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Voorwoord.Voorwoord.

De beweeg-activiteiten in het woonzorgcentrum zorgen voor zo’n positieve drive

bij de bewoners en de medewerkers dat wij met groot genoegen verder

investeren in toestellen die de mobiliteit stimuleren.

Vorig jaar testten we samen met bewoners verschillende modellen van fietsen

uit, de Riksja fiets, de rolwagenfiets en de duofiets.

De Riksja fiets is een "passieve" fiets, in die zin dat de bewoner in de Riksja

zelf niet moet duwen. De passagier kan ten volle genieten van de fietsrit en de

omgeving. De bewoners moeten mobiel genoeg zijn om in- en uit te stappen.

De rolwagenfiets is voor personen met een rolwagen.

Een 15-tal bewoners konden vorig jaar genieten van het uittesten van een

elektrische duofiets.

De duofiets is voor de bewoners een "actieve" fiets. De bewoner kan nog zelf

meeduwen. Dit mee kunnen trappen is uitstekend voor hun conditie.

Indien ze te moe worden of niet zelf kunnen duwen kan een voetenplank

gebruikt worden. Ook kan via een schakelbare vrijloop gekozen worden of de

bewoner al of niet mee trapt. Bij deze duofiets lukt het met één begeleider om

de bewoner op de fiets te plaatsen wat bij de Riksja en rolwagenfiets moeilijker

is. De begeleider die naast de bewoner zit kan vlot een gesprek aanknopen wat

bij de andere twee fietsen moeilijker is.

We kozen er om een elektrische duo-fiets aan te kopen die deze maand

geleverd wordt. Duimen voor mooi weer. Wie graag eens samen met een

bewoner wil fietsen met de duo-fiets kan een ritje reserveren.

Om nog meer tot bewegen aan te zetten komt er aan de zijde van de Sint-

Petrus- en Paulusstraat een beweegtuin met enkele beweegtoestellen.

Wij rekenen er op dat deze volgende maand geleverd en geplaatst worden.

Maar soms is bewegen méér dan bewegen alleen. Het engagement van de

vrijwilligers en de bewoners die in Rumbeke-dorp als “mooi-makers” tijdens

hun wandeling de omgeving proper maken strekt iedereen tot voorbeeld.

Echt tof wat jullie allemaal doen.

Paul Callebert

Directeur
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Een blik op maart.Een blik op maart.

Op 1 maart organiseerden we voor de bewoners van het woonzorgcentrum

en Trochus een sportdag.

Onder het motto "Samen in beweging" gingen ze met elkaar, met vrijwilligers

en met collega's aan de slag met ballen, touwen, parachute en nog zo veel

meer.



Een blik op maart.Een blik op maart.

Verse

pannenkoeken

op elke afdeling!

Dat smaakt!

Na het sporten werden de

deelnemers beloond met een

heus diploma en een medaille.

Bedankt aan de vrijwilligers en de

collega's om er een top

namiddag van te maken!!

Op naar de tweede editie!



Een blik op maart.Een blik op maart.

Bowling "de Ring" in Roeselare



Een blik op maart.Een blik op maart.

Uitstap naar de bowling, iets

die voor veel van onze

bewoners nieuw is. Dit in

vergelijking met de "bolletra"

is dit een hemelsbreed

verschil. Het was een hele

beleving, kegels die vanzelf

op de baan kwamen. rollen

met hele zware ballen, en

genieten van een lekker

drankje.



Een blik op maart.Een blik op maart.

Week van de vrijwilliger



Een blik op maart.Een blik op maart.

Wzc Sint-Henricus verwent vrijwilligers met ...workshop

De Week van de Vrijwilliger is gestart en in WZC Sint-Henricus in Rumbeke ging

dat niet onopgemerkt voorbij. Niet alleen werden de veertig vrijwilligers er

maandag getrakteerd op koffie en cake, er werden ook 120 boompjes uitgedeeld,

terwijl de bewoners genoten van een workshop insectenhotels bouwen.

Vrijwilligers verzetten hier bergen werk, zegt bewegingscoach Vicky Devos. Ze

helpen bij uitstappen, bieden begeleiding bij wandelingen, houden de cafetaria

open en organiseren allerlei activiteiten. Ze hebben een plaatsje in ons hart en

verdienen het om eens extra in de bloemetjes te worden gezet.

artikel hln



Een blik op maart.Een blik op maart.

Er was heel wat interesse van de

media. Zowel Radio 2, VRT, de

weekbode en het Laatste Nieuws

kwamen langs voor een interview.

