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Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Beste bewoners, familie en vrienden van Sint-Henricus,

De tijd gaat snel. Elke keer ik het voorwoord schrijf voor de

piccolo ben ik me hier bewust van. Het lijkt of de kinderen en

jongeren nog maar net opnieuw aan de schoolpoort stonden

en de eerste schoolvakantie dient zich al aan.

Ook 1 en 2 november zal ons allen opnieuw even doen stil staan en ons extra doen

herinneren aan mensen die we verloren zijn die ons dierbaar waren. Dit leert ons ook

om van elke minuut te genieten en in alle omstandigheden er het beste van te maken.

In Sint Henricus heb ik dan ook het voorrecht om deze levenshouding bij

medewerkers en vrijwilligers samen met onze bewoners in kleine en grote momenten

van op de eerste rij mee te maken.

Ook 1 en 2 november zal ons allen opnieuw even doen stil staan en ons extra doen

herinneren aan mensen die we verloren zijn die ons dierbaar waren. Dit leert ons ook

om van elke minuut te genieten en in alle omstandigheden er het beste van te maken.

In Sint Henricus heb ik dan ook het voorrecht om deze levenshouding bij

medewerkers en vrijwilligers samen met onze bewoners in kleine en grote momenten

van op de eerste rij mee te maken.

Maar ook de activiteiten georganiseerd door onze medewerkers en vrijwilligers waren

opnieuw legio. Het is vaak teveel om op te sommen en niet mogelijk om allemaal in

onze piccolo weer te geven maar ze geven wel het typische kleur aan ons huis… De

heerlijke geuren van het koken, de gezonde spanning die voelbaar is bij sport- en

spelactiviteiten, de ontspannende massages of schoonheidsactiviteiten, het

organiseren van de gezellige pasta-avond, het meebrengen van de eigen huisdieren op

Werelddierendag… Echt voor ieder wat wils en stuk voor stuk georganiseerd door

mensen die onze bewoners een warm hart toedragen.

Benieuwd naar wat volgende maand op het programma staat kijk dan zeker op onze

activiteitenkalender. Je kan deze terugvinden na opnieuw een boeiend verhaal van

een bewoner en collega die we in de kijker zetten. In de november editie staan we ook

even stil bij wapenstilstand. En voor wie actief wil blijven zijn er ook onze

woordzoekers.

Veel lees- en kijkplezier!

Warme groetjes, Marleen Joossens, Directeur WZC Sint-Henricus



Inhoudstafel.Inhoudstafel.
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Een blik op oktoberEen blik op oktober

De leerlingen van het 5e

leerjaar van basisschool de

Ark kwamen op bezoek om

hun pennenvrienden te leren

kennen. Doorheen het

schooljaar schrijven zowel

de leerlingen als onze

bewoners brieven naar

elkaar.



Een blik op oktoberEen blik op oktober

pennenvrienden

de Ark



Een blik op oktoberEen blik op oktober

over hoe we ons gewassen hebben,

de kledij en kapsels van vroeger...

Dank aan Veerle Boone voor de

uitleg en demonstraties met

verschillende materialen.
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Een blik op oktoberEen blik op oktober

De verkoop van nachtkledij door de

firma Ravissante was een succes!



Een blik op oktoberEen blik op oktober

Optreden Ronny Baert



Een blik op oktoberEen blik op oktober



Een blik op oktoberEen blik op oktober

Bezoek van Bea, de Vlaamse Reus

en Amo, de hond voor

werelddierendag



Een blik op oktoberEen blik op oktober

Oktober maand = pannenkoeken maand



Een blik op oktoberEen blik op oktober



Een blik op oktoberEen blik op oktober

pasta-avond



Jarig in novemberJarig in november..
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Herfst

Vallende bladeren

Warme kleuren

Geniet van deze tijd

Gezelligheid!

Zondag 6 november

Crème Florentine

Konijn op Vlaamse wijze met Rodenbach en

pruimen,

lauwe perzik en duchesse-aardappelen

Zondag 13 november

Aspergesoep

Orloffgebraad met kaas, ham en champignonsaus

gebakken witloof en kroketten

Zondag 20 november

Witloofcreme

Varkenswangetjes met trappist en luikse stroop

lauw peertje en kroketjes

Zondag 27 november

Pompoensoep

Kalkoenpave met roquefort

gebakken witloof en aardappelnootjes



Herfst

Vallende bladeren

Warme kleuren

Geniet van deze tijd

Gezelligheid!

