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Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Beste bewoners, familie en vrienden van Sint-Henricus,

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Kerstmis en Nieuwjaar zorgen ieder jaar opnieuw voor een warme sfeer. Prachtig versierde
kerstbomen en feeërieke kersttaferelen krijgen een prominente plaats in ons huis. Ook de
kerstklassiekers, kersttruien en kerstmutsen worden voor een aantal weken bovengehaald. We
delen cadeautjes uit, maken samen kerststukjes en de geur van heerlijke lekkernijen komt ons
dagelijks tegemoet.

Het zijn maar enkele voorbeelden van wat de eindejaarsperiode allemaal in Sint Henricus in
beweging zet. Denken we maar aan onze adventsviering, de kerstkoffietafels met ons
kerstvrouwtje en de kerstman die een mooie boodschap brachten, de druppeldames die we met
plezier tegenkwamen, het vieren van alle eeuwelingen in ons huis, de eerste editie van het
winterbuurtfeest en ons eigen Sint Henricus koor die bij de festiviteiten telkens vol enthousiasme
zorgde voor de muzikale omlijsting. Dit nummer staat dan ook bol van die heerlijke kerst- en
eindejaarssfeer.

Dit doet ons tevens stilstaan en terugblikken op een bewogen 2022. Een waaier aan activiteiten,
uitstappen, tornooien en allerhande initiatieven zijn doorgegaan. We hebben nieuwe bewoners
en medewerkers verwelkomd en ook afscheid moeten nemen van een aantal dierbaren. We
hebben samen veel plezier maar ook verdriet gekend. Gemeend hoedje af voor alle
medewerkers en vrijwilligers die elke dag opnieuw klaar staan om onze bewoners die fijne dag
te bezorgen, een luisterend oor te zijn en telkens het beste van zichzelf te geven.
Bijzonder dit jaar is ook de pensioenviering geweest van Paul Callebert en uiteraard stonden ook
de realisatie en de verhuis van de Oostvleugel en de daaropvolgende afbraakwerken centraal.

Ook 2023 zal verder in het teken staan van de verbouwingen. Werken die onze emmers zowel
letterlijk als figuurlijk wel eens kunnen vullen maar ook stilaan meer vorm zullen krijgen. Ons
geduld zal hierin beloond worden. Dit jaar zullen we dan ook met het voltallige team de
optimalisatie van bepaalde processen die daarmee samenhangen kwalitatief uitwerken. Ook de
insteken vanuit de bewonersvergadering en de resultaten van de tevredenheidsmeting zullen we
hierin meenemen en worden in één van de volgende piccolo’s meegenomen en worden in één
van de volgende piccolo’s opgenomen.

Voor het nieuwe jaar wensen we u dan ook met z’n allen: tijd om van de kleine dingen te
genieten, rust om stil te staan bij mooie momenten, sterkte om tegenslagen te overwinnen,
vriendschap om je hart te verwarmen, humor om wat somber is te kleuren en een glimlach van
ons om elke dag mee te beginnen. Jullie contentement is ons grootste compliment.

Warme groetjes, Marleen Joossens, Directeur WZC Sint-Henricus
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Een blik op decemberEen blik op december

In de maand December vond er een

tafelvoetbaltornooi plaats tussen de

verschillende afdelingen.

De finale ging uiteindelijk tussen

Noord 0 en Noord 2.

Na een spannende wedstrijd won

uiteindelijk Noord 2.

Proficiat aan de welverdiende

winnaars.

Tafelvoetbaltornooi



Een blik op decemberEen blik op december

We organiseerden een

Adventsviering. Onze

bewoners staken de

kaarsen van de

adventskrans aan. De

kaarsen staan symbool

voor het komende licht. In

afwachting van Kerstmis.



Een blik op decemberEen blik op december

Naar jaarlijkse traditie werden er terug kerststukjes gemaakt. Bewoners maken

dit samen met onze personeelsleden . Gezelligheid en kerstsfeer ten Top!



Een blik op decemberEen blik op december



Een blik op decemberEen blik op december

Kerstkoffietafel, een gezellig samenzijn
met familie en personeel.



Een blik op decemberEen blik op december

Zowel het St.-Henricus

koor, de "druppeldames"

als de kerstman en vrouw

zorgden voor een

gezellige kerstsfeer.



Een blik op decemberEen blik op december



Een blik op decemberEen blik op december

De eerste editie van het winterbuurtfeest is een feit en een succes. Tijdens de

wandeling kon je genieten van lekkere wafels, oliebollen, glühwein, muziek en

spektakel.

