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Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Beste bewoners, familie en vrienden van Sint-Henricus,

De feestdagen van kerst en nieuwjaar liggen reeds achter ons. De gezellige sfeer,

de heerlijke geuren die ons langs alle kanten tegemoet kwamen, het genieten van

diverse lekkernijen die door iedereen vol passie gemaakt werden,… eigen aan ons

huis maar op die momenten wordt het nog eens extra in de verf gezet. Stuk voor

stuk momenten om te koesteren.

Ondertussen zijn we het nieuwe jaar met z’n allen al volop ingezet. Ook in deze

editie van de piccolo kan je zien dat we er met hetzelfde enthousiasme, warmte en

groot hart zijn ingevlogen. De uitstappen, de activiteiten binnen-en buitenshuis en

ook bewegen in als zijn facetten kreeg de nodige aandacht.

We mochten ook genieten van de prachtige beelden en -reisverhalen van onze

beweegcoach Vicky die onlangs een reis naar Australië ondernam. Heerlijk om te

zien hoe iedereen dit volgt en meebeleeft.

We staan in deze piccolo ook uitgebreid stil bij de keuze die we maken in onze

activiteiten en de methode die we hierbij hanteren. Inspraak van onze bewoners

staat hierbij centraal. We hechten dan ook veel belang aan onze bewonersraad

waarbij we bij diverse domeinen stilstaan en feedback vragen. In deze editie vind je

een overzicht van de besproken agendapunten en de suggesties of oplossingen die

daaruit voortvloeien.

Ook de resultaten van de tevredenheidsmetingen die vorig jaar plaats vinden sluiten

hier bij aan. We willen jullie hier zo snel mogelijk over informeren maar moeten

jullie hierover nog even in spanning houden. We kunnen jullie alvast vertellen dat er

een filmpje van gemaakt is die spoedig te zien zal zijn. Ondertussen zijn we al flink

aan de slag gegaan om alle onze medewerkers over de resultaten te informeren en

af te stemmen wat zal aangepakt worden. In de piccolo van maart volgt hierover nog

een toelichting.

Benieuwd naar wat de komende maanden op het

programma staat kijk dan zeker op onze rubriek

van save the date. Hier brengen we een overzicht

van alle activiteiten die dit jaar al ingepland staan.

Noteer het alvast in jullie agenda.

Veel lees- en kijkplezier!

Warme groetjes, Marleen Joossens, Directeur WZC

Sint-Henricus
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Een blik op januariEen blik op januari

Tijdens de feestdagen werden we

verwend door het keukenteam! We

genoten van het lekkere eten en het

samen tafelen.
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Een blik op januariEen blik op januari

Het koude weer hield ons niet tegen om
buiten de kerstsfeer te gaan opsnuiven.

Warm ingeduffeld genoten we van de sfeer,
oliebollen, ...
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Een blik op januariEen blik op januari

Ook een boeiende reis gemaakt en

zin om hierover eens te komen

vertellen?

Neem gerust contact op met ons

ergo-animatieteam!

Vicky is in oktober vorig jaar voor 3

weken op reis gegaan naar

Australië. Op iedere afdeling bracht

ze een mooie reisreportage en had

ze haar souveniers meegebracht.

We konden op deze manier even

meegenieten van haar bezoek aan

Sydney, haar snorkelen in de Barrier

Reef, de prachtige natuurgebieden

zoals de Blue Mountains, de

kangoeroe's, ...



Een blik op januariEen blik op januari

Er werd veel gebakken de voorbije maand:

koekjes, pannenkoeken, wafels, ... Ook stond

er elke week verse soep op de menu
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Een blik op januariEen blik op januari

Het nieuwe jaar werd sportief
ingezet
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Jarig in februariJarig in februari
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Zondag 5 februari

Tomatenroomsoep

Eendebil met sinaasappelsaus

Regenboogwortel

Rosti-aardappel

Zondag 12 februari

Witloofcrème

Konijnenbil met Rodenbach en pruimen

Boontjes

Kroketten

Zondag 19 februari

Franse peultjessoep

kalfsgebraad met witte portsaus

Schorseneren

Kroketten

Zondag 26 februari

Courgettesoep

Varkenshaasje met jagersaus

Romanoboontjes met look

Denne-aardappel



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Ik ben Maria Desal, geboren en getogen te Oekene.