Menu - Feestdagen

Dinsdag 1 november

Aperitief met hapjes

Parelhoen met cognac en bospaddestoelen,

boontjes in spek en

peertje in rode wijn

Vrijdag 11 november

Franse peultjessoep

Noordzeevispannetje met Ricard

preireepjes met cheddar,

zure room met

duchesse-aardappelen



1 November1 November

Dankbaar gedenken wij onze dierbare overledenen...

Desimpelaere Mariëtte - 18 oktober 2021

Devolder Alma - 30 oktober 2021

Hûughe Agnes - 20 november 2021

Monteyne Irene - 11 december 2021

Debusschere Godelieve - 19 december 2021

Desimpelaere Leona - 23 december 2021

Lefevere Hendrika - 26 december 2021

Vanlerberghe Esther - 29 december 2021

Balduyck Yvette - 8 januari 2022

Rosseel Agnes - 13 januari 2022

Espeel Leona - 17 januari 2022

Wyffels Jenny - 21 januari 2022

Corneillie Maurice - 5 februari 2022

Dejonckheere Marcel - 25 februari 2022

Beaumont Margaretha - 14 maart 2022

Dumon Maria Louise - 15 maart 2022



Nollet Daniël - 23 maart 2022

Burggraeve Margaretha - 7 april 2022

Devriendt Ivan - 18 april 2022

Roelens Roger - 23 mei 2022

Vandevelde Noëlla - 28 mei 2022

Demuynck Denise - 29 mei 2022

Vermeersch Marcella - 31 mei 2022

Maelfait Regina - 23 juli 2022

Dehouck Gabriëlle - 4 augustus 2022

Deblaere Andrea - 23 augustus 2022

Herreman Luciana - 1 september 2022

Pattyn Maria - 17 september 2022







Wapenstilstand 11 novemberWapenstilstand 11 november
Wat overblijft na de grote oorlog...

Tyne Cot

Tyne Cot is een blijvende herinnering aan

de Slag om Passendale, de derde slag rond

Ieper die 243.000 Britse en 220.000 Duitse

slachtoffers opleverde. Op deze grootste

Britse begraafplaats in de Westhoek liggen

11.956 soldaten. De Missing Memorial

vermeldt 34.957 andere namen van

soldaten, gesneuveld na 16 augustus 1917

en wier graf onbekend is.

Talbot House

Een rijwoning in de Gasthuisstraat in

Poperinge werd vanaf 1915 een thuis voor elke

Britse soldaat: Het Talbot House, naar de

gesneuvelde soldaat Gilbert Talbot.

Ijzertoren

Vlaanderen wou de Vlamingen aan het front niet

vergeten. Jaarlijkse bedevaarten vanaf 1920 mondden

uit in de bouw van een ijzertoren (1924).

Ontmijners

De Eerste Wereldoorlog is nog niet voorbij. Jaarlijkse

haalt de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van

Ontploffingstuigen (DOVO) in Poelkapelle 120 ton

munitie op, vooral minder waardige, niet ontplofte

Duitse en Engelse tuigen.

Studentenfriedhof

Het Deutscher Studentenfriedhof in

Langemark biedt die typische sombere

aanblik van alle Duitse oorlogskerkhoven.

Hier liggen 44.061 Duitsers. De

begraafplaats ligt letterlijk op de

zogenaamde Hindenburglijn tussen

Langemark en Geluveld, waarvan drie

bunkers de laatste sporen zijn.

Blikvangers zijn de vier stenen soldaten

van Emil Krieger.



Belgisch kerkhof Houthulst

Gedurende zowat de hele Eerste

Wereldoorlog hielden de Duitsers het bos

van Houthulst bezet. Pas op 28 september

1918 konden de Belgen na zware verliezen

de Duitsers terugdrijven. 1855 van de 3500

Belgische slachtoffers van deze slag liggen

op dit grootste Belgische militaire kerkhof.

Duits kerkhof

In West-Vlaanderen zijn 4 Duitse kerkhoven:

Langemark, Menen, Hooglede en Vladslo.

