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Bedankt

Paul !



Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Beste bewoners, familie en vrienden van Sint-Henricus,

Juni is een zeer bewogen maand geweest. Op 7 juni werd ik in het WZC Sint-Henricus
heel warm en hartelijk onthaald. Niets ontbrak: een open deur, bewoonster Simonne die
met een grote glimlach me de sleutel overhandigde, een heerlijk ontbijt, een ingericht
bureau, enthousiast onthaald in alle leefgroepen, ... Het voelt als thuiskomen.

Een thuis waar iedereen met het hart op de juiste plaats zorg draagt voor elkaar en samen
inspanningen levert zodat iedereen zich goed kan voelen. De gezellige sfeer, de heerlijke
goedemorgens, de gelukjes maar ook de verdrietjes die gedeeld worden, de geur van
pannenkoeken en gebak, het vers geperst sinaasappelsap op maandagochtend, de met
zorg gedekte tafels en fris gepoetste ruimtes, de diverse bewegingsactiviteiten, de
muzikale omlijsting, de duo-fiets in het straatbeeld, ...

Een thuis waar Paul als goede huisvader en het voltallige team medewerkers, vrijwilligers,
.. de voorbije 33 jaar met hart en ziel aan gewerkt hebben. Met graagte werk ik hier
samen aan verder en neem de fakkel van Paul over. De komende weken, maanden zal
het dan ook wat tijd vragen om iedereen te leren kennen en de gewoonten van het huis me
eigen te maken en me te verdiepen in de uitdagingen die ons in de toekomst te wachten
staan.

Op 17 juni was het dan ook feest! De pensioenviering van Paul! Het werd een dag vol
verrassingen waarbij iedereen die zijn pad gekruist heeft hem wilde bedanken voor wat hij
betekend en gerealiseerd heeft. En we waren er allemaal getuige van dat het overweldigd
was! Een topdag waarop Paul met volle teugen genoten heeft en van de ene in de andere
verrassing beland is. Dankjewel om dit mee mogelijk te maken. Verder in de piccolo kan
je uitgebreid genieten van enkele sfeerbeelden van die dag.
Ook Moniek ging op pensioen na 27 jaar gewerkt te hebben als ergotherapeut op de
verschillende afdelingen en als laatste op noord 2. We wensen haar alvast een mooie tijd
toe en danken haar voor haar jarenlange enthousiaste inzet.

En als laatste maar niet het minste was er de verhuis! Zuid 1 en de Parel verhuisden op
27 en 28 juni naar de Oostvleugel. De week voordien planden we voor de bewoners en
familie een bezoek om een eerste blik te werpen op de nieuwe woonst. Tot op het laatste
moment en nog steeds werken er stielmannen alles af en zien we ze ijverig doorheen het
gebouw passeren. Alvast een grote dankjewel aan iedereen die deze verhuis hielp
realiseren. Het vroeg van ons allemaal de nodige flexibiliteit. De komende periode nemen
we de tijd om ons opnieuw te settelen en een zicht te krijgen op de kinderziektes die iedere
verhuis naar een nieuwbouw met zich meebrengt. We nodigen dan ook iedereen uit om
ons hierbij te helpen en zaken die jullie merken te signaliseren. De huiselijke warme sfeer
die zo herkenbaar is voor dit huis is zeker al aanwezig. Ondertussen zitten we niet stil. Op
4 juli verhuist het pluk-de-dagcentrum en vanaf 16 augustus begint de tweede fase van de
verbouwingen. Ook hierin zullen we jullie stap voor stap meenemen en blijvend
informeren.

Maar eerst gaan we met z'n allen genieten van de zomermaanden! De koersbus
festiviteiten op 12 juli waartoe jullie allen uitgenodigd zijn kunnen hier alvast een aanzet
zijn. Alvast tot dan!

Warme groetjes, Marleen Joossens, Directeur WZC Sint-Henricus
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Een blik op juniEen blik op juni

Vrijdag 3 juni kwamen Geert en Saskia (vzw Friends and Birds) samen met

hun 6 vogels een roofvogel demonstratie geven.

