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Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Beste bewoners, familie en vrienden van Sint-Henricus,

Het was een bewogen maand februari met opnieuw een gevuld programma. Doorheen

het woon-en zorgcentrum werden we meegenomen in valentijn-sferen. Het was heerlijk

om tijdens het valentijnsdiner te genieten van hoe echtparen met fonkelende ogen

tegenover elkaar zaten in een romantisch decor. Herinneringen werden opgehaald tijdens

een betoverend menu geserveerd door zeer enthousiaste en aangepaste bediening voor

de gelegenheid.

Met alle gebak-lekkernijen die op tafel getoverd worden vormt ook het activiteitenaanbod

en de focus op beweging een goed en gezond evenwicht. Ik zag hiervoor deze maand

ook veegborstels en zakdoekdozen passeren. De creativiteit werd geapprecieerd en

bracht meerderen in beweging om mee te doen.

Ook het pannenkoekenfestijn op Maria-lichtmis en het aanbod van pannenkoeken tijdens

het weekend daarop viel enorm in de smaak. We hebben het dan ook goed begrepen en

gaan ook deze maand voor een speciaal oliebollen weekend in onze cafetaria op 11 en

12 maart. De samenwerking tussen de keuken die het deeg met een warm hart bereid en

onze vrijwilligers die zich telkens ongelofelijk engageren om deze initiatieven te

ondersteunen maken dit mogelijk.

Dit brengt ons naadloos bij de maand maart. Hierbij zetten we de vrijwilligers in de

bloemetjes met een verwennamiddag. Zonder hen was veel niet mogelijk. Hun dagelijkse

inzet op onze leefgroepen, als buddy-vrijwilliger, in de cafetaria, bij het verdelen van de

was, het voorzien van de appelsien-vitamienen op maandagochtend, het engagement bij

uitstappen zoals ook het mee opnemen van de lenteschoonmaak maken mee het verschil

voor ons allen. Oprecht een grote dankjewel.

Daarnaast zal ook Karnaval niet opgemerkt passeren en staat er ook een bolletra-tornooi

gepland tussen de Roeselaarse woon- en zorgcentra. ook het vieren van de jarigen en de

onthaalgroep voor nieuwe bewoners staat al gepland.

En tenslotte verwijs ik ook graag zoals beloofd naar de tevredenheidsmeting. De

resultaten zullen via een filmpje op al de schermen doorheen het woon-en zorgcentrum

en ook op familienet te zien zijn. ook in de piccolo kunnen jullie de informatie terugvinden

en werd er een QR-code aangemaakt waarbij het filmpje onmiddellijk toegankelijk is. Zoals

vorige maand ook vermeld zijn we volop bezig om onze medewerkers over de resultaten

te informeren en te werken aan een plan van aanpak waarbij we gaan voor het behouden

van elementen die door jullie geapprecieerd werden en een aanpak voorzien voor

elementen waarin we verbeteringen kunnen aanbrengen. Doorheen het proces blijven we

hierover communiceren. Ondertussen kan u met vragen, bedenkingen of suggesties zeker

bij ons terecht.

Benieuwd naar dit alles en meer? In deze editie kom je het te weten.

Veel lees- en kijkplezier!

Warme groetjes, Marleen Joossens, Directeur WZC Sint-Henricus
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Een blik op februariEen blik op februari

Bewegen blijft belangrijk. Ook in de maand februari hebben we niet

stilgezeten. Fitnessparcours, wandelen, oefeningen met de parachute,

bewegen samen met de moofiestick,...



Een blik op februariEen blik op februari

14 februari: Valentijnsdag. De liefde moet gevierd worden. De koppels konden

genieten van een tête a tête.

Raoul en Rosanne

Gilbert en Francine

Gerry en Maria

Wij waren vroeger verre buren

en ik was vriendin van zijn zus.

We zijn samen weggegaan en

na een tijdje waren we samen.

Door goed samen te werken

hadden we een goeie band. In

juli zijn we 57 jaar getrouwd.

Wij hebben elkaar leren

kennen in een caféetje in

Roeselare, Gilbert was geen

zo'n danser dus gingen we

naar de cinema. We waren

23 jaar toen we trouwden.