Samen met mijn man en drie kinderen hebben we

daar veel mooie herinneringen opgebouwd.

Ondertussen heb ik ook al drie kleinkinderen. Ik had

vroeger geen hobby's. Ik was huisvrouw en mijn gezin

is 'mijn alles'. Ik woon sinds 27 december in WZC

Sint-Henricus en ik kan alleen maar zeggen dat het

hier goed is. Iedereen is ook heel vriendelijk.

Maria Desal

Oost 1

Simonne Vermander
Oost 2

Onthaalgroepje nieuwe bewoners

Dinsdag 21 maart nodigen we alle nieuwe bewoners uit voor een
potje koffie en een stukje gebak. We stellen de collega's voor en
geven uitleg over het reilen en zeilen van ons woonzorgcentrum.

Simonne komt uit een groot gezin.

Ze heeft altijd samengewoond met

haar zus in Rumbeke. Eerst werkte

ze als naaister en later als thuishulp

bij de priester van Rumbeke.

Simonne kan ook heel goed

koken.Ze hielp vroeger bij Georges

van Nevel in Rumbeke. Simonne

verblijft sinds 23 januari op Oost 2.

We heten Simonne van harte

welkom!





Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker



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

Suzanne VanheuleSuzanne Vanheule

Echtgenote van dhr. André

Tommeleyn

°Staden, 1 mei 1924

+Rumbeke, 18 januari 2023

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,

het water gaat er anders dan voorheen.

De stroom van een rivier hou je niet tegen,

het water vindt er steeds een weg omheen.

Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen,

neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.

Om hem dan glad en rond gesleten,

te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,

nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan.

Omdat, door het verleggen van die ene steen,

de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Bram Vermeulen



BAM ActiviteitenBAM Activiteiten

Sinds 2019 zijn we afgestapt van het algemene activiteiten aanbod per dag, dit

al uitgestippeld voor een volledige maand. Er zijn nog een aantal grote

activiteiten die aangekondigd worden in ons maandelijks magazine, de piccolo,

maar het woon-leefteam bouwt de activiteiten meer en meer op via het BAM-

principe.

Volgens het Vlaamse woondecreet heeft een woonzorgcentrum de opdracht om

de autonomie en de zelfverantwoordelijkheid van bewoners te stimuleren en

hen een aangepast activiteitenaanbod aan te bieden met voldoende sociale

contacten. Het is in de praktijk immers niet zo éénvoudig om de autonomie,

zelfverantwoordelijkheid en sociale contacten van bewoners te bevorderen door

het activiteitenaanbod.

Zo komen we bij BAM, of Betenisvolle Activiteiten Methode

Wat zijn betekenisvolle activiteiten?

Dit zijn activiteiten die bewoners belangrijk vinden en zelf kiezen om uit te

voeren. Activiteiten zijn belangrijk, omdat ze ervoor zorgen dat iemand zich goed

voelt in het dagelijkse leven. Meer nog, ze bepalen en vormen ook iemands

identiteit. Bovendien bieden activiteiten ook structuur in de tijd; vb. Iemand vindt

het belangrijk om elke ochtend zijn krant te lezen, want zonder krant kan hij de

dag niet goed beginnen.

Er bestaan verschillende soorten van "betekenisvolle" activiteiten:

- Eerst en vooral zijn er zelfzorgactiviteiten die elke dag uitgevoerd worden. Het

zijn activiteiten zoals zich wassen, zich aankleden, zich kunnen verplaatsen, ...

- Daarnaast zijn er huishoudelijke activiteiten. Dit zijn activiteiten die

voorwaardelijk zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

- Tot slot zijn er geavanceerde activiteiten, zoals vrijetijdsactiviteiten, hobbies of

activiteiten die iemand kiest omdat ze zorgen voor zelfontplooiing. Bijvoorbeeld

een muziekinstrument bespelen, gsm of computer leren gebruiken, ...



BAM ActiviteitenBAM Activiteiten

Het belang van betekenisvolle activiteiten

Alles wat iemand doet, kan betekenisvol zijn. Betekenisvolle activiteiten hebben

een positieve invloed op de fysieke en geestelijke gezondheid, spelen een

belangrijke rol in de ervaren levenskwaliteit en dragen bij tot levenszin. Door

middel van betekenisvolle activiteiten worden vaardigheden geoefend, sociale

contacten gelegd en krijgt het leven doel en betekenis.