Dit was Feya, een kookaburra, ook

wel lachvogel genoemd. Hij is 42 cm

groot en weegt 330 gr. Ze hebben

een typische lach, daarom krijgen ze

de naam: lachvogel. Hij leeft in

Australië en is de grootste onder de

ijsvogel soorten. In tegenstelling tot

andere ijsvogels leven ze niet aan

het water. Ze eten graat insecten,

kikkers, kleine vogels, ...



Een blik op juniEen blik op juni

Dit was Kiwi, een Amerikaanse

torenvalk. Hij is ongeveer 20 cm groot

en heeft een spanwijdte van +- 52 cm.

De mannetjes zijn blauw-grijs op de

vleugels. De vrouwtjes zijn bruin.

Bij Simonne zat de Afrikaanse

oehoe. Hij is ongeveer 45 cm groot

en heeft een spanwijdte van 100 cm.

Hij leeft in het grootste deel van

Afrika. Ten zuiden van de Sahara

woestijn. Hij jaagt vooral overdag en

's nachts verbergen ze zich in

bomen. Ze eten muizen, insecten,

jonge zoogdieren, ...



Een blik op juniEen blik op juni

Dit is een Siberische oehoe, Tara. Het is de grootste uil die er is en meet

ongeveer 80 cm. Ze heeft een spanwijdte van 1m 80. Een vrouwtje weegt 3,5 kg.

Ze leven vooral in het hoge noorden van Siberië. Ze eten vooral kleine

zoogdieren en vogels. Na enkele uren geven ze een braakbal waar je alle botten,

nagels, vacht, ... kan terugvinden.



Een blik op juniEen blik op juni

Dit is een Indische dwergooruil,

ongeveer 20 cm groot en de

grootste soort onder de

dwergooruilen. Gewicht tussen de

190 gr en 230 gr. Ze eten

voornamelijk insecten, maar ook

kleine zoogdieren en reptielen.

Dit is de witte kerkuil,

Raya, ongeveer 35 cm

groot. Hij heeft een plat

gezicht in de vorm van

een hartje. Het zijn

nachtdieren, ze kunnen

goed zien in het donker

maar gebruiken bij het

jagen vooral hun oren.

Ze eten vooral kleine

knaagdieren, kleine

vogels en grote insecten.



Een blik op juniEen blik op juni

Naar jaarlijkse traditie vertrokken we op uitstap naar
Sluis.



Een blik op juniEen blik op juni

éénmaal toegekomen werden we

verwacht in Lindenhoeve en het het

Hart van Sluis voor een potje koffie en

een stukje taart.

Daarna genoten we van de natuur en wandelden we op de vesten. Wie dat

wenste kon ook het stadje bezoeken met de vele winkeltjes. Voor elk wat wils.

We hebben ervan genoten!



Een blik op juniEen blik op juni



Een blik op juniEen blik op juni



Een blik op juniEen blik op juni

Op donderdag 23 juni brachten we een bezoek aan WZC de Zilverberg.

Daar vond het VIVAL festival plaats. We maakten een wereldreis. We

namen deel aan Afrikaanse dansen, bewonderden verschillende

volksdansen en ten slotte genoten we van een welverdiende drankje.

Het was een super namiddag!



Een blik op juniEen blik op juni



Een blik op juniEen blik op juni

14 en 16 juni hadden de bewoners en hun familie de kans om eens een kijkje te

nemen op de afdelingen oost 1 en oost 2. Super mooie kamers, prachtig uitzicht,

indeling van de kamer. Allemaal nieuw en super spannend!



Een blik op juniEen blik op juni



Een blik op juniEen blik op juni

Bolletra



Een blik op juniEen blik op juni

In de maanden juni en juli gaan we met de

bewoners naar de bolletra in

dienstencentrum Ten Elsberge. Bedankt

Norah en Roger en de medewerkers van

Ten Elsberge voor de ontvangst.