Heel wat "leven in de brouwerij".



Een blik op maart.Een blik op maart.

Onze vrijwilligers nemen verschillende taken op zich zoals wekelijks vers

geperst fruitsap klaarmaken, de bar, wandelclub, de wasbedeling, drankronde,

ontbijtwerking, ... en nog zo veel meer

Tine en Georgette, 2 van onze "barmoeders"

Een aantal

"leden" van

onze

wandelclub

vrijwilligers:

Patrick

Marc

Carlos

Geert

Dirk



Een blik op maart.Een blik op maart.

Marina komt

wekelijks voor een

babbeltje.

Joseph en Raymond met hun "wandelbuddy" Johan.



Irène, Ilonka en

Christine persen

iedere

maandagmorgen

30 kg

sinaasappelen. En

delen dit rond aan

onze bewoners.

Een goede start

om de week te

beginnen!

Mickey staat in voor de was-

bedeling.

Jochen deelt de drank rond op de

verschillende afdelingen en staat in

voor de ontbijtwerking.



Een blik op maart.Een blik op maart.

De straten rond het Wzc zijn sinds vrijdag 25 maart weer een stukje

mooier.

Bewoners en vrijwilligers gingen als "mooimaker" op stap om al het

zwerfvuil op te ruimen.

Dit gebeurde i.s.m. stad Roeselare.

Na dit harde werken volgde een welverdiend drankje op het terras van

de Tonne.

#degrotelenteschoonmaak



Een blik op maart.Een blik op maart.



Een blik op maart.Een blik op maart.

De wekelijkse aperitief - momenten, extra beweging en zorgmomenten staan ook

op het programma.



Een blik op maart.Een blik op maart.



PaaseierenraapPaaseierenraap



Data om te onthoudenData om te onthouden

14 april: witte donderdag - EH. André Decock komt langs voor de ziekenzalving

in dagzaal noord 1

15 april: goede vrijdag - 15u kruisweg in dagzaal noord 1

Verhuis naar de Oost-Vleugel: belangrijke data!

25 april: info-avond families Zuid 1 om 19u

26 april: info-avond families de parel om 19u

27 april: infomoment voor de bewoners van Zuid 1 om 10u

14 juni: Bezoek bewoners van Zuid 1 aan Oost 1

16 juni: Bezoek bewoners + families aan Oost 2

24 juni: Kamerinrichting Oost (14u - 18u)

25 juni: Kamerinrichting Oost (9u-12u / 14u-16u)

26 juni: Kamerinrichting Oost (9u-12u / 14u-16u)

27 juni: Verhuis de Parel naar Oost 2

28 juni: Verhuis Zuid naar Oost 1

29 juni: Verhuis pluk-de-dagcentrum

Uitstap Dadizele:

Dinsdag 3 mei: afdeling de Parel, Noord 2 en Noord 0

Donderdag 5 mei: afdeling zuid 1, Noord 1 en Trochus

Dagverloop:

Vertrek om 13u aan het woonzorgcentrum met de liftbus. 13.30u aankomst bij

Bistro du Chêne, waar we genieten van een kopje koffie en een stukje taart.

Om 15u misviering in de basiliek opgeluisterd door het st.--Henricuskoor.

We komen rond 17u.30 a 18u terug en nuttigen we nog een avondmaal in het

restaurant.

Als familielid of kennis kan je mee als begeleider op

uitstap. Gelieve jullie naam door te geven aan Vicky,

Emelie, Nathalie, Chanel of Moniek



Week van de valpreventieWeek van de valpreventie

Even voorstellen ...

In woonzorgcentra valt ongeveer 30% tot 70% van de 65-plussers minstens 1 maal

per jaar. Bovendien neemt bij bewoners met cognitieve problemen dit risico nog

toe. De risicofactoren, oorzaken en gevolgen van vallen zijn complex. De

voornaamste risicofactoren zijn mobiliteit, evenwicht, medicatie, omgeving, gedrag,

zicht, voeten, schoeisel en valangst. De gevolgen kunnen lichamelijk, psychosociaal

en financieel zijn.

Het detecteren, evalueren en behandelen van valincidenten en valrisico’s om zo

nieuwe valincidenten en mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen, is de taak die

door de werkgroep valpreventie ter harte wordt genomen.

Tevens is het van belang bewoners en hun familie te informeren omtrent

valpreventie, veilig gedrag en voldoende lichaamsbeweging aan te moedigen. Ook

de nodige maatregelen naar sensibilisatie van medewerkers, beleid, bewoners en

hun familie komen aan bod binnen de werkgroep valpreventie.