Een woonzorgcentrum dient actief te communiceren met de bewoners over het

beleid en de dagelijkse werking. Bewoners moeten betrokken worden bij

beslissingen die een invloed hebben op hun dagelijkse leven in het

woonzorgcentrum, zoals bijvoorbeeld: het aanbieden van pedicure en

haarverzorging, de kwaliteit van de maaltijden of de openingsuren van de

cafetaria. Eén van de strategieën om de bewoners meer inspraak te geven in

het dagelijkse leven van het woonzorgcentrum en hun keuze voor betekenisvolle

activiteiten, is de GPS-methodiek. De naam van de GPS-methode komt van het

GPS-toestel dat men onder andere in de auto gebruikt om de weg te vinden.

Initieel lijkt het misschien moeilijk om dit te linken aan het dagelijks leven van

bewoners in een woonzorgcentrum, maar de GPS-methode blijkt wel degelijk

potentieel te hebben om mét bewoners te brainstormen over het reilen en zeilen

van een woonzorgcentrum. De GPS is een creativiteitstechniek waarbij men in

een groep brainstormt rond ideeën over een vooraf gekozen thema.

Op 6 december brainstormden we samen met de bewoners via een GPS-sessie.

Hierbij werden 6 thema's op een bord geschreven en mochten de bewoners

hun suggesties / opmerkingen doorgeven. De zes thema's waren: verzorging,

uitstappen, maaltijden, samenleven, huiselijkheid/warmte, varia.

In 2023 gaan we met deze ideeën aan de slag. Ook in 2023 willen we blijven

inzetten op de bewonersraad en zoveel mogelijk rekening houden met de

wensen en ideeën van onze bewoners. De volgende bewonersraden gaan door

op:

- Donderdag 23 februari

- Dinsdag 6 juni

- Donderdag 7 september

- Dinsdag 5 december

Op de volgende pagina's vind u het verslag terug van deze bewonersraad.



Nieuws van de bewonersraadNieuws van de bewonersraad

Aanwezig: Simonne Vermaut, Lidwina Hoste, Pierette Degryse, Regina

Depoorter, Gentiel Leflere, Mariëtte Casteleyn, Simonne Deceuninck, Maria

Vanneste, Lou Debels, Marie-Thérèse Cools, Jeanne Kinget, Georgette

Vantomme, Vicky, Emmy, Emelie

Verzorging

- Op de afdelingen Noord 0 en Noord 1 zijn de jets van het hoog-laagbad stuk.

De bewoners vonden het jammer dat dit niet hersteld werd. Dit is intussen

doorgegeven aan Nico. Nico wist mij te vertellen dat het bad niet stuk is, maar

dat de jets niet werken als het bad niet gevuld is tot aan de sensoren. Dus in het

vervolg moeten we erop letten dat het bad voldoende gevuld is wanneer we de

jets van het bubbelbad willen gebruiken.

Uitstappen

- De busuitstappen met de liftbus van Mandelcars zijn altijd in orde. Dadizele en

Sluis vallen in de smaak. De bewoners hadden als voorstel om eens naar een

andere badplaats te gaan in plaats van De Panne. We bekeken de opties om

deze zomer naar Oostende of naar Middelkerke te gaan. Op 4 en 6 juli gaan we

naar Hotel Middelpunt in Middelkerke.

- De bewoners missen de mini daguitstapjes met de bussen van het pluk-de-

dagcentrum met een picknick 's middags. Enkele voorstellen voor uitstapjes:

kinderboerderij, westhoek, Rhodesgoed, bierkasteel Izegem. We hebben reeds

enkele dagen in de grote vakantie de busjes gereserveerd om opnieuw deze

mini daguitstapjes aan te bieden.

- De uitstap met de huifkar was heel leuk. Dit wordt opnieuw gedaan in juni.

- De uitstap met het tuk tuk treintje vonden enkele bewoners minder aangenaam

omdat de zitbanken hard waren en enkele bewoners last hadden van hun rug.

Daarom hebben we besloten om het treintje dit jaar niet opnieuw te reserveren.