Met dank aan Valckeburg, wzc De Hovenier en stad Roeselare voor de

samenwerking.



Een blik op decemberEen blik op december



Een blik op decemberEen blik op december



Een blik op decemberEen blik op december

Drie eeuwelingen vierden samen hun verjaardag. En ze kregen een brief van het

paleis met felicitaties.

Emma Osstyn is net als Edgard Vandenbroucke 101. Alma is 104 geworden.

Deze eeuwelingen vierden hun verjaardag in december.

Ook woont er nog een andere eeuwelinge in ons wzc: Marcella Boutelgier - 100

jaar
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Jarig in januariJarig in januari..
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Denturck Helena

Oost 1

Proficiat



Zondagsmenu's

Zondag 8 januari

Aspergesoep

Varkenswangetjes met Rodenbach

Appeltjes in de oven

Duchesse-aardappelen

Zondag 15 januari

Pompoensoep

Konijn op Vlaamse wijze

Lauw peertje

Kroketten

Zondag 22 januari

Tomatensoep

Ardeens varkenshaasje met garnalensaus

Groentenquiche

Kroketten

Zondag 29 januari

St.-Germainsoep

Orloffgebraad

Lauw peertje

Kroketten



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Noel Rosseel is geboren te Rumbeke op 24 juni 1937 en was

gehuwd met Joanna.

Noel heeft gewerkt als chauffeur bij Albrecht Rodenbach. Ook

bij Osstyn (steenoven) en in de vlassector.

Noel verblijft bij ons op Noord 1 sinds 8 december.

Welkom!

Noel

Rosseel ,

Noord 1

Werner
Nuytten,
Noord 0

Werner verblijft sinds kort op de afdeling Noord

0. Werner is de echtgenoot van Lut die hier

woont op afdeling Noord 1. Samen hebben ze 3

kinderen: Frederik, Nikolas en Julie.

Werner had vroeger een eigen zaak in

verzekeringen in Roeselare.

Welkom Werner!



Activiteiten januariActiviteiten januari

Thema-avond op de verschillende afdelingen

donderdag 19 januari

Verjaardagsfeest voor de jarigen van januari

dinsdag 31 janurari - oost 3

Gezelschapsspel namiddag samen met schoolleerlingen

dinsdag 31 januari



Vanaf januari zal Kristof Coolman defenitief werken als kok in onze keuken samen

met Jordi Vansevenant.

Kristof is al 25 jaar kok in wzc Ter Berken.

We verwelkomen hem van harte en wensen hem veel succes toe!



Na 13 dienstjaren in de cafetaria nemen we afscheid van Carlos als vrijwilliger.

Carlos zagen we op regelmatige basis terug in het beurtrolsysteem in de cafetaria

van ons wzc.

Als barman schonk hij de biertjes, frisdranken, ... met veel plezier in.

Bedankt voor de fijne samenwerking!

Carlos



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Naam: Ivan Maddens

Hallo,

Mijn naam is Ivan Maddens en ik ben 86 jaar.

Ik verblijf nu een 3-tal jaar op noord 1.

Ik ben geboren in de Gieterijstraat in Roeselare

en heb nog 2 broers en 1 zus.

Mijn vader was zelfstandig kapper en mijn moeder naaide kledij voor militairen

in de fabriek.

Mijn ouders stierven beiden op 78-jarige leeftijd, mama was 5 jaar jonger dan

mijn vader.

Ik studeerde elektriciteit tot mijn 18 jaar.

Toen ik afgestudeerd was ging ik meteen naar het leger en deed dienst voor

18 maanden in Evere te Brussel.

Ik was nog steeds vrijgezel.

Tijdens die periode kreeg ik een ongeluk met de moto, weliswaar als

passagier maar mijn been en knie was er erg aan toe.

Na mijn legerdienst heb ik 40 jaar gewerkt in het weerkundig instituut.

Ik blies iedere dag 4 ballonnen op met een zender.

Die zender gaf de snelheid van wind, de luchtdruk en de afgelegde weg aan.

Op die manier wisten we welk weer het zou worden

Ieder land stond in verbinding met dat apparaat.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Intussen, wanneer ik tijd had, kluste ik bij familie en vrienden.

Op 20-jarige leeftijd leerde ik Diana kennen. Na 3 jaar besloten we te trouwen.

Na één jaar huwelijk kregen we onze zoon Geert. Daarna werden nog Danny en

Dirk geboren.

Helaas is Danny sinds 4 jaar aan een ziekte overleden.