Valpreventie is dus zeker niet de taak van één discipline of medewerker.

Iedereen die betrokken is bij de zorg, maar ook de bewoner zelf en zijn

omgeving/familie kunnen een bijdrage leveren tot het verminderen van

valincidenten.

Heeft u vragen?

Aarzel dan zeker niet om contact

op te nemen met iemand van de werkgroep:

Friedel Vinckier - verpleegkundige

Yamina Bauwens - verpleegkundige

Chanel Caytan - animator

Nico Vanderschaeghe - technieker

Michelle Vanrenterghem - kinesiste

Vicky Devos - bewegingscoach



Week van de valpreventieWeek van de valpreventie







Nicole Deleye verblijft sinds 20 maart op afdeling Zuid, na een

kortverblijf op afdeling Noord 1. Nicole is geboren op 12

september 1937 in Roeselare. Haar vader was de oprichter van

kledingwinkel 'Deleye'. Nicole was later ook de kracht achter de

zaak. Nicole huwde met Dhr. Romel en samen kregen ze drie

kinderen. We heten Nicole van harte welkom!

Nicole Deleye

Zuid 1

Jan is afkomstig van Roeselare en is gehuwd met Rosa Sabbe,

ze hebben een zoon Carl.

Ze kwamen beiden uit een landbouwersgezin maar hebben zelf

nooit "geboerd". Jan is industrieel-ingenieur bouwkunde en gaf

altijd les in het klein Seminari te Roeselare. In zijn vrije tijd was hij

altijd bezig met bouwen en verbouwen. Dit was zijn passie.

Jan verblijft sinds 18 maart op afdelingen de parel

Jan Dousy,

De Parel

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Cecilia is geboren op 23/06/1932 als enige dochter. Ze bracht

haar jeugd door bij haar grootmoeder in Izegem, daar haar beide

ouders werkten. Ze huwde met Paul Lietaert, intussen

overleden, en samen hebben ze 5 kinderen, 2 dochters en 3

zonen waarvan één zoon overleden is. Cecilia woonde voor haar

opname in de Lekkenstraat in Rumbeke.

Cecilia

Lemiere,

Noord 2
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Zondag 3 april

Aspergesoep

Gelardeerd gebraad met champignonsaus

perzik en amandelkroketten

Zondag 10 april

Courgettesoep

Rundstong in madeirasaus

peertje en kroketten

Zondag 17 april: Pasen

Aspergesoep

Lamsstoofpotje met gebakken witloof

en gratin aardappel

Zondag 24 april

Wortelsoep

Orloffgebraad met champignonsaus

pêches en duchesses



Echtgenote van de heer

Jan Van Eeckhoutte (+2017)

° Roeselare, 23 augustus 1936

+ Rumbeke, 15 maart 2022

Marie - Louise Dumon

Zuid 1

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

Echtgenoot van mevrouw Marie José Demeulenaere

°Zwevezele, 7 augustus 1935

+Rumbeke, 27 februari 2022

Marcel Dejonckheere

Noord 2

Margaretha 'Margriet' Beaumont
De Parel

Echtgenote van de heer Gustaaf Engels (+2014)

°Staden, 1 april 1927

+Roeselare, 14 maart 2022





Solidariteitsactie.Solidariteitsactie.

Het nieuws van de oorlog van Oekraïne en de vluchtelingen treft ons allemaal.

We zochten een manier op hen te helpen, zo kwamen we op het idee om een

wafelbak en spaghettiverkoop te organiseren.

We bundelden onze krachten. Bewoners hielpen mee met het maken van

wafeldeeg, andere hielpen met het maken van een vlag, anderen verpakten de

wafels. De verkoop was een succes! We verkochten zowaar 220 pakjes wafels en

42 liter spaghettisaus. Dit was goed voor 1515€ opbrengst. We storten dit

op het rekeningnummer 1212 van het rode kruis.

Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen en gekocht, en een extra bedanking

voor Simonne Vermaut en Mariëtte Casteleyn!



SolidariteisactieSolidariteisactie



Solidariteitsactie.Solidariteitsactie.



Getuigenis van enkele personeelsleden.Getuigenis van enkele personeelsleden.

Ook zijn er enkele personeelsleden onder ons die de oorlog op een andere

manier bekijken, omdat ze zelf al een oorlog hebben meegemaakt of omdat

hun familie dicht bij Oekraïne woont.

Hallo Lucia Muresan,

Vanwaar ben jij afkomstig?

Ik kom uit Roemenië, uit de

provincie Transilvania, dit is +- 700

km met de grens van Moldavië. Ik

woon al 7 jaar in België.