Vladslo is wereldberoemd om het graf van Peter

Kollwitz aan de voeten van het beeldhouwwerk

"Het Treurend Ouderpaar" van moeder Käthe

Kollwitz.

Canadian Forces Memorial (1921)

Op het Canadese kerkhof in Sint-Juliaan staat een

standbeeld van een soldaat vanwie de handen rusten

op een omgekeerd geweer. Op dit kerkhof liggen 2000

canadezen, slachtoffers van de gas-aanval van 22 tot

24 april 1915.

Lyssenthoek

Vanaf het voorjaar 1915 draaiden de

EHBO-posten op volle toeren bij de hoeve

van Remi Quaghebeur, vijftien kilometer

achter het front. In de onmiddellijke buurt

kregen de doden een laatste rustplaats.

Met 10.779 graven is Lyssenthoek het

tweede grootste Britse kerkhof in de

Westhoek.
Menenpoort

Op 24 juli 1927 onthulde maarschalk Plumer

de Menenpoort in Ieper. Deze Romeinse

'triomphboog' herdenkt de namen van 54.896

soldaten van de Commonwealth, gesneuveld

voor 16 augustus 1917 en wier graf onbekend

is. Sinds 1 mei 1929 weerklinkt de Last Post

hier dagelijks om 20 uur.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Naam: Marcella Boutelgier

Op 29 november ben ik 100 jaar!!!

Ik verblijf op afdeling Noord 0.

Ik ben afkomstig van Staden en ik heb

school gelopen op de Vijfwegen en in

Staden tot mijn 14 jaar.

We waren thuis met een groot gezin - acht

kinderen - en daardoor moest ik veel in het

huishouden helpen.

We hadden ook familie die landbouwers waren in Woumen, en als er veel werk

was op de boerderij moest ik ook een handje toesteken.

Mijn man, Willem Vandewalle, was afkomstig van Oostnieuwkerke. Toen ik

25 jaar was zijn we getrouwd en woonden we in Staden. We kregen 2

dochters: Roze-Marie en Marie-Roos.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Een paar jaar later namen we een kruidenierswinkel over in de Ieperstraat in

Staden vlakbij de school. Het was een buurtwinkel waar je van alles kon krijgen

en natuurlijk ook snoep waarvan de jongens van de nabije school goede

"afnemers" waren. Ruim 20 jaar heb ik de winkel uitgebaat en dan zijn we naar

Rumbeke verhuisd.

Daarna hebben we mooie reizen gemaakt en een stukje van de wereld

gezien: Oostenrijk, Italië, Canada, Joegaslavie, Frankrijk, Duitsland.

Tijdens het wielerseizoen trokken we iedere week naar de koers om te

supporteren voor Frank Vandewalle, een zoon van de broer van mijn man.

Mijn man heeft hier in het woonzorgcentrum op de afdeling de Parel 2 jaar

verbleven. Na zijn overlijden ben ik nog 2 jaar in ons huis blijven wonen. Gezien

de meerdere valpartijen ben ik dan op 1 augustus 2019 naar het rusthuis komen

wonen.

Sint-Henricus kende ik al want in 2015 ben ik er in kortverblijf geweest en

daarna nog meerdere keren. Ook ben ik naar het dagcentrum geweest.



Bewoner in de kijker

Ik heb wel een lange periode van aanpassing nodig gehad. Ik miste de

geborgenheid van mijn huisje. Want een "tehuis" is nog anders dan thuis.

Een super "dank je wel" aan het personeel voor alles wat jullie voor mij hebben

gedaan. Ze hebben ervoor gezorgd dat mijn kamer ook een beetje als "thuis"

aanvoelde.

Pittig detail: als ik alleen ben op mijn kamer dan zing ik liedjes als "daar ben ik

geboren, daar voel ik me thuis" of ik bid ook soms het wees gegroet of het onze

vader...



LudoLudo



Collega in de kijker Martine ClarysCollega in de kijker Martine Clarys

Ik heb acht jaar gewerkt in de gemeenteschool De Vlieger, ook als poetshulp en

daarna nog acht jaar in restaurant-feestzaal Orchidee als stewarding manager, lees

: keukenhulp en poetshulp .

Ben dan even ziek gevallen en besloot een andere job te zoeken, daar ik geen

voldoening meer vond in de horeca.

