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Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Beste bewoners, familie en vrienden van Sint-Henricus,

Het eindejaar staat voor de deur. Vorig jaar zaten we nog beperkt

in het kunnen vieren van de feestdagen door de corona-

deltavariant die nog steeds roet in het eten strooide. Dit jaar zal

het nog steeds wat anders verlopen dan de traditie in Sint

Henricus voorschrijft door onze bouwwerken.

Hierbij kunnen we nog even niet terugvallen op de ruimte van het restaurant en de cafetaria.

Hiervoor zullen we nog geduld moeten hebben tot medio 2024.

Toch gaan we er samen een onvergetelijke kerst en hoopvol nieuwjaar van maken. Ons WZC

wordt ondertussen ondergedompeld in heerlijke winterse taferelen en ook de menu doet ons

watertanden. De kerstkoffietafels gaan door op 14 en 15 december en er is opnieuw de

mogelijkheid om koffietafels te plannen voor bewoners en familie. Ook op 21 december plannen we

met financiële steun van de stad Roeselare en in samenwerking met WZC De Hovenier en PVT

Valckeburg een winterbuurfeest. Een aanrader voor groot en klein waarbij beweging gekoppeld aan

hartverwarmende lekkernijen centraal staat. Hou de affiches zeker in het oog.

En zoals ik de voorbije maanden heb mogen ervaren staat ook nu ons animatieteam met een fijn

aanbod aan activiteiten klaar. Ik ben alvast benieuwd naar de kerststukjes die gemaakt zullen

worden en het verloop van het tafelvoetbaltornooi. Ook de Kerstmarkt in Rumbeke op 17 december

waarbij het Sint Henricuskoor aanwezig zal zijn is iets om naar uit te kijken.

In deze piccolo kunnen jullie mee genieten van sfeerbeelden van de activiteiten van de voorbije

maand: de superbingo, de schoenenverkoop die een groot succes kende, de gezellige momenten

tijdens de kaas-en wijn avond, de spanning die te snijden was bij de bolletra wedstijd tussen WZC

Sint Henricus en De Waterdam, de penaltycup in samenwerking met basisschool De Ark. Ook het

kerstverhaal komt warm binnen en symboliseert waar we als WZC voor willen staan.

Ik wil dan ook m’n voltallig team en team vrijwilligers bedanken voor het voorbije jaar. Jullie inzet

waardeer ik enorm en ik sta elke dag opnieuw versteld van wat jullie dag in dag uit realiseren met

een groot hart voor onze bewoners. Een welgemeende grote dankjewel dat ik hiervan deel mag

uitmaken.

In deze piccolo vindt u tevens de indexering van de dagprijzen. Een term die ons de voorbije

maanden op diverse domeinen niet onbekend in de oren klinkt maar voor ieder van ons toch

vervelend is. Weet dat voor ons allen het aanbieden van kwalitatieve warme zorg hierbij steeds op

de eerste plaats komt. Bij vragen kan u steeds bij ons terecht.

Als allerlaatste van dit voorwoord wil ik iedereen alvast fijne feestdagen wensen en een

aangename start van het nieuwe jaar.

Warme groetjes, Marleen Joossens, Directeur WZC Sint Henricus
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Wijziging dagprijzenWijziging dagprijzen



Een blik op novemberEen blik op november

De bewoners

waren "content"

met hun

prijzen!



Een blik op novemberEen blik op november

Superbingo met allerlei prijzen



Een blik op novemberEen blik op november

Schoenenverkoop

georganiseerd door het

valpreventieteam



Een blik op novemberEen blik op november

Kaas- en wijn avond



Een blik op novemberEen blik op november



Een blik op novemberEen blik op november

Onze bewoners zijn al volop bezig met het

maken van kerstkaartjes. Het is dan ook mogelijk

om de kaartjes te kopen, dit aan de cafetaria

voor 1,5€ / stuk



Een blik op novemberEen blik op november

Op zoek naar een nieuwe kalender

voor het nieuwe jaar? In onze

cafetaria verkopen ze een mooie

kalender met het thema: 'Roeselare

vroeger en nu'. Deze kost 10€



Een blik op novemberEen blik op november

Woensdag 23 november vond er een bolletra wedstrijd plaats, dit WZC

St. Henricus versus WZC De Waterdam. Jammergenoeg zijn we

verloren, maar daarom was het niet minder plezant!



Een blik op novemberEen blik op november



Een blik op novemberEen blik op november

De tijd van het WK is terug aangebroken. We kregen bezoek van

basisschool De Ark voor een penaltycup met onze bewoners



Een blik op novemberEen blik op november



Jarig in decemberJarig in december..
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Herfst

Vallende bladeren

Warme kleuren

Geniet van deze tijd

Gezelligheid!