Waarom ben je naar België

gekomen?

Om mijn dochter een beter leven te

kunnen geven. Roemenië is een

heel mooi land, mooie natuur, maar

er is ook veel corruptie.
Andrea Velisar en Lucia Muresan

Mijn broer, familie en vrienden wonen nog in Roemenië. De Roemenen zijn

heel solidair met de Oekraïense vluchtelingen. Mijn broer stelt zijn huis en ik

mijn appartement ter beschikking van vluchtelingen. We helpen ze met de

nodige documenten bij de ambassade en geven hen voedsel. Er zijn 500 000

vluchtelingen op 1 dag, er is hulp nodig!

Wat denk je van de oorlog, Poetin?

Ik ben bang van Poetin, meer dan 30 jaar geleden was Roemenië ook

communistisch zoals Rusland. De Roemenen weten hoe het voelt in een

communistisch regime. Nu is Roemenië lid van de Europese unie en zijn ze

meer vrij.

Het is niet normaal dat iemand alles opeist. Elk land heeft zijn eigen tradities

en politiek, en die moeten we respecteren.

Ik ben Andreea Velisar en ik ben afkomstig van Constanta in Roemenië

Ik ben al 5 jaar in België. Ik ben samen met mijn man en 2 kinderen naar hier

gekomen. De reden dat we naar hier gekomen zijn is om mijn kinderen een

betere toekomst te geven.



Getuigenissen van enkele personeelsleden.Getuigenissen van enkele personeelsleden.

Sohela (verpleegkundige op noord 2) ontvluchtte haar thuisland , Afghanistan, in

2011.

De oorlog in Oekraïne maakt allerlei gevoelens bij haar los. Ze voelt enorm mee

met de vluchtelingen maar alle moeilijke herinneringen aan haar eigen situatie

wegen soms te zwaar door. Ze zegt dat ze zoveel mogelijk het nieuws vermijdt

om zichzelf te beschermen. Nietemin kun je je nooit helemaal afschermen want

het nieuws is overal.

Op mijn vraag welke gevoelens zij heeft

over haar eigen situatie antwoordt ze:

‘ Ik heb een dubbel gevoel. Langs de

ene kant ben ik heel blij dat ik nu veilig

ben. Ik ben vrij, kan mijn eigen keuzes

maken. Ik kan mijn mening zeggen

zonder angst te moeten hebben. Ik ben

zeer dankbaar dat ik hier, in België, de

kans gekregen heb om de taal te leren

en een opleiding te volgen. Daardoor

kan ik hier een leven uitbouwen voor mij

en mijn gezin.

Anderzijds doet het mij veel verdriet dat ik niet langer in Afghanistan kan

wonen. Ik mis mijn familie, vrienden en kennissen maar ook het land zelf.

Afghanistan blijft in mijn hart mijn thuisland. De mensen moeten goed

begrijpen dat niemand zómaar zijn land verlaat en alles en iedereen

achterlaat. Er blijft altijd een groot gemis en verdriet ondanks het feit dat

we hier zo goed worden opgevangen.

Hier zijn er betere scholen en heb je meer kansen om een goede job te

vinden. In Roemenië is er meer corruptie. Ikzelf heb Economie gestudeerd in

Roemenië en werkte er als boekhoudster.

Mijn volledige familie is nog in Roemenië, zij wonen 150 a 200 km van de

grens van Oekranië.

Mijn familie geeft ook onderdak aan de vluchtelingen en probeert hen zoveel

mogelijk te helpen. De toestand is schrijnend, kinderen komen soms alleen

toe met enkel een telefoonnummer op hun hand… Dit kan niet. Ik hoop dat de

oorlog snelt eindigt!



Getuigenissen van bewoners

Denise Van Belle (1929) was 11 jaar toen de Duitsers België binnenvielen.

10 mei 1940 was een zeer warme dag. Dat weet ik nog. Mijn grootmoeder, bij

wie ik woonde, riep mij op en toen ik beneden kwam zag ik dat ze huilde. Ze

zei: ‘t is oorlog mijn kind!’ Ik begreep niet wat dat was. Na enkele dagen wist ik

het wel…..

De maand mei in 1940 was uitzonderlijk warm. Alle geluk want veel

vluchtelingen moesten buiten slapen op de stoep in de straten. De vluchtelingen

kwamen uit het Antwerpse.

Onze overbuur was voerman en had een grote koer. Hij had juist stro en hooi

binnengehaald met zijn paard en kar. Hij strooide het direct uit over zijn koer

zodat de vluchtelingen daar konden overnachten…..