Jarig in juli-augustusJarig in juli-augustus..
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Jarig in juli-augustusJarig in juli-augustus..
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Denise Demuynck

Noord 0

°12 augustus 1931

+29 mei 2022

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

Roger Roelens

De Parel

Echtgenoot van mevrouw Vera Guillemyn

°Ruddervoorde, 22 april 1941

+Roeselare, 23 mei 2022

Noëlla Vandevelde
Noord 1

Ech

°25 december 1934

+Roeselare, 28 mei 2022



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

Marcella Vermeersch

Noord 1

Weduwe van de heer Juliaan Meeuws (+2012)

°Roeselare, 22 augustus 1930
+Rumbeke, 31 mei 2022



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Georgette is geboren op 24 juli 1931 te Heule. Zij is gehuwd met

André Verbeke. Georgette deed vroeger het huishouden in een

gezin en zorgde voor de kinderen.

Georgette heeft veel gereisd na het overlijden van haar man,

zowel met de bus, trein als het vliegtuig.

Ze luistert nog altijd graag naar muziek en is nog actief bezig op

haar tablet.

Georgette

Debaere,

Noord 0





Pensioen PaulPensioen Paul

Hoelang werk je hier? Hoe ben je hier terecht gekomen?

In 1979, na mijn studies maatschappelijk werker, koos ik voor het OCMW-

Roeselare waar ik de opnamen voor de ‘rusthuizen’ Ten Hove, Ter Dreve en Sint-

Henricus kreeg toegewezen.

Op 1 februari 1989 werd ik directeur van Sint-Henricus. Ik kreeg een enthousiast

onthaal en voelde mij meteen thuis.

Wat is je het meeste bijgebleven, wat ga je nooit vergeten?

Enkele initiatieven beschouw ik als belangrijke gebeurtenissen die de toekomst

van Sint-Henricus mee hebben bepaald.

Op 1 februari 1990 is het dagcentrum in Sint-Henricus opgestart, één van eerste

in ons land.

Op 1 januari 1995 is de afdeling de parel opgericht, een kleinschalige afdeling

voor 12 ouderen met dementie.

Ik herinner mij de aankoop van een eerste computer en later ook een fax voor het

versturen van medicatievoorschriften naar de apotheek. Sint-Henricus was piloot

voor het elektronisch zorgdossier en later ook voor de robot-herverpakking van

medicatie waarvoor een ander zorgdossier moest worden geïmplementeerd.

Aan de opening van de nieuwe zuidvleugel bewaar ik de mooiste herinneringen.

Vervolgens moest de volledige renovatie van de noordvleugel nog starten.

Bewoners verbleven tijdens deze verbouwing in tijdelijke modules waar

Veronique Bostyn de leiding nam. Bewoners en personeel waren zo in de

wolken van haar stijl van leidinggeven dat een bevordering naar directeur

bewonerszorg voor de hand lag.



Pensioen Paul
De samenwerking met een privaat partner leidde in 2016 tot de woonassistentie

voor de bewoners van de flats in het nieuwe Trochus.

Vandaag betrekken we de nieuwe oostvleugel, een architectonisch juweel. Dank

zij de woningen die Motena heeft aangekocht en afgebroken in de Sint-Petrus en

Paulusstraat is er een grote zichtbaarheid en openheid van de site. De tweede

bouwfase zal nog twee jaren in beslag nemen. Ik zie er naar uit om het

eindresultaat te ervaren.

Maar het zijn niet alleen de grote gebeurtenissen die me bijblijven. Even belangrijk

zijn de vele fijne momenten met medewerkers, bewoners, vrijwilligers en

bezoekers, en niet in het minst ook in het directieteam. De tuinfeesten,

medewerkersfeesten, voordrachten met eminente sprekers, optredens van het

koor, uitstappen met zilveren slot, teambuilding-activiteiten, zal ik blijven

herinneren. Foto’s liegen er niet om hoeveel plezier we samen hebben beleefd.

Er waren ook droevige

momenten. Vooral het verlies

van collega’s op jonge leeftijd

blijft mij bij en de

eindejaarsperiode in 2020 was

een heel droevige coronaperiode

Hoe ga je jouw vrije tijd indelen?