Zondag 4 december

St-Germainsoep

Rundstong in Madaira

met gebakken champignons

en kroketjes

Zondag 11 december

Aspergecrème

Konijn met Rodenbach en pruimen

boontjes met peterselie

en kroketten

Zondag 18 december

St-Germainsoep

Varkenswangetjes met

Luikse stroop en peperkoek

lauwe perzik en

Duchesse-aardappelen



Herfst

Vallende bladeren

Warme kleuren

Geniet van deze tijd

Gezelligheid!

Menu - Feestdagen

Zaterdag 24 december - Kerstavond

Bordje met trio van wildpastei en aangepaste

garnituur

Zondag 25 december -Kerstmis

Aperitief met hapjes

Parelhoen opgevuld met veenbesjes, boontjes met

spekjasje en amandelkroketjes

Kerstgebak met koffie

Zaterdag 31 december - Oudejaarsavond

Opgevulde tomaat met garnalen en zachte broodjes

Zondag 1 januari - Nieuwjaar

Aperitief met hapje

Ballotine van kalkoen en hert met wilde

champignons, babypeertje met veenbessen en

kroketjes met spek en bieslook.

Nieuwjaarsgebak met koffie





KerstverhaalKerstverhaal

We moeten even opwarmen, mijn kleindochter en ik.

Moe maar voldaan ploffen we neer bij de haard met een beker warme

chocolademelk. We hebben zojuist een stevige wandeling gemaakt. Het was ijzig

koud buiten, maar toch wilden we deze kans benutten. Zo vaak gebeurt het niet dat

er zo’n pak sneeuw valt.

‘Oma,’ hoor ik het stemmetje van mijn kleindochter, ‘u houdt toch ook heel veel van

sneeuw?’

Ik kijk uit het raam en zie dat uit de loodgrijze lucht nog steeds sneeuwvlokken

dwarrelen. Ik zuig het beeld in me op: De straat is vol leven. De lantarenpalen zijn

nog net niet aangesprongen en het lijkt wel of de sneeuw alle kinderen voor het

donker nog de straat op jaagt. Mensen haasten zich naar de winkels voor de laatste

boodschappen voor hun luxe kerstdiners. Zij lijken het veel te druk te hebben om de

sneeuw op te merken.

‘Ja, meisje’, bevestig ik, ‘oma houdt heel veel van sneeuw en vooral met Kerst. Dan

moet ik altijd denken aan mijn allereerste, witte Kerst…’

‘Maartje, Maartje!’ De stem van mijn jongere zusje maakt me wakker. Geërgerd trek

ik de warme dekens over mijn oren, totdat het tot me doordringt hoe opgewekt ze

klinkt. Ik weet het al weer, het is Kerst. Maar Geertje roept heel enthousiast: ‘Er is

sneeuw gevallen!’ Dat laat ik me geen tweede keer zeggen; voor sneeuw spring ik

meteen mijn bed uit. Geertje heeft gelijk, het is prachtig buiten. Geertje is al

aangekleed en ik hijs me ook snel in mijn warme kleren.

Onze wangen zijn roodgekleurd en onze handen tintelen als we klaar zijn met het

bouwen van een reusachtige sneeuwpop.

Moeder heeft speciaal voor het kerstmenu wat winterpeen achter de hand

gehouden. Nu komt ze ons er eentje brengen.

‘Zo’n mooie sneeuwpop verdient een mooie neus,’ lacht ze vrolijk.

Met z’n vieren genieten we van ons kerstdiner: hutspot met een klein stukje spek. Ik

kan me niet herinneren dat iets me ooit zo goed heeft gesmaakt. Na het eten loop ik

naar het raam en schuif voorzichtig een klein stukje van het verduisteringsgordijn

opzij. Ik wil nog even een glimp van onze sneeuwpop opvangen. Ik zie zijn vage

silhouet in het maanlicht en ik voel me warm worden van trots.

Recept voor een bijzonder kerstdiner



Als Geertje en ik de volgende dag verwoede pogingen doen om het erf sneeuwvrij

te krijgen, zien we twee mensen naderen. Moeder heeft hen ook al gezien en komt

naar buiten. Ze nodigt hen uit in onze warme keuken. Het zijn een vader en zijn

zoontje. Met open mond luisteren we naar hun verhaal. Ze komen uit het Westen

en zijn al dagen onderweg op zoek naar eten voor hun gezin. Er is in de grote

steden bijna niets meer te krijgen, vertellen ze.