- Euroshop of Floralux zouden ook eens leuk zijn. Eerst iets gaan drinken in de

cafetaria en daarna winkelen met een vrijwilliger.

- Een bewoner gaf aan dat het haar droom is om eens te kunnen paardrijden.

We hebben inmiddels contact opgenomen met hippotherapie de Vleugels in

Klerken en is er een afspraak om dit te realiseren. De bewoner gaat paardrijden

samen met een vrijwilliger en we hopen in een volgende piccolo hier mooie

foto's van te tonen.



Maaltijden

- Alles wat de ergo maakt is lekker: gebak, desserts, ... Verse soep valt in de

smaak (voorstel om eens boullionsoep te maken, 1 dag laten trekken)

- De uren van de maaltijden zijn ok

- Bewoners zouden graag ook meer belegen kaas hebben in plaats van jonge

kaas. Dit hebben we doorgegeven aan het keukenteam.

- Eten is vaak koud 's middags, de koffie is koud, de pap is koud, ... Voorstel om

af te wisselen, de ene keer vooraan in de gang beginnen, de andere dag

achteraan.

- Voorstellen voor het gezamenlijk avondmaal: breugel met vette derms,

hoofdvlees, bloedworst, zachte patatjes met kruidenboter, gerookte haring,

pasta-avond. Graag ook meer dan 1 keer per jaar mosselen. In januari starten

we meteen met een avondmaal met patat in de pel en haring.

- Eitjes smaken altijd 's morgens.

Samenleven

- Afdeling Oost 1 mist een dagzaal. Ze vinden dat er veel minder sociaal contact

is tussen de bewoners onderling dan vroeger. Er komt op de afdeling een extra

gezellig rusthoekje ter hoogte van het data-lokaal. Dit wordt momenteel nog

verder afgewerkt

Huiselijkheid/warmte

- De bewoners missen een misviering. In december organiseerden we met het

woon-leefteam een adventsviering, ook met as-woensdag zullen we dit opnieuw

organiseren.

- Sommige bewoners gaven aan dat ze de streaming vanuit H. Godelieve kerk

Roeselare toch wel leuk vonden en het jammer vinden dat dit nu niet meer

gedaan wordt. We kijken om dit terug op te starten.

- De Sint Petrus en Paulus kerk is nu ver om zelf naartoe te gaan doordat het

straatje afgesloten is door de bouwwerken.

- De piccolo is mooi en overzichtelijk. Communicatie is goed, we zijn altijd goed

op de hoogte van alles.

- Familienet is een pluspunt.

- Muziekactiviteiten, bingo, beweging en huishoudelijke activiteiten vallen het

meeste in de smaak.

Varia

- Verwarming gaat niet altijd, staat ook uit 's nachts waardoor het vaak koud is.

- Veel lawaai van de bouwwerken. Ze beginnen vroeg 's morgens en werken ook

vaak door tijdens de middagrust

Er is een afspraak met het bouwteam dat de werken 's morgens pas om 7u

gestart worden. Als dit vroeger is moet dit vooraf aangevraagd worden en wordt

dit ook gecommuniceerd naar de bewoners toe. 's Middags tussen 12 - 13u

worden de werken met de minste geluidshinder uitgevoerd.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Naam: Noël Rosseel

Afdeling: Noord 1

Hallo iedereen,

Ik ben Noël Rosseel en ben geboren

op 24 juni 1937. Ik groeide op in de

koestraat in Rumbeke.

Thuis waren we met 12 kinderen. Ik heb zes broers en vijf zussen. Mijn moeder

beviel eigenlijk van 14 kinderen maar helaas overleden mijn andere broertjes

na enkele weken. Mijn broers heten Roger, Maurice, Wilfried, Geert, Eric en

Freddy. Roger was de oudste en verbleef hier ook in Sint-Henricus. Eric en

Freddy waren tweelingsbroers maar helaas is Freddy op 28-jarige leeftijd

overleden. De meisjes heten Roza, Agnes, Denise, Annie en Rita. Roza is ook

al overleden. Mijn zus Agnes is vorige jaar overleden. Ze verbleef hier ook in

Sint-Henricus op afdeling Zuid.