Wanneer men aan personen bij wie het einde nadert vraagt waar men spijt over

heeft komt heel dikwijls het antwoord dat men, kon men het leven opnieuw doen,

meer tijd zou besteden aan wie hen het meest lief is, partner, kinderen,

kleinkinderen. Wel dat zal ik nu doen en voor de rest zie ik nog wel hoe dit wordt

ingevuld.

Wat waren de grootste veranderingen in je carrière

De verzelfstandiging van de zorgdiensten van het OCMW in wat toen het

zorgbedrijf werd genoemd en later Motena is geworden.

Het was een noodzakelijke wending om tot een eigentijdse bedrijfsvoering te

komen. In zo’n ingrijpende transitie gaan ook goede zaken verloren. Typerend

voor die periode waren keuzes voor centralisatie versus decentralisatie, een

slingerbeweging stel ik vast.



Pensioen PaulPensioen Paul

De digitalisering in zovele processen wil ik zeker ook noemen. Wanneer

toepassingen niet intuïtief bediend worden en geen tijdwinst opleveren ervaren

medewerkers dit als een bijkomende belasting. Gebeurt dit wel dan beschouwt men

de grote vooruitgang snel als vanzelfsprekend.

Wat waren de grootste uitdagingen als directeur

Zonder twijfel: het vinden van goede medewerkers. Ik geloof nog steeds in de

basiscompetenties die getoetst worden bij selecties binnen Motena, “SPIKE”

samenwerken, professionaliteit, integriteit, klantgerichtheid en engagement.

Niet voor niets is het adagium van Sint-Henricus: ‘verzorgen doen we samen’. Met

samen bedoelen we de medewerkers mèt de bewoner en mèt de mantelzorger en

andere zorgverleners.

Nog 1 goede raad of tip voor je opvolger?

Medewerkers vragen om duidelijkheid. Ik betwijfel of ik daar steeds in ben geslaagd.

Hou het eenvoudig. Keep it simple.

En als uitsmijter deze van boer Clerck:

“De beste vette is den boer zijn kloefen” De chef moet bij zijn volk zijn.

Of in mijn eigen woorden, wees aanwezig en toon betrokkenheid.



Pensioen Paul



Pensioen PaulPensioen Paul

Vrijdag 17 juni vierden we het afscheid van Paul

De dag begon met een heerlijk ontbijt voor alle collega's in het nieuwe pluk-de-

dagcentrum.

Daarna nam Paul afscheid van de bewoners op de verschillende afdelingen.

Dankwoordjes en tips om zijn vrije tijd in te vullen werden gegeven, liedjes

werden gezongen en herinneringen werden opgehaald....

Een rollercoaster aan emoties.

In de namiddag konden families, vrijwilligers en ex-collega's nog eens langkomen.

De dag werd afgesloten met een officiële afscheid in de ocar gevolgd met een

feest in het woonzorgcentrum zelf.



Pensioen PaulPensioen Paul



Pensioen Rita en MoniquePensioen Rita en Monique

Beste Monique,

Je bent een jaartje jonger en toch gaan we samen
op 1 juli met pensioen. Ik durf stilletjes hopen
Monique dat iedereen mij evenveel zal missen als
dat ik hoor hoe sterk iedereen in Sint-Henricus,
bewoners en medewerkers, jou zullen missen.
Je bent een voorbeeld voor uw collega's, je ziet de
bewoners graag, je blijft steeds rustig en je blijft
doorgaan voor wat je voor uzelf als goed doel hebt
vooropgesteld voor de bewoners.
Jouw begeleiding voor het ontbijt doet mij denken
aan een italiaanse 'la mama' in rode schort en op
sandalen. Vol emotie en zelfs chaotisch zorgt uw
standvastige aanwezigheid voor zekerheid,
geborgenheid en structuur voor de bewoners.