Bij mijn vrouw Diana werd dan ook de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Eerst

ging ze naar het dagcentrum. Ik bracht ze iedere morgen met de auto en

daarachter ging ik terug klussen. Maar de ziekte kwam erger en Diana werd

opgenomen in wzc St.-Henricus.

Toen ik alleen kwam te staan en het klussen niet meer ging, wilde ik de dagen

niet alleen doorbrengen. Ik ging toen iedere dag met mijn wagen naar het

dagcentrum. Ik ben nu éénmaal een sociaal mens.

Plots sloeg het noodlot toe en moest mijn linkerbeen geamputeerd worden. Ik

kon niet meer voor mezelf zorgen.

Gelukkig kwam er snel plaats vrij in St. Henricus op Noord 1.

Ik kaart hier heel veel en mijn zoon komt ook een 2-tal keer per week op

bezoek om te kaarten.

Ik doe ook bijna aan alle activiteiten mee. Ook blijf ik ook laat op om naar TV

te kijken.

Ik word hier goed verzorgt, waarvoor mijn dank.

Ivan Maddens



Verhaal geschreven door Martine

HIJ ZIJ ZE

Hij keek haar liefdevol aan

En dacht : wat had ik zonder haar gedaan ?

Van de eerste keer dat hij haar zag,

Was hij meteen van slag !

Ze overdonderde hem met haar mooie ogen en die schalkse lach,

Ze waren onafscheidbaar sedert die dag !

Ze huwden , het was een prachtig feest,

Nog nooit was een huwelijksfeest zo mooi geweest !

Na een tijdje werden er kindjes geboren,

Maar spijtig genoeg hebben ze er ook eentje verloren ;

Toen doofden de lichten in die mooie ogen even uit,

Maar ze lichtten weer op, na de komst van een nieuwe spruit;

De jaren gingen gezapig voorbij,

Alhoewel met 4 kindjes op een rij .

Was rust en stilte niet zo dichtbij .

Toch moet het te rustig geweest zijn even,

Toen hij zich aan een andere vrouw heeft gegeven .

Maar zij heeft er geen woord aan vuil gemaakt,

Noch hem achteraf gekraakt .

Ze zijn ondertussen al vijftig jaar een paar

En houden nog steeds van elkaar ;

Laat het nog even duren, denkt hij, terwijl hij haar beziet,

Zonder jou is het leven saai, zonder jou wil ik niet !

Zij kijkt hem liefhebbend aan

En denkt : waar zou ik zonder jou staan ?

Van de eerste keer dat ze in zijn ogen keek,

Werd ze meteen zo week.

Hij was alles wat je van een man kon dromen,

Groot , aantrekkelijk, welbespraakt, iemand waarmee je thuis kon komen.

Het huwelijksfeest was een sprookjesfestijn,

Ze dacht : laat dit voor altijd zo zijn !



De jaren hebben het verlies wat minder hard gemaakt,

Het genot van de kinderen te zien opgroeien , had het moederhart ontwaakt !

En dat hart heeft dan ook de pijn van het bedrog van haar man vergeven,

En ze heeft er geen woord over gezegd, noch geschreven .

Ze zijn al vijftig jaar een paar,

Ze kunnen niet met, noch zonder elkaar.

Laat ons nog even samen blijven, denkt ze terwijl ze naar hem kijkt,

Je weet niet hoe je mijn leven verrijkt!

Zij kijken hen liefdevol aan

En denken : wat hebben zij allemaal voor ons gedaan !

Altijd waren ze daar :

Elk pijntje of pleziertje , stonden ze voor ons klaar .

Wat zij hebben moeten ontberen, dat weten we niet,

Want ze spraken nooit over trieste dingen , over verdriet .

We merkten wel eens dat een van de twee stiller was dan normaal,

Maar ja, dat gebeurt toch bij ons allemaal.

Wij zijn altijd vol liefde overladen,

Of er ooit iets fout zat tussen hun, dat konden we zelfs niet raden .

Vijftig jaar zijn ze al tesamen,

Hand in hand, dat kunnen wij beamen .

We hopen dat ze nog even kunnen samen zijn,

Want afscheid moeten nemen, dat doet teveel pijn !

Martine Clarys

Toen kwamen de baby’s, haar groot geluk,

Tot er eentje stierf, toen ging ze van binnen stuk .

Hij probeerde haar wel bij te staan bij dit groot verdriet,

Maar het lukte , wat haar betrof, toch niet .



Collega in de kijker:Collega in de kijker:
Greta

In de maand December kon je enkele

nieuwe gezichten zien aan het onthaal.
Greta Vandoorne en Kim Lefevre.