Gilbert heeft veel gewerkt als

mechanieker, en ik werkte in

een wasserij. We zijn 64 jaar

getrouwd.

tip voor een goeie relatie: "

veel tegen mekaar vertellen".

Gerry: Ik was vriend met

haar broer en zo hebben

we elkaar leren kennen.

We gingen dan naar de

cinema en omdat haar

broer meeging mocht Maria

ook mee. Ik had "chance"

want haar vader was nogal

"nen zindelijken". 17 juli zijn

we 57 jaar getrouwd.



Een blik op februariEen blik op februari

Raymond en Norma

Ludwina en Ivan

Marie-José en Hendrik

We woonden niet ver van elkaar, ik in de

Gitsestraat en Norma in de Hoogledesteenweg.

Ik "passeerde" regelmatig aan haar deur en zo

hebben we elkaar leren kennen. Norma werkte

eerst in de fabriek Verbrughe en ik was

paracomando. Later zijn we naar Duistsland

verhuisd.

"We zien mekoor gaarne, en tis ol"

Ivan: Ludwina was een vriendin van mijn zus. We zaten

samen op de bus naar ons werk (na mijn legerdienst), en

zo hebben we elkaar beter leren kennen.

Wij zijn van Drongen en Deinze

maar voor mijn werk moest ik

kiezen tussen Roeselare en

Temse. Ik heb gekozen voor

Roeselare en Ludwina is mij

gevolgd.

Hendrik: Ik ben mijn vader verloren toen ik 9 was. Mijn

moeder hertrouwde met de nicht van Marie-José. Ik mocht

mee op de koffie, Marie-José was daar ook. Ik zag haar

en t'was prijs!

Erna zijn we naar de paasfoor

geweest en geschoten en 't was

raak :-)

In 1963 zijn we getrouwd. Op 14

augustus zijn we 60 jaar getrouwd.



Een blik op februariEen blik op februari

Odette en José

Maurice en Alice

José: We speelden alle

twee mee in een stoet /

toneel voor Rodenbach

in het jaar 1954, daar

hebben we elkaar leren

kennen.

We zijn getrouwd in 1961, in mei zijn we 62 jaar getrouwd.

Vanaf ons pensioen hebben we veel gereisd, wel 3 keer per jaar. We zaten ook in

een fiets- en wandelclub en hebben 16 jaar gedanst in dansibo. Eerst hebben we les

gevolgd (omdat Odette het wou) en na enkele jaren hebben we zelf les gegeven.

Wij zijn pas op latere leeftijd getrouwd, 36 en 37 jaar. We

zullen dit jaar 53 jaar getrouwd zijn.

Ons geheim: elkaar graag zien en alles over hebben voor

elkaar!

Christel en Dirk

We hebben elkaar leren kennen in een

feestzaal in Kuurne. We kwamen allebei

uit een vorig huwelijk en we zijn

hertrouwd in 2000. We hebben genoten

van het leven en veel gereisd! Voor ons

is een goed huwelijk: elkaar

aanvaarden en genieten van het leven.



Een blik op februariEen blik op februari

Georgette en Lucien

Guido en Anna

We hebben elkaar leren

kennen achter de mis van

6 uur 's morgens. We

hebben dan afgesproken

en na 3 jaar elkaar gekend

te hebben zijn we

getrouwd, we waren 24 en

25 jaar oud.

Juist voor we trouwden zat Lucien met zijn voet tussen de

lift, heel zijn voet lag open. Hij is getrouwd "met een skoe

en een savatte". Mijn kleed lag ervoor op de foto zodat je

het niet kon zien. Ik stikte schoenen en Lucien heeft in

het vlas en de bouw gewerkt en vloeren gelegd.

We hebben een goed leven gehad en we zijn trots op

onze kinderen!

Anna: We hebben elkaar leren kennen in het

naaiatelier van mijn ouders in Langemark. Guido zijn

ouders hadden ook een naaiatelier in Oostende. Zijn

vader was kleermaker en kwam helpen bij ons, en

Guido kwam mee. We spraken af aan de kerk. Guido

ging vroeger ook mee met de schepen om op te

dienen, hij was soms lang van huis weg, soms 2 tot 6

maanden. Toen we trouwden is hij thuis gebleven en

werkte in een restaurant in Ieper.