Zo ben ik dus hier beland, ik werk hier nu sinds februari 2021, ik doe het werk heel

graag en voel me thuis bij de bewoners en de collega’s.

Hallo allemaal

Collega in de kijker ziet er anders uit

dan anders.

En dit om de eenvoudige reden dat ik

mezelf wou voorstellen, zonder

interview.

Ik ben dus Martine Clarys, jullie zullen

me hier wel al eens voorbij zien komen,

denk ik zo.

Werkte eerst op Noord 2 als poetshulp

en nu huppel ik rond op oost 1.

Ik sla heel graag een praatje en ben ook altijd te vinden voor een grapje .

Prive ben ik al 15 jaar tesamen met Lieven, waarmee ik een nieuw samengesteld

gezin vorm.

Ik heb drie zonen : Tim, Robin en Sam en een kleinzoon Pierre.

Lieven heeft twee dochters : Fien en Fleur en er is een kleinzoontje op komst bij

Fien en haar man Niels.

Als er dus eens een feestje is bij ons, is het altijd een gezellige bende !



Collega in de kijker: Martine ClarysCollega in de kijker: Martine Clarys

Verder ga ik ook heel graag gaan eten en naar optredens gaan, is ook een van

onze hobby’s.

Dat kan evengoed muziekconcerten zijn of optredens van komieken .

Kortom, ik heb geen tijd om me af te vragen wat te doen in het leven, er is

zoveel te doen en zo weinig tijd, denk ik soms .

Ik probeer gewoon met zo weinig mogelijk tevreden te zijn en als ik iemand heb

kunnen doen lachen, dan is mijn dag weer goed.

Meer moet dat niet zijn, genieten van elke dag !

Wat ik doe als ik niet aan het werken ben ?

Zoals elke vrouw het huishouden doen, uiteraard !

Maar ik heb een heel groot geluk : manlief kookt en hij doet dat dan ook

supergoed !

En als ik niks huishoudelijks aan het doen ben, dan ben ik aan het lezen, of aan

het piano spelen, daar kan ik echt van genieten.

Ik ben geen maestro, zeker niet, ik leer het ook aan mezelf, dus zonder leraar,

maar meer moet dat niet zijn voor mij.

De buren komen nooit klagen, dus zal het wel nog meevallen zeker ?

Ik woon trouwens in een appartement op de vierde verdieping, dat zegt ook al

genoeg hee .

Vanaf volgende maand schrijft Martine een kortverhaal in de piccolo...we zijn

benieuwd!



Activiteiten novemberActiviteiten november

Superbingo met prijzen

dinsdag 8 november op oost3 voor de

bewoners van oost

donderdag 24 november voor de

bewoners van noord op afdeling Noord 1

Schoenenverkoop

Op 10 november is er een schoenenverkoop van de najaarscollectie.

Dit gaat door in DVC2 van 14u tot 16u, dit door schoenen Luc.

De maand november is bij ons de seniorenmaand. Daarom zijn bepaalde

activiteiten wat feestelijker of wat aangepast!

Optreden Ronny Baert

Maandag 7 november - afdeling noord 1 - vanaf 14u30 - voor alle bewoners

Herinneringen ophalen rond sinterklaas en speelgoed
van vroeger

in samenwerking met Veerle Boone

Woensdag 16 november - dagzaal noord 1 - voor de bewoners van

noord

Vrijdag 18 november - oost 3 - voor de bewoners van oost







Activiteiten novemberActiviteiten november

Start tafelvoetbaltornooi

Maandag 28 november

Verschillende afdelingen nemen het op tegen elkaar. Donderdag 8 december

wordt de finale gespeeld.

Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van november

29 november - vanaf 14.30u - oost 3

Uitnodiging volgt

Kaas- en wijnavond

Donderdag 17 november

Dit voor alle bewoners en vrijwilliger op de verschillende afdelingen

Penaltycup

Samen met de leerlingen van de basisschool de Ark

dinsdag 22 november - DVC 2

Bolletra-wedstrijd

WZC St.-Henricus versus WZC De Waterdam

Woensdag 23 november - 14u - DC Ten Elsberge

Kerstkoffietafel

Woensdag 14 december voor Noord 0 - Noord 1 - en Trochus

Donderdag 15 december voor Noord 2 - Oost 2 en Oost 1

Verdere informatie volgt











KleurplaatKleurplaat





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