Ik ben zelf naar school geweest tot mijn 14de. Toen ging ik gaan werken in de

landbouw. Legerdienst heb ik niet gedaan. Toen ik 20 jaar was wou ik

chauffeur worden en werkte ik voor een vlasbedrijf waar ik dit beroep mocht

uitoefenen. Ik deed dit 5 jaar, daarna werd ik chauffeur voor de steenbakkerij en

nog later voor Rodenbach. In de Rodenbach moest ik soms vervoeren met

paard en kar.

Rond mijn 30ste ging ik graag naar de Cortina in Wevelgem. Ik had toen mijn

eigen auto. Daar leerde ik ook de vrouw van mijn leven kennen: Johanna. We

trouwden drie jaar later in 1970. Het was de mooiste dag van mijn leven. We

kregen helaas geen kinderen.

Mijn vrouw is nu reeds 3 jaar overleden. Ze leed aan de ziekte van Alzheimer.

Ik heb altijd thuis voor haar gezorgd. Met haar dementie was dit niet

gemakkelijk, maar ik wou er altijd zijn voor haar. Toen ik zelf ook moeilijker

alleen kon zijn thuis, vonden de dokters het beter dat ik naar een

woonzorgcentrum ging.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Ik was een paar maanden in de

Waterdam in kortverblijf. Daarna nog

anderhalf jaar in de Hovenier, maar

ik wou zo graag naar Sint-Henricus

en plots kreeg ik bericht dat er een

kamer vrij was op Noord 1. Dus op

15 december 2022 kon ik verhuizen.

Vroeger was mijn hobby werken in

de tuin. Nu doe ik mee met alle

activiteiten die aangeboden worden.

Ik hou ook van wandelen en

bewegingsactiviteiten. Ik kijk ook

graag naar tv, in het bijzonder naar

veldrijden.

Tot slot wil ik graag nog al het personeel bedanken voor de goede zorgen hier

in Sint-Henricus!

Noël Rosseel



Collega in de kijkerCollega in de kijker
Sabien DecroixSabien Decroix

Dag iedereen,
in navolgeling van Martine (Clarys) werd ook aan mij
gevraagd om een woordje over mezelf op papier te zetten.
Hierdoor zullen jullie iets meer te weten komen over "de
madam van de woste".

Mijn naam is Sabien Decroix Termote. Aangezien ik pas
kon stappen toen ik 1 jaar was, loop ik ondertussen al 52
jaar rond op deze aardbol. Ik ben ondertussen 32 jaar
getrouwd met Koen. Uit ons huwelijk zijn twee zonen
geboren, Laurens en Arnaud. Een zestal jaar terug is
Joyce, onze schoondochter bij ons gezinnetje gekomen.
Inmiddels is uit het huwelijk van Laurens en Joyce ook
mijn eerste kleinkindje Elénore geboren.

Mijn beroepsloopbaan is getart in 1988 bij de firma Irina. Deze
was gespecialiseerd in de confectie van pyama's en
slaapkleedjes. Na 6 jaar sloot de firma. Ik ben dan 2 jaar moeder
aan de haard geweest. Een periode waarin ik de opvoeding van
Laurens op mij heb genomen.
In 1996 heb ik het werk hervat. De eerste 2 maanden in het
stedelijk Hospitaal te Roeselare om daarna de overstap te maken
naar Sint Henricus. Ik was hier eerst tewerkgesteld in de
poetsdienst. En kleine 10 jaar geleden kon ik een stap hogerop
zetten en werd ik teamverantwoordelijke van de poetsdienst en
logistiek. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de goede
werking van het personeel van de schoonmaak, de opmaak van
hun werkschema's en hun uurroosters. Het logistieke gedeelte
houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de was, voor de
bestelling van de producten en het leveren op de afdelingen.

Indien vragen of problemen over de was kan je altijd bij mij
terecht. Een veeleisende job die ik met veel voldoening doe. Ik
kom nog steeds heel graag werken en als mijn dagtaak erop zit
ga ik ook graag terug naar huis. Daar wacht immers, zoals voor
vele vrouwen, mijn tweede dagtaak. Het beredderen van het
huishouden. Aangezien Koen niet de grootste huishoudhulp is,
ben ik vooral op mezelf aangewezen hiervoor. Net als bij Martine
heeft ook mijn ventje het koken in de vingers. Laurens, Joyce en
Elénore komen elke week nog minstens 1 keer bij ons eten. De
potjes zijn dan altijd volledig leeg.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker
Sabien Decroix

Dat is niet omdat hij te weinig heeft gekookt maar wel omdat iedereen het lekker

vond.