Later hebben we de

Vijfwegen uitgebaat.

(van 1963 tot 1993)

en daarna de

Puritas. Toen we op

pensioen waren

hebben we ook veel

gereisd, onder

andere naar Bolivië



Een blik op februariEen blik op februari

Lut en Werner

We hebben elkaar leren kennen

in Brussel. Ik studeerde voor

verpleegster en Werner voor

handelswetenschappen. We

spraken dan af in een café,

danszaal Graaf van Egmond.

We zijn dan in Roeselare

komen wonen voor ons werk.

Werner werkte in de bank Krediet aan de Nijverheid en ik het het "hospitaal". Later

werkte Werner ook in de verzekeringen en immobiliën. We hebben samen 3

kinderen.

Het Valentijnsdiner

Trio van hapjes

Vurige paprikasoep

Rundsstoofpotje met zoet-zuur rode

uienconfituur en veenbessen

wortelreepjes en aardappelhartjes

Valentijnsgebakje



100-jarige100-jarige

Ik ben Eugène Vanhecke. Ik word op 7 maart

100 jaar. Ik kan dit bijna niet geloven. Ik ben

een bijzonder sober en éénvoudig mens.

Ik ben graag alleen. Ik hou me vooral bezig

met tv kijken en het lezen van de krant.

Ik hou van lekker eten en een goed glas wijn.

Ik ben in Roeselare geboren, ik had ook nog een oudere broer.

Tot 15 jaar ben ik naar de "vakschool" geweest waar ik "metaal" studeerde.

Nadat ik mijn school had afgemaakt verhuisden we naar Antwerpen voor mijn

vader zijn werk. Maar helaas duurde dit maar 2 jaar omdat toen de oorlog

uitbrak. We keerden toen terug naar Roeselare.

Tijdens de oorlog ging ik naar Frankrijk werken. Daar voerde ik de grondwerken

op het vliegplein uit. Achter die periode voerde ik mijn legerdienst uit.

Na mijn legerdienst startte ik in

een metaalfabriek te werken, dit

tot mijn 68ste.

Ik ben nooit getrouwd geweest,

nu en dan ben ik verhuisd, maar

ik ben altijd in Roeselare -

Rumbeke gebleven.

Ik woon sinds 1 juli 2022 in

Sint-Henricus.

Ik wil zeker het personeel

bedanken voor hun

vriendelijkheid en bezorgdheid

t.o.v. mij.
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Carette AntoinetteBoudry Andre
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Zondag 5 maart

Crecysoep

Gebraiseerde kalkoenfilet met mascarpone

boontjes met peterselie

Kroketten

Zondag 12 maart

Cressonsoep

Varkenswangetjes met kriekbier

peertje met veenbessen

Kroketten

Zondag 19 maart

Aspergecrême

Jagersgebraad met witte druiven

groene kool met spek

aardappelnootjes

Zondag 26 maart

Paprikasoep

Kalkoenborst met sinaasappelsaus

gegratineerde bloemkool

duchesse aardappelen



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Ik ben Christel Verackx. Ik ben de dochter van Helena

Denturck die verblijft op Oost 1. Helena woont hier al

sinds 2014. Ik ben hier dus al heel vaak op bezoek

geweest. Ik ben afkomstig van Passendale, maar

woonde nu in Roeselare samen met mijn man. Mijn

man Dirk woont nog steeds in ons huis, maar hij komt

dagelijks op bezoek. Ik ben heel tevreden dat ik hier

terecht kon om weer dicht bij m'n man en moeder te

zijn.

Christel Veracx

Noord 0

Rosette Maertens
Noord 1

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.

Rosette is geboren en getogen in Roeselare

sinds 8 juni 1932. Rosette is getrouwd en samen

hadden ze een zoon. Jammer genoeg heeft ze

van beiden al afscheid moeten nemen. Rosette

werkte in de keuken van 'Onze kinderen' .

Rosette is heel zorgend en heeft het hart op de

juiste plaats.

Sint Henricus is Rosette niet onbekend want ze

nam hier het middagmaal.

Nu verblijft ze op Noord 1 sinds 19 februari.

Welkom!





Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker



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

Agnes DejaegherAgnes Dejaegher

Echtgenote van dhr. Marcel

Demeester (+2010)

°Zwevezele, 27 maart 1933

+Rumbeke, 12 februari 2023

Lucien Blomme

Echtgenoot van mevr. Madeleine

Swaenepoel (+1980)

°Rumbeke, 5 augustus 1929

+Rumbeke, 21 januari 2023



Buddy-vrijwilligers in de kijkerBuddy-vrijwilligers in de kijker

Wat is een buddy-vrijwilliger?

Als vrijwilliger, buddy, heb je per week één voormiddag of één namiddag een

1 op 1 contact met een bewoner (maatje). Bij voorkeur is dat steeds

dezelfde dag in de week. Hiermee bied je structureel een fijn moment en

ondersteuning aan de bewoner bij wie een specifieke nood is aan bvb. sociaal

contact. Samen met je maatje, kies je een moment dat jou goed uitkomt. Dat

gaat in goed overleg, we vinden altijd wel een geschikt moment.

Wat levert het op als buddy?

Veel van onze buddy’s geven aan dat ze graag buddy wilden worden om iets

voor een ander te kunnen doen. Uiteindelijk geven ze aan dat het hen ook veel

oplevert: voldoening, energie, nieuwe inzichten, mooie ervaringen, …

Het buddy-maatje contact

De buddy-vrijwilliger kan ondersteuning bieden op het gebied van eenzaamheid,

mobiliteit of het sociaal netwerk vergroten van een bewoner. Het is een mooie en

duurzame vorm van contact. Samen een kopje koffie drinken buiten de deur of

een wandeling maken door de stad Roeselare of een museumbezoek of … De

buddy-vrijwilliger biedt een luisterend oor en ondersteunt de bewoner door er

simpelweg te zijn. Bij ons WZC staat het motto “Warmte”, “Wens je verder nog

iets”, “Wandel eens binnen” dan ook centraal.

De kwaliteiten van een buddy:

• Je hebt ruimte voor het verhaal van de bewoner.

• Je hebt een groot inlevingsvermogen.

• Je bent betrouwbaar en zorgvuldig in je afspraken.

• Je bent communicatief vaardig en kunt goed luisteren.

• Je bent één voor- of namiddag per week inzetbaar.

Begeleiding

Gedurende de volledige periode word je persoonlijk begeleid door het team van

Sint Henricus.



Buddy vrijwilligers in de kijkerBuddy vrijwilligers in de kijker

Foto’s en getuigenissen uit de praktijk

Buddy-vrijwilligster

Paula Missinne:

Paula komt wekelijks op

vrijdagnamiddag enkele

bewoners een

persoonlijk bezoekje

brengen op hun kamer

voor een babbeltje

Buddy-vrijwilligster

Denise Damme:

Denise komt

wekelijks op

woensdagnamiddag

Rummikub spelen

met haar maatje

Vera Vanhee.

Buddy-vrijwilliger Paul

Muylle:

Paul komt wekelijks op

dinsdagnamiddag een

uitstapje doen met

bewoonster Rika

Vanbelle



Buddyvrijwilliger in de kijkerBuddyvrijwilliger in de kijker

Marie-Hélène Jehin:

Op regelmatige basis gaan we er met ons tweetjes op uit, Marie-Thérèse en

ikzelf, en genieten er beiden van.

Het kan gaan van kleine boodschappen doen, shoppen, een museum

bezoeken, naar een tentoonstelling of film gaan, en erna babbelen we nog even

bij in een gezellige tea-room en spelen rummikub.

We creëren op deze manier een mooie vertrouwensband en de dagelijkse

routine van het WZC wordt hiermee even verbroken.

De leuke activiteiten brengen mooie momenten en leuke herinneringen met zich

mee, die we koesteren.

Ik vind het een uitdaging om activiteiten te zoeken die we samen kunnen doen

en het geeft me energie en een voldaan gevoel.

De vriendschap, dankbaarheid en het vertrouwen dat ik hiervoor terugkrijg zijn

van onschatbare waarde en zorgen ervoor dat ik me elke keer weer voor de

volle 100% engageer.

Het vrijwilligerswerk in een vast onderdeel van mijn leven geworden en ik zal

het nog heel lang blijven doen…..