Vandaar dit interview met Greta .

Van links naar rechts op de foto:

Greta Vandoorna - Kim Lefevre -

Lieve Claerboudt

Wie

Greta Vandoorne

Gehuwd met José Vandecappelle

Moeder van Stefaantje (+) Stefaan, Joke,

Kaatje, Bert (+) en Griet

Intussen oma van 8 kleinkinderen en 5 plus-

kleinkinderen.

Hobby’s

Actief in het verenigingsleven in Rumbeke

(waarschijnlijk geërfd van vader Albert)

Theater Vereenigde Vrienden (vroeger op de

scène, nu achter de schermen)

Koor Sint-Henricus, Davidsfonds.

Loopbaan

Als geboren en getogen Rumbeekse was ik wat blij dat ik na mijn studies

Maatschappelijk werker gevraagd werd om te starten in het 'rustoord' Sint Henricus

door de toenmalig secretaris van de COO, de Heer Joseph Baert, om deeltijds

sociale dienst te doen en deeltijds te helpen bij alle administratie en pracktische

zaken die moesten geregeld worden voor de verhuis naar de nieuwbouw in de Sint-

Rochusstraat. De bouw was toen , in 1967, nog niet voltooid.

Ik werd aangeworven door de Zusters van de H. Vincentius à Paulo en mijn

werkplek was een bureautje in de eetplaats van de zusters in het kloostergebouw

van het toenmalige “ Oude Mannenhuis” op het Kerkplein ( waar nu het KSA-lokaal

en de parking is.)

Mijn taak was : sociale dienst voor de commissie van openbare onderstand (COO) ,

dossiers opmaken voor de toekomstige bewoners en voorbereiden van de verhuis

naar de nieuwbouw.



Collega in de kijkerCollega in de kijker

Na het verhuizen van de bewoners naar de nieuwbouw in de St Rochusstraat kreeg

ik daar een eigen bureel naast dat van de secretaris van de COO.

Door het plots overlijden van secretaris Baert kreeg ik de kans deze taak op mij te

nemen, dit was een deeltijdse betrekking daar het aantal uren berekend werd

volgens het aantal inwoners van de gemeenten ( Rumbeke was toen nog

zelfstandig)

Vanaf de fusie in 1977 werkte ik terug voltijds als diensthoofd van St.-Henricus met

een eigen bureau in het rusthuis zelf.

Mijn taken waren zeer verscheiden, over het bijhouden van de dossiers van de

bewoners, aanvragen behandelen, dienstverlening aan de bewoners, administratie ,

bestellingen voor het rusthuis en voor de keuken, tot organiseren van ontspanning.

In 1980 vroeg ik een halftijdse betrekking aan (na de geboorte van ons 4de kindje)

met de uitdrukkelijke wens om in St-Henricus te kunnen blijven . Het OCMW-bestuur

voorzag , tot mijn grote tevredenheid, een halftijdse administratieve betrekking in

Sint-Henricus.

Zo heb ik gans mijn loopbaan doorgebracht in Sint-Henricus.

Nu ben ik 12 jaar op pensioen en door een gelukkig toeval kwam ik bij Véronique

terecht die me vertelde dat er wat problemen waren met de permanentie in het

onthaal.

Een vroegere collega zag me en vroeg of ik misschien weer kwam werken ?

Véronique pikte daarop in en vroeg of ik dat eventueel wou doen. Eventjes dacht

ik dat het een grap was maar toen Marleen erbij kwam en zei dat het inderdaad

een serieus voorstel was heb ik dat heel gaarne aanvaard.

Een korte periode, 2 dagen per week, terug op de werkvloer zijn doet me enorm

veel deugd. Zoveel collega’s terug ontmoeten, zoveel nieuwe gezichten leren

kennen is een geschenk.

Maar wat me nog het meest deugd doet is het feit dat Sint-Henricus nog altijd, na

al die jaren en na verschillende besturen, een warme thuis gebleven is zowel

voor de bewoners als voor het personeel als voor mensen van buiten het

Zorgcentrum.

Dank voor de gekregen kans.

Greta



Onze gedachten gaan uit naar...Onze gedachten gaan uit naar...

Luc Desloover

Noord 1

° Roeselare, 12 juli 1951

+Rumbeke, 2 december 2022

Angèle Mandeville

Oost 1

Echtgenote van de heer Roger Degryse

(+)

°Staden, 10 mei 1921

+Rumbeke, 12 december 2022
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Sint-Rochusstraat 12

Rumbeke-Roeselare 8800

t. 051 24 11 01

e. info@wzcsinthenricus.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