Een avondje rond de tafel met heel het gezinnetje is voor mij als de hemel op

aarde, daar kan ik pas echt van genieten.

Gezelligheid troef dus.

Als er dan nog tijd overblijft, is die al snel niet meer vrij maar wordt hij ingevuld

door mijn hobby's: shoppen, bloemschikken en decoreren.

Verre reizen zijn niet aan ons besteed. Bergen, bossen, beken, landschappen,

kerken, musea,.. zijn niet onze dada.

Daguitstappen en citytrips zijn meer ons ding, maar als er geen winkels te

bespeuren zijn zal je ons ook niet tegen het lijf lopen;

Geen goedkope hobby maar daar kan ik me echt in amuseren.

Decoreren en bloemschikken doe ik niet alleen thuis. Al sinds de start van mijn

carrière in Sint Henricus heb ik hier altijd met veel overgave gedecoreerd.

Omdat het voor de bewoners nog aangenamer zou worden, verzorg ik steeds de

decoratie volgens de thema's van het jaar. Al bij al blijft de kerstperiode nog

steeds mijn favorietje.

Maar sedert een achttal maanden is daar serieuze concurrentie voor opgedoken

in het persoontje van Elènore, mijn eerste kleinkindje.

Ook al was mijn dag helemaal geen topper, elke keer maakt zij dit met haar

glimlach allemaal terug goed.

In levende lijve, op foto's of in zelfgemaakte filmpjes is Elénore steeds het

zonnetje in huis.

Voila, nu weten jullie al wat meer

over mijn persoontje. Moesten jullie

nog vragen hebben, dan mag je mij

die altijd komen stellen.

Sabien.



Verhaal geschreven door Martine ClarysVerhaal geschreven door Martine Clarys

Overpeinzingen bij muziek

Ik stond net in de badkamer mij wat op te kallefanteren,

luisterend naar de radiopresentator, die druk bezig was met tateren.

Dan kwam het liedje: het is nog al nie naar de wuppe

en ik peisde: dat is toch niet waar wi, puppe!

Er is toch wel heel wat aan de hand,

de tijd waar we nu zijn in beland.

Zo kwam ik vorige week dolenthousiast thuis

en wat ik nu ga vertellen is geen abuis:

Ik was doodcontent omdat de madam aan de kassa zo vriendelijk was,

alsof dat geen evidentie is, toen ik het luidop zei, besefte ik het pas!

Zo erg is het geworden met de vriendelijkheid,

dat vertel ik hier met heel veel spijt!

Een glimlach doet nochtans geen pijn

en kan voor een mens als een hartelijke omhelzing zijn!

Maar sinds een virus de hele wereld in zijn greep hield,

zijn die basisbehoeften precies vernield.

De mensen hebben geen geduld meer met elkaar,

staan steeds met vernietigende reacties klaar.

Onbaatzuchtige liefde is ver te zoeken,

gelukkig kan je die wel nog vinden in boeken.

Maar kijk, daar komt een nieuw liedje aan:

waardoor het negatief denken meteen is gedaan.

Meer moet dat niet zijn,

zingt de zanger, zonder pijn of venijn.

Inderdaad: laat ons wegkijken van het negatieve

en kiezen voor het mooie, het lieve!

We kunnen toch niks veranderen wat buiten ons om gebeurt.

Het gaat toch wat beter, als je het leven fleurig inkleurt!

Dus, Hoppa, laat ons genieten van elke nieuwe gegeven dag,

met of zonder zonneschijn, maak er zelf een en zet hem op, die mooie

lach!



VariaVaria

Wandeling in de kijker

Wandeling: Het provinciedomein Sterrebos en bijensite.

Afstand: 4,5 km

Een mooie wandeling die loopt langs de Hoogstraat tot aan het Sterrebos. In

het Sterrebos wandel je tot aan de 'Ster' en van daaruit wandel je tot aan de

bijen. Van daaruit keer je terug richting centrum Rumbeke tot aan de ingang

van het wzc. Na de wandeling kan je nog genieten van een consumptie in de

cafetaria van ons wzc.