Buddyvrijwilliger in de kijker

Johan Dierckens:

Sinds ik op pensioen ben probeer ik mij als vrijwilliger ook sociaal meer in te

zetten.

Regelmatig ga ik met een bewoner van Sint Henricus op stap met de rolwagen.

Normaal is dat in de voormiddag, meestal op maandag of dinsdag, soms op

vrijdag.

Volgens de voorkeur van de bewoner wandelen we dan meer in de natuur of

meer in een stedelijke omgeving.

Soms is het een hele uitdaging om rekening te houden met de

weersomstandigheden.

Vooral het seizoen, de zon en de wind bepalen mee welke richting we uitgaan.

Samen doen we dan in elk geval een aangename en gezonde wandeling.

En altijd hebben we ondertussen een gezellige babbel.

Ook een ritje met de duofiets kan mij bekoren. Dat geeft andere mogelijkheden

en de bewoner is dan zelf ook actief in beweging.

De bewoners zijn tot nu toe altijd heel enthousiast en tevreden met de

wandeling.

Ik dus ook.

Heb jij ook zin om buddy-vrijwilliger te worden? Dat kan!

Neem contact op met Vicky Devos, coördinator van de vrijwilligerswerking

binnen Sint Henricus, via vicky.devos@motena.be of 0490/65 43 34.

Samen gaan jullie dan op zoek naar een geschikt maatje!



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Naam: Pierret Degrijse

Afdeling: Oost 1

Hallo iedereen,

Ik ben Pierette Degrijse en geboren op

21 april 1939, ik ben bijna 82 jaar.

Ik ben afkomstig van Rumbeke, uit de Vijfwegenstraat.

We waren thuis met 3 kinderen, 2 dochters en een zoon.

We zijn daar blijven wonen tot mijn 12 jaar, daarna zijn we verhuisd naar de

Veldstraat in Roeselare. Mijn vader kreeg een job aangeboden bij de firma

Declerck.

Tot mijn 15 jaar ben ik in Roeselare naar school geweest en erna ben ik beginnen

werken in een weverij.

Op een dag ontmoette ik de liefde van mijn leven, ik was toen 18 jaar.

We hebben elkaar leren kennen in een danszaal te Rumbeke.

Hij heette Gerard Vanneste, we zijn 3 jaar in kennis geweest, daarna zijn we

getrouwd en woonden we bij Gerard thuis.

Gerard werkte in een glasfabriek in Wevelgem.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

We hebben 2 jaar ingewoond bij mijn ouders. Daarna had mijn moeder een huis

gekocht voor ons in de Rotsestraat. Een tijdje later bouwden we een huis en

dezelfde straat.

Toen we in ons nieuw huis woonden ben ik bevallen van onze dochter Heidi.

Vanaf dat moment ging ik niet meer werken en bleef ik thuis om voor Heidi te

zorgen.

Als ontspanning gingen

we regelmatig biljart

spelen. Gerard is zelfs

een paar keer kampioen

geweest.

Helaas is Gerard op

vroege leeftijd overleden

aan een ziekte, hij was

amper 60 jaar.

Ik woon hier reeds 5 jaar. Omwille van mijn beenamputatie kon ik moeilijk alleen

zijn en had ik veel verzorging nodig.

Ik heb 2 prachtige kleinkinderen, Bo en Seppe.

Ze komen veel op bezoek.

Ik neem deel aan alle activiteiten, en ga ook graag naar de cafetaria voor een

babbel.

Pierette Degrijse



Collega in de kijker:Collega in de kijker: KristofKristof

De zomer van 1976 was lang en heet, het hele land kreunde onder helse temperaturen.

Bij aanvang van die hete zomer werd Kristof geboren, op dinsdag 15 juni om 8u45 te

Roeselare, een telg van de generatie X.

Naar school, naar de scouts, naar de tekenacademie,… stilzitten zat er toen al niet in.

Ravotten met vrienden uit de wijk op de nog te bouwen verkaveling van de Klokkeput en de

weilanden van de Weidestraat en de Gotelaar. Blauwe plekken, schaafwonden en vaak

‘molleke zwart’ kwam hij terug thuis.