Je blinkt uit met een heldere kijk op wat ergo in een woonzorgcentrum kan zijn. Je bent zo
verstandig dat medewerkers verwijzen naar de wijze raad van tante Monique.
De gedichten in de poëzieweek bracht ons ieder jaar dichter bij onze gevoelswereld en bij
elkaar.
Nu komt de tijd van uw leven er aan: het pensioen.

Je vertelt zo graag over reizen en over uw familie, en over uw echtgenoten Theo en Luc.

Mag je samen met hen verder uw geluk vinden Monique. Geniet er van en denk af en toe
nog eens aan ons.

Na een loopbaan van meer dan 40

jaar nemen we op 1 augustus

afscheid van Rita Scheldeman. Ze

werkte als schoonmaakster op de

afdeling Noord 1. Rita kan van haar

welverdiend pensioen genieten!









Gymnastiek met kleinkinderen /Gymnastiek met kleinkinderen /
achterkleinkinderenachterkleinkinderen



Vaderdag



Zondag 3 juli

Minestrone

Varkenswangetjes met Rodenbach

peertjes en duchesse-aardappelen

Zondag 10 juli

Franse peultjessoep

Gelardeerd gebraad met appelmoes

en kroketjes

Zondag 17 juli

St-Germainsoep

Stoverij van konijn met boontjes en

aardappelnootjes

21 juli (Nationale Feestdag)

Bloemkoolsoep

Rundsstoverij

met zomers slaatje en kroketten

Zondag 24 juli

Erwtensoep

Kalkoenfilet met veenbessensaus

knolselder en duchesse

Zondag 31 juli

Bloemkoolsoep met kruidenkaas

Ardeens varkenshaasje met peertje

Rösti-aardappel



Zondag 7 augustus

Tomatensoep met balletjes

Eendenbil met sinaasappelsaus

perzik en kroketten

Zondag 14 augustus

Wortelroomsoep

Kalkoenrollade met zoetzure saus

ananas en aardappelwafeltjes

15 augustus (O.L.H. Hemelvaart)

Aspergesoep

Kalfssteak met provençaalse boontjes en

gratin-aardappel

Zondag 21 augustus

Groentensoep

Ardeens gebraad met peertje

en aardappelnootje

Zondag 28 augustus

Tomatensoep

Varkenshaasje met roomsaus

rauwkost en duchesse aardappel







De ArkDe Ark



De Ark

Het schooljaar zit erop, samen met het schrijven naar de leerlingen van het 5e

leerjaar van de Ark. Ze kwamen nog even om afscheid te nemen van hun

pennenvrienden.



TevredenheidsmetingTevredenheidsmeting

In de maand Juni: tevredenheidsmeting bij alle
bewoners

Wij zijn het woonzorgcentrum met de W van Welkom.
Het hele team zet zich elke dag volop in om te zorgen

dat elke bewoner zich hier geweldig Welkom voelt.
Altijd, op elk moment van de dag. Zowel voor wie hier
recent is ingetrokken als voor wie hier al jaren thuis is.
En we nodigen ook alle bewoners uit om hieraan mee
te bouwen. Als je merkt dat het ergens kan verbeterd

worden, dan willen we dat heel graag weten. Zo kunnen
we er meteen werk van maken. Hiervoor komt Moica

(die je hier op de foto ziet) langs bij jullie in juli.
We stellen deze vragen aan alle bewoners, en zullen u
achteraf zeker op de hoogte houden van de algemene

resultaten.Alvast heel hard bedankt voor jullie
medewerking!





Activiteiten septemberActiviteiten september

Maandag 5 september:

Optreden Ludo

vanaf 14.30u in het

restaurant

Dinsdag 30 augustus

Bbq voor alle bewoners

in de namiddag reuzedarts



Activiteiten: septemberActiviteiten: september

Mosselweek
in de week van 12 september

hebben alle bewoners de kans om

mosselen te eten.

Huifkartocht

dinsdag 6 september: noord 2

donderdag 8 september: de parel

dinsdag 13 september: oost 1

donderdag 15 september: noord 1

dinsdag 20 september: noord 0



Voorstelling psycholoog



Train je brain











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