Moeder maakt de logeerkamer in orde. De twee gasten blijven vannacht slapen;

vooral zoon Kees is te uitgeput om de lange tocht naar huis meteen weer te

hervatten.

Die tweede kerstavond eten we weer hutspot, nu met z’n zessen. De gasten vallen

op het kerstmaal aan en verzuchten: ‘Dit is echt het allerbeste kerstdiner wat we

ooit hebben gegeten’.

Na een goede nachtrust en met een gevulde maag, vertrekken de twee. Thuis

wachten een vrouw en nog drie kinderen op hen. Ze krijgen eten mee voor thuis.

Het is niet genoeg, beseft vader, maar er is niet meer. Ik loop een klein stukje met

hen op. Dan ziet Kees de sneeuwpop. Hij is er verrukt van.

‘Heb jij die gemaakt?’ vraagt hij, ‘hij is prachtig, ik heb nog nooit zo’n mooie gezien.’

Ik knik trots. Dan nemen we afscheid van elkaar.

Het is al vier jaar lang oorlog en er is niet veel eten meer. Zelfs op onze boerderij

wordt het voedsel nu schaars. Er komen steeds vaker mensen van heinden en

ver om bij ons eten te halen.

Vader en moeder proberen zoveel mogelijk de helpende hand te bieden, want zij

vinden dat we moeten delen van onze rijkdom. Dat vind ik wel een beetje vreemd,

we zijn immers helemaal niet rijk. Toch snap ik best dat we elkaar nu moeten

helpen. Daarom twijfel ik nog wat over die peen. Maar mama knikt me toe, ze

begrijpt wel waarom ik twijfel, maar het mag echt. Eén winterpeen voor de

sneeuwpop. Omdat het feest is vandaag.



Verdrietig kijk ik hen na, wat heb ik met hen te doen. Pas als ik hen bijna niet meer

kan zien, draai ik me om. Ik kijk recht in het gezicht van de sneeuwpop. Wat staart

hij mij opeens verwijtend aan. Gemeen bijna. Zijn zwarte kraaloogjes loensen en

zijn steentjesmond trekt een scheve grijns. Maar dat hij zo boosaardig kijkt, komt

vooral door zijn neus, weet ik ineens: de grote, knaloranje peen.

In een flits trek ik de peen uit de sneeuwpop en begin te rennen. Ik ren zo hard ik

kan en roep hard: ‘Kees, wacht!’

Als ik hen eindelijk ingehaald heb, duw ik Kees de peen in zijn hand en ren zonder

wat te zeggen terug naar huis, naar de sneeuwpop. Hij ziet er raar uit met dat

gapende, zwarte gat in zijn gezicht. Raar, maar hij kijkt niet meer gemeen of

verwijtend.

Als Geertje hoort wat er aan de hand is, moeten we heel hard lachen om die rare

sneeuwman, zo hard dat er tranen over onze wangen biggelen.

Mijn kleindochter slaakt een diepe zucht.

Ik glimlach om de herinnering. En vader en moeder? Ach, wat waren ze trots op

ons. En wat ben ik trots op hen, nog steeds. Niet geld en bezit waren hun

rijkdom, maar gastvrijheid en vriendelijkheid. Ze deelden er royaal van uit. Maar

dat zal ik haar later wel vertellen, mijn kleindochter van vijf.

Ik sta op. ‘Ik ga naar de keuken. Vanavond komen immers jouw papa en mama

eten. En ook tante Geertje.’

Voor de ingrediënten van mijn kerstrecept hoef ik gelukkig niet naar de drukke

winkels om boodschappen te doen of uren in de keuken te staan, denk ik, terwijl

ik de aardappelen schil. Daardoor heb ik mijn dag aan veel waardevoller zaken

kunnen besteden. Toch staat mijn gasten vanavond een bijzonder kerstdiner te

wachten. Een diner naar een zeventig jaar oud recept.

Ik heb er geen receptenboek voor nodig, ik ken het uit mijn hoofd. Het staat voor

altijd in mijn geheugen gegrift.

Ik pink een traantje weg. Dat heb je, met uien…







Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Naam: Gilbert Arteel

Hallo,

Ik ben Gilbert Arteel, ik ben geboren op 10

augustus 1928 te Roeselare. Ik ben

opgegroeid in de Vijfwegenstraat te

Roeselare

Mijn vader Jules verongelukte toen ik pas 8 jaar was.

Voor mijn moeder Agnes en mijn broer Carlos (toen 3 jaar) waren het zéér

moeilijke tijden.