Kleine jongens worden vlug groot, hoewel… toch al op jonge leeftijd koos Kristof voor de

opleiding ‘Hotel – Bakkerij – Slagerij’ in STIO te Oostende. Kristof was zo gebeten door het

horecaleven en op 16-jarige leeftijd ruilde hij de scouts in om ervaring op te doen in het

werkveld; van ‘Calin’ frituur in de Bonenstraat aan het vissersplein in Oostende, ’t Landhuys in

Beveren, Feestzaal Turfhauwe/traiteur Dominique in Lichtervelde, om een centje bij te

verdienen tot vele verschillende stageplekken; Thermae Palace in Oostende, Kasteel

Minnewater in Minnewaterpark te Brugge, Kasteel D’hulhaege in Deinze, …

Het Dadipark in Dadizele was de eerste stop nadat Kristof afstudeerde… Banketten,

communiefeesten, verjaardagen, rouwmaaltijden, restaurant, bistro en selfservice voor

families, gezinnen met kinderen, verenigingen, jeugdbewegingen, scholen en veel, heel veel

Franse bezoekers.

In 1998 startte Kristof samen met zijn collega een gloednieuwe keuken op in WZC Ter berken

aan de Ronde Kom te Roeselare. Daar werkte hij 25 jaar lang om de bewoners te voorzien

in hun dagdagelijkse maaltijden.

Sedert december 2022 is Kristof gestart in WZC St.-Henricus, een nieuwe uitdaging waar hij

met volle teugen van geniet. Na al die jaren blijft ‘koken’ een job die hij ‘met hart en ziel’ doet.



Collega in de kijker:Collega in de kijker: Kristof

In zijn vrije tijd houdt Kristof ervan om lange wandelingen te maken, het liefst trekt hij hiervoor

naar de zee, naar Oostende. In het verleden rustte hij tijdens zijn verlofdagen uit op de

camping met het gezin en de honden. Dan was het vooral de andere kant van het land die

hem kon bekoren, de Ardennen, met een sterke voorkeur voor de streek rond de Semois,

meer specifiek rond Bouillon. Momenteel mag het er al iets rustiger aan toe gaan en kijkt hij

eerder uit naar een huisje, B&B en/of hotelletje om even op adem te komen.

Een fietstocht zorgt dat hij voldoende beweging heeft en zorgt ook voor de nodige

ontspanning, het woon-werktraject van Kachtem naar Roeselare en sedert december van

Roeselare naar Rumbeke of op een zonnige dag een knooppuntentocht met het ganse gezin.

Een mooi plaatje beluisteren of een goede film bekijken, daar kan Kristof erg van genieten.

Muziek van de lage landen zorgt ervoor ‘dat zijn hart wat sneller slaat’. Van tijd tot tijd een

hapje gaan eten of thuis samen genieten van een eigen bereide maaltijd zorgt voor de nodige

quality time.

Op heden woont Kristof opnieuw in Roeselare, afgelopen zomer is hij samen met zijn gezin

hierheen komen wonen.

Zo, nu weten jullie wat meer over wie Kristof is, die jullie nu en dan tegenkomen op de gang

met de eetkar…

Maar werken is niet het enige dat het levenspad van Kristof heeft gekruist… In de zomer van

2001 mocht hij zijn huidige vrouw Véronique ontmoeten. In 2003 trouwden ze en kochten een

huis in Kachtem.

2 kinderen vervolledigden het gezin. In 2009 werd Maurice geboren en in 2011 werd Cecilia

geboren.



Verhaal geschreven door Martine Clarys
Boekjesliefde

Hebben jullie het gezien ?

Of komen jullie van een andere planeet misschien ?

Hebben jullie het gehoord ?

Of werden jullie door iets anders verstoord ?

Hebben jullie het gelezen ?

Of vonden jullie het niet voldoende bewezen ?

Ik heb het natuurlijk over die mensen in de boekjes,

Die overal rond slingeren, op tafels en in hoekjes .

Ik bedoel natuurlijk die roddelbladen,

Niet die mensen hee, dat had je toch wel al geraden ?

Valentijn werd gevierd vorige week,

En wat er allemaal gebeurd was, hield weer geen steek :

Het ene koppel zou eeuwig trouw blijven aan mekaar,

Een ander koppel dat zou trouwen, ging uit elkaar .

