in een WZC kon

doen om te kijken hoe dit voor me

aanvoelde. Vorig jaar kwam ik al

en werkte ik met de mensen van

Strauss. Ik vond dit zo leuk dat ik

dit opnieuw wilde opnemen.

Wat vind je daar precies leuk

aan?

Toen ik voor het eerst binnen

kwam, voelde ik me direct op mijn

gemak. Ik voelde direct een

zekere warmte. Ze zeiden ook

direct wie iedereen was. Het was

alsof ik daar al jaren ging.

Welke taken neem jij allemaal

op?

Helpen met eten opdienen, helpen

met de vaat, de bewoners

vermaken... Dat is dan vooral

samen de krant lezen of

puzzelen...
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Jij studeert in een sociale

richting, een richting waarbij

je opgeleid wordt om met

mensen te werken. Een hele

goede keuze, denk ik, als ik

zie hoe jij je beweegt in de

groep. Kan jij al vertellen wat

jij denkt over de kwaliteiten

die iemand moet hebben

binnen de sociale sector?

Flexibel, sociaal, behulpzaam, ik

denk ook open. Je moet sterk

in de schoenen staan,...

En wat moet je vooral niet

hebben?

Botte reacties, een slecht

humeur...

Je moet ook wel West-Vlaams

kunnen praten, allé, dat vind ik

toch, en luid!

Wil jij nog iets zeggen die je

belangrijk vindt?

Ik vind het belangrijk om op elke

afdeling te komen. Zo merk je

het verschil tussen de

doelgroepen.

Jessica, ik wil je bedanken

voor dit interview, je open

houding naar ons toe en de

interactie met onze bewoners.
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Koersbus.Koersbus.

Richard Hoet, Veronique & Heidi - Koersbus 14 juli

De KOERSbus brengt ode aan de kermiskoers en trekt langs

Roeselaarse rusthuizen.

Op 14 juli konden we de Koersbus, het wielermusem op wielen,

een ganse dag bezichtigen op ons zomerterras in combinatie met

een verfrissend ijsje en onder live music van Roeland. De sfeer en

de ambiance zat erin.
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Raymond Decancq en Maria Ost - Salsanamiddag - 29 juli

Op vrijdag 29 juli organiseerden we een salsa workshop. Op

insteek van bewoners Raymond Decancq & Maria Ost waarvan de

kleindochter met haar Mexicaanse vriend die zwoele, Latijnse

dansstijl schitterend beheersen, nam de fitcoach dit met plezier op

in het schema als afsluit voor het zomerverlof. Salsa wordt

gedanst in bars, in clubs, dansstudio's, maar dus ook in zaal

Symfonie! Collega's en bewoners leerden de basisstapjes aan en

maakten er een gezellige namiddag van, voor herhaling vatbaar!
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Salsanamiddag.Salsanamiddag.
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Wandelclub.Wandelclub.

Gerard Devos en Arlette Vercaigne - Wandelclub - 25 augustus
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Wandelclub.Wandelclub.
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.

Prinsessenboontjes oogsten en

"toppen" vanuit de tuin op

hoogte van Chopin.

Hopelijk bestrijden de

Lieveheersbeestjes onze

bladluizenplaag op de

paprikaplant. Duimen maar!
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.

Beestig bezoek op Chopin!
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.

Chopin geniet in Nieuwpoort van de

zon, de zee, koffie en pannenkoeken!
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.

Op Vivaldi weten ze het

wel! Deze tropische zomer

gaat niet zonder ijsje

voorbij...
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.

Villa Imagina is een villa

gelegen in Kortrijk. Hier

kan je ruimtes afhuren om

te knutselen, dansen of

snoezelen. Vivaldi huurde

de snoezelruimte af om

daar tot rust te komen op

een opgewarmd waterbed

en zo veel meer! Het is

een zeer aangename

beleving voor mensen die

het rustig aan willen doen.
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.

Zomerse volksspelen

met onze studenten.
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.

Mosselen met frietjes, het blijft een

favoriet in de Belgische keuken! Op

Strauss konden ze genieten van deze

klassieker.
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.
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Raymonda Deserrano - Huifkarrentocht Vivaldi - juni
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.

Tijdens deze tropische

zomer werden ze op Strauss

met verfrissende voetbadjes

verwend...
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.
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Een blik op de zomer.Een blik op de zomer.

De wekelijks zomerse

afspraak naar de moestuin...
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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