Deze wandeling werd uitgestippeld door Geert Lemey. Een brochure van deze

wandeling is te verkrijgen aan ons onthaal.

Veel wandelplezier!

De enige,
echte,

originele macrons
zijn opnieuw te

verkrijgen in onze
cafetaria!

1 blad 1,5€
5 bladen 6€

Pannenkoeken!

zaterdag 10 en zondag 11 februari
worden er lekkere pannenkoeken

gebakken in de cafetaria door
Christine & Ilonka

Voor de prijs van 5 € kunt u
genieten van een potje koffie met

lekkere pannenkoeken.

Iedereen welkom!

! OPROEP !

Onze breiclub is dringend op zoek naar wol!

De wol wordt gebruikt om sjaals, mutsen, kinderkledij en dekentjes te breien

voor het goede doel. Het materiaal gaat onder andere naar Oekraïne, maar

wordt ook lokaal bedeeld onder mensen die het moeilijker hebben.

Alle wol is welkom! Heb je ergens nog restjes liggen die je niet meer nodig

hebt dan mag je deze afgeven aan Maureen op Noord 1

Alvast bedankt!



WoordzoekerWoordzoeker



Bekende duo'sBekende duo's

Zoek de partner van het bekende duo...

Nicole & .................

Micky & ..................

Napoleon & .................................

Bonnie & ...................

Bassie & ...........................

Gaston & ...............

Laurel & .................

Adam & .................

Walter Capiau & .....................

Willy Sommers &

...............................................

Lernout & ...............................

David & ..........................

Jozef & ........................

Kaïn & .............

Dr. Jekyll & ................

Jip & .........................

Romeo & .......................

Tarzan & ........................

Hans & ..........................

Annemieke &

......................................

Romeo & .............

Tarzan & .............

Hans & ................

Annemieke & ..............................

Asterix & ......................

Batman & .................

Bert & .................

Billie & ...............

Kwik & ....................

Tom & ............

Debby & ...................

Lili & ..................

Samson & .................

Thelma & ................

Barbie & ..............

Minnie - Flupke - Marleen - Leo - Hauspie -

Julia - Rozemieke - Ernie - Nancy -

Josephine - Clyde - Mr. Hyde - Obelix -

Robin - Gert - Ken - Hugo - Hardy - Aurore -

Jerry - Bollie - Eva - Louise - Adriaan -

Anne De Baetzelier - Grietje - Goliath -

Maria - Jane - Janneke - Abel



Save the dateSave the date

Activiteiten februari

14 februari
Valentijns-restaurant

Alle koppels van ons woonzorgcentrum worden uitgenodigd voor een tête
à tête in ons 'valentijnsrestaurant'

16 februari
Gezamenlijk avondmaal

22 februari
as-woensdag viering

28 februari
Verjaardagsfeest voor alle jarigen van de maand februari

Activiteiten maart

2 maart

Vrijwilligersvergadering

Verkoop aangepaste kledij

9 maart

infosessie familienet

16 maart

Gezamenlijk avondmaal

23 maart

Ronny Baert, muziekoptreden

27 maart - 31 maart

Bolletra-tornooi

28 maart

Verjaardagsfeest voor alle jarigen van de maand maart



Save the dateSave the date

Enkele data om alvast te noteren...

9 maart

Infosessie Familienet voor vrijwilligers en familieleden

9 april

Pasen

Paasevocatie om 10u met het Sint-Henricuskoor

De Paashaas komt op bezoek en er is wat randanimatie voor alle kinderen

13 april

Oldtimerrondrit in samenwerking met de oldtimervrienden onder leiding van

Danny Craccoo

23 mei & 30 mei

Uitstap naar Dadizele

4 juli & 6 juli

Uitstap naar Middelkerke

27 oktober

Herdenkingsdienst

18 december & 22 december

Kerstkoffietafel

20 december

Winterbuurtfeest



SuggestiebladSuggestieblad

Suggestieblad, klachtenformulier of complimentenkaart

Melding defect

Kamernr.

Naam:

Afdeling:

Datum:

Dit blad kunt u afgeven aan het onthaal of aan de verpleegpost op de afdeling



VacaturesVacatures



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