En ze zagen elkander nochtans zo graag zeiden ze in het begin,

Ze waren voor mekaar gemaakt en zouden starten aan een gezin .

Bon, dat kan allemaal wel zijn, denk ik dan,

Maar er mankeerde toch iets aan jullie plan .

Als je na zes maanden al op mekaar bent uitgekeken,

Zijn jullie toch wel te snel voor elkaar bezweken .

Nu ja, is weer geld uitgespaard,

Kan voor iets anders worden bewaard .

Verliefd, verloofd, getrouwd,

Vlammende ruzies, echtscheidingen,klatergoud .

Blozende baby’s, kindergeluk,

Nukkige tieners, dromen stuk.

Nooit is het hun schuld, nooit is het hun fout,

Het is altijd die ander die niet van hun houd.

En wij lezen elk pittig verhaal

En schudden ons hoofd,

Leve Dag allemaal,

Bedankt dat je ons van onze verveling berooft .

Maar wat zijn we toch blij dat wij gewone mensen zijn,

Ze mogen het hebben : hun wereldje vol schone schijn !



VariaVaria

WANDELING IN DE KIJKER

Wandeling: Genieten van de natuur.

Afstand: 3,2 km

Een mooie wandeling die loopt langs de regenbeek.

De naam van de wandeling zegt het zelf: genieten van de natuur.

Onderweg kom je een spleinpleintje tegen, alsook een tuinpaviljoen waar je

even kan uitrusten.

Na de wandeling kan je nog genieten van een consummatie in de cafetaria van

ons wzc.

Een brochure van deze wandeling is te verkrijgen aan ons onthaal.

Veel wandelplezier!

Oliebollen!

zaterdag 11 en zondag 12 maart worden er lekkere oliebollen gebakken in de cafetaria.
Zaterdag 11 maart door Ilonka en Christine, zondag 12 maart door Irène en Christine.

Voor de prijs van 5 € kunt u genieten van 3 oliebollen en koffie.

Iedereen welkom!







Save the dateSave the date

Activiteiten maart

2 maart

Vrijwilligersvergadering

Verkoop aangepaste kledij door de firma so-yes.be, vanaf 14.30 in

dagzaal noord 1

9 maart

infosessie familienet (meer info: zie affiche)

11 en 12 maart

oliebollenbak in de cafetaria

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 april

Pasen

Paaseucharistie door Jan Coghe om 10.30u in de cafetaria opgeluisterd door

het Sint-Henricuskoor.

De Paashaas komt op bezoek, met mogelijkheid tot het nemen van een foto

samen met de paashaas. Voor de kinderen tot 12 jaar is er chocolade

voorzien. Er loopt ook een kleurwedstrijd waarbij op Pasen de hoofwinnaar

bekend wordt gemaakt.

13 april

Oldtimerrondrit in samenwerking met de oldtimervrienden onder leiding van

Danny Craccoo

23 mei & 30 mei

Uitstap naar Dadizele

Op 23 mei is dit voor de bewoners van Noord 1, Oost 1, en Oost 2

Op 30 mei is dit voor de bewoners van Noord gelijkvloers, Noord 2 en Trochus

4 juli & 6 juli

Uitstap naar Middelkerke

Op 4 juli gaat dit door voor de bewoners van Noord 0, Oost 2 en Oost 1

Op 6 juli gaat dit door voor de bewoners van Noord 1, Noord 2 en Trochus

Huifkartocht

4, 6, 11, 13,18 en 25 september



Een blik op februariEen blik op februari

Het nieuwe jaar werd sportief
ingezet



Naam:Naam:



Op zondag 26 maart veranderen we van

wintertijd naar zomertijd. We draaien de

klok 1 uur door, 2u wordt 3u

Wist je dat…

Er een vanuit stad Roeselare een nieuwsbrief is voor senioren?

Je kan je hiervoor inschrijven om deze nieuwsbrief online te ontvangen en zo blijf je

op de hoogte van nieuws en activiteiten van de stad voor ouderen!

Nieuwsbrief Leven(nd)Roeselare – Actief ouder worden; je kan je gegevens

invullen via volgende link:

https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/gezin-en-familie/ouderen

VariaVaria









WoordzoekerWoordzoeker





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