Op mijn 14 jaar ging ik werken bij mijn nonkels, de firma Godderis. Ik heb

daar 44 jaar gewerkt en daarna ging ik met brugpensioen.

Daarnaast had ik ook nog een

voetbalcarrière.

Het voetbalplein KSV. Roeselare (motje) lag

om de hoek en ik was daar kind aan huis. Op

mijn 18e begon ik te spelen in de eerste

ploeg, en dit gedurende 12 jaar. (283

wedstrijden).

In het leger werd ik 12 maal geselecteerd en

speelde tegen Frankrijk en Engeland.

Ik ben trots op mijn voetbalcarrière.

Nadien ben ik nog 2 jaar trainer geweest in

Staden en Tielt.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Toen keerde ik terug naar het motje en Sk waar ik tot mijn 70 ste

jeugdtrainer was.

In 1950 trouwde ik met Leona Santy, zij was één van de 5 dochters uit

café " Nieuwe Straete". Samen kregen we 2 kinderen: Ricky en Rina.

Samen met mijn vrouw Leona hebben we 15 jaar café

"Nijverheidskwartier" en later café "Derby" uitgebaat in de

Cichoreistraat.

Tijdens die periode kochten we een woning in de Lindenstraat. 17 jaar

terug verhuisden we naar een appartement in het Collyvijverpark.

Leona overleed 2,5 jaar geleden en de eenzaamheid na 68 jaar huwelijk eiste

zijn tol.

Ondanks mijn drukke leven was ik nog vrijwillige brandweerman, dit van 1950

tot 1985. Ook daar richtte hij een voetbalploeg op.

Na een gevuld leven woon ik sinds 27 augustus op kamer 116 Noord1.

Ik geniet van de bezoekjes en het lieve personeel.



Verhaal geschreven door Martine
Vroeger was het beter

Zeg nu zelf : geen enkele zin wordt meer gebruikt dan deze zin .

Vroeger, in onze tijd, dan werd er tenminste nog gespeeld,

Dan mocht een kind nog vuil terug keren, van wat het ook had uitgespookt .

Vroeger, dan hadden de mensen nog respect voor hun ouders en ander gezag,

Nu spreken ze heel de tijd tegen en lachen ze je nog uit ook.

Vroeger, was liefde voor altijd en niet voor even,

Vochten de mensen voor hun huwelijk, soms zelfs voor hun leven !

Vroeger, dan waren er tenminste nog winters, die winters waren,

Met hopen sneeuw, kon men met de slee spelen en reuze-sneeuwmannen maken

Sneeuwballen gooien was bijna een nationale sport

En de schaatsen werden ook bijna dagelijks aangespannen .

Vroeger, ach, wat waren de zomers ook intens mooi,

Springen in de vijver, tussen kikkers en vissen,

Genietend van het zalig, onschuldig kind zijn, nog niet bewust van nijd en haat !

Nog volop gelovend in een lieve, goedgevige Sint en zijn Zwarte Piet,

Van roetpieten en andere onzin, spraken ze nog niet !

Ook de Kerstman , daar geloofden we nog hardnekkig in,

Net zoals de klokken van Rome, al vond ik dat toch net een beetje teveel onzin ,

Want hoe konden die klokken nu zo zorgvuldig die eieren gooien,

zonder dat ze stukgingen ?

Was toch één klein stukje ongeloof bij mij , toen al !

En ineens….was vroeger voorbij,

Het ontglipt je , je weet niet wanneer of hoe,

Het doet er zelfs niet meer toe !

Je bent ineens volwassen, in het nieuwe nu,

Je bent nog niet klaar voor dit nieuwe menu !

Maar ineens ben je volwassen, nee, er staat geen leeftijd op,

Dat vroeger, is verleden geworden en je kijkt niet meer achterom

Je trouwt, krijgt kinderen,

Doet wat van je wordt verlangd.

Je leert nieuwe mensen kennen,

Je verliest geliefden,

Het leven gaat zijn gang, zoals voor iedereen;

En ineens denk je dan :

Ok, misschien was het vroeger wel beter,

Maar voorbij is voorbij,

We moeten verder met het heden

En niet blijven hangen in het verleden !

Dus, geniet van elke dag,

Ook al denk je, neen niet vandaag !

Produceer een lach

En leef het leven graag !





Collega in de kijker:Collega in de kijker:
Nicky Tiberghein

Dag Nicky, leuk om wat meer te weten te komen over jou.

Hallo iedereen,

ik ben dus Nicky en ik ben een van de collega's van Noord 2. Ondertussen reeds

al 7 jaar.