Tijdens de avondklok surveilleerden de ‘veldgendarmes ‘(afdeling van het Duitse

leger) door de straten van Roeselare. Ze droegen een soldatenkostuum met een

band over zich heen met het opschrift ‘veldgendarme’ en ze hadden allemaal

een hond mee. Ze keken er op toe dat niemand nog op straat was. Ze

controleerden ook of er geen licht meer door de gordijnen of luiken scheen. Alle

ramen moesten verduisterd worden om de burgers te beschermen tegen

bombardementen.

We hebben het dikwijls koud gehad tijdens de wintermaanden in oorlogstijd. Als

de kolen op waren (brandstof was schaars en op de bon) was het wachten tot er

een nieuwe levering was. Ondertussen moesten we in de kou zitten…….

Getuigenissen van bewoners over uitbraak van WO2



Getuigenissen van bewonersGetuigenissen van bewoners

Antoinette Carette (1929) was 11 jaar in

1940.

Ik moest in 1940 mijn plechtige communie

doen. De de inval van de Duitsers stak

daar een stokje voor

We moesten vluchten, wij woonden in de

Ardooiesteenweg in Roeselare, naar

Beveren om bij de boeren te schuilen.

Mijn ouders hadden mijn communiekleren

meegenomen, want die hadden ze al

gekocht en kostten veel geld. Ik heb toen,

bij wijze van spreken, met mijn

communieschoenen in het stro geslapen.

Tijdens de oorlog heb ik veel gesmokkeld.

Ik kocht boter, in ‘t zwart’ bij de boeren en

dat mocht niet van ‘den Duits’. De prijs

voor een kilo boter was toen 500

belgische frank! Dat was toen een fortuin.

Ik verstopte de boter onder mijn kleren

zodat ze die niet konden ontdekken als ik

tegengehouden werd.

Alle kinderen kregen een medaille om met hun naam en adres. Dat was in het

begin van de oorlog toen er chaos was en veel vluchtelingen in Roeselare

toekwamen. De medaille zorgde er voor dat er geen kinderen verloren zouden

lopen….

Tijdens de oorlog kon ik wel nog veel spelen met de buurmeisjes. Dat hielp mij

als kind om met de moeilijke situatie om te gaan….

De Beurs op het stationsplein was een rode kruispost. Alle gewonden en

zieken werden daar opgevangen.

Bij de bevrijding was het elke dag feest. De Beurs werd terug een danszaal.

Zowel gehuwde als ongehuwde jonge vrouwen gingen er heen om te dansen

met de Engelse soldaten.



Getuigenissen van bewoners

Jozef Persoon ( 1930)

Jozef was net geen 10 jaar toen de oorlog

uitbrak. Toch heeft hij nog levendige

herinneringen aan die tijd.

Tijdens de eerste dagen van de oorlog moesten

we elke nacht schuilen in de kelder. Toen

hadden de meeste huizen een kelder. De kelder

lag vol matrassen zodat we toch wat

comfortabel waren.

Ik woonde toen in Ledegem op de buiten. Wij

hadden gelukkig een grote moestuin en konden

zo een beetje in onze voeding voorzien. Vlees

en koffie waren peperduur en op de bon. De

mensen dronken toen ‘malte’ ( cichorei) in

plaats van koffie.

Ik was eens op weg met de fiets om boter te halen bij de boeren. Ik had 2

nieuwe fietsbanden mee om te ruilen voor boter. Ik kon ze moeilijk in mijn zak

steken en had ze op mijn bagagedrager vastgebonden. Ik werd tegengehouden

door Duitse soldaten en de fietsbanden werden mij direct afgenomen. Mijn

vader had ze meegebracht uit Duitsland, Hij was opgeeist en moest werken

voor ‘den Duits’.

Ik weet nog dat het station van Roeselare gebombardeerd werd. Het was ter

hoogte van de loskaai, een café met laadbrug, in de buurt van de

Beversesteenweg. Wij zaten in de kelder want dat was niet zo ver van bij ons

(Ardooiesteenweg). Dat waren toch bange momenten toen…..

Ik herinner me nog altijd het geluid van de Duitse jagers en de bommen die

vielen...



Thema-avondThema-avond

Deze maand hadden we

"friet-kot" avond. 20 kg

frietjes, frikandellen,

kaaskroketjes,

garnaalkroketjes, bitterballen,

... met verschillende sausjes

stonden op de menu.

Lekkere Belgische kost!!!



Thema-avondThema-avond







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