Voordien deed ik wel helemaal iets anders.

Wat kan je ons meer vertellen daarover?

Wel, vroeger werkte ik eerst als poetshulp en ook nog
eens zelfstandig dakwerken. Het was dan de bedoeling
om dan op latere leeftijd volwassen onderwijs te volgen
voor zorgkundige.
Een heel andere weg natuurlijk. Daarbij ben ik heel
gebeten door het werken als uitvaart assistente, daarom
heb ik besloten om begin volgend jaar een opleiding te
starten. Ook om bruikbare info hier op de werkvloer toe te
passen en puur uit grote interesse.

Heel leuk om te horen Nicky! En buiten uw werk, heb je nog andere hobby's?

Ja hoor! Samen met mijn man Maik en 2 dochters (Angel 17 jaar en Hope 13 jaar)
ga ik graag op reis.
We gaan veel naar de Ardennen en ook wel naar de zon.
We houden erg van mooie wandelingen en daarom is het wel gemakkelijk dat we
overal naartoe kunnen met onze caravan.

Buiten ons gezin hebben we ook nog 2 hondjes en een poesje :-)

Vele groetjes Nicky



WinterbuurtfeestWinterbuurtfeest

WZC St.-Henricus, PVT Valckeburg en WZC De Hovenier

organiseren een winterbuurtfeest.

Dit gaat door op woensdag 21 december van 14u tot 17u

Er is een beweegroute van ongeveer 2

km langs de 3 organisaties.

Per organisatie wordt er een hapje en

drankje aangeboden.

Dit alles in een gezellige sfeer met een

streepje muziek.

Inschrijven is nodig via een QR-code op de uitnodiging / flyer

Verdere uitnodiging volgt nog.



Activiteiten decemberActiviteiten december

Kerststukjes maken

5 december op Oost 3 voor alle

bewoners van Oost

7 december voor de bewoners van noord

op afdeling Noord 1

Kerstkoffietafel

14 december voor de bewoners van Noord 0, Noord 1 en Trochus

15 december voor de bewoners van Oost 1, Oost 2 en Noord 2

Sint-Ontbijt - Bewonersraad in dagzaal Noord 0 -
Tafelvoetbaltornooi

dinsdag 6 december

Verjaardagsfeest 20 december

Voor alle jarigen van de maand december in dvc 2

verjaardagsfeest voor alle 100-jarigen op oost 3

Finale Tafelvoetbal

donderdag 8 december

Winterwandeling

woensdag 21 december

Adventsviering

Maandag 12 december - Voor alle bewoners - om 14.30u - DVC 2

Kerst -kinderkoor De Verrekijker

donderdag 22 december

14u-14.30u - voor de bewoners van N0,N1, N2 - In DVC2

14.45u- 15.15u - voor de bewoners van Oost 1 en Oost 2 - In Oost 3



Activiteiten december: RumbekeActiviteiten december: Rumbeke

Zaterdag 17 december: Kerstmarkt

De Pastorale Eenheid H. Vincent doet via de antenneploeg Sint-Petrus

en Paulus mee aan de kerstmarkt op zaterdag 17 december. Terwijl

men om en rond de kerk volop de kerstsfeer bij de verschillende

standen en standjes van Rumbeekse verenigingen en scholen kan

opsnuiven, is er in de kerk volgend programma:

Om 16u luiden de klokken als start van de kerstmarkt en zwaaien de

kerkdeuren wagenwijd open, evenals de Weihnachtsbar van Els Delie

en Nico Staessens.

Om 17u15 zingt het Sint-Henricuskoor onder leiding van Jef

Rommel gekende kerstliederen.

Om 17u30 volgt de wekelijkse eucharistieviering, muzikaal ondersteund

door het Sint-Henricuskoor. Het kinderkoor van basisschool De

Verrekijker brengt onder leiding van dirigent Tom Parmentier op het

eind van de viering een kort programma. Daarna bespeelt Eric Hallein

het groot orgel en nadien gaat de Weihnachtsbar opnieuw open.

De kerk sluit om 21u.

Weekendvieringen Sint-Petrus en Pauluskerk

Zaterdag 3 december om 17u30

Zaterdag 10 december om 17u30

Zondag 11 december om 9u

Zaterdag 17 december om 17u30

Zaterdag 24 december om 17u30

Zondag 25 december om 9u

Zaterdag 31 december om 17u30



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

Lena Lobbestael

Oost 1

Echtgenote van de heer Rilhof Arthur

°Roeselare, 12 september 1928

+Roeselare, 29 november 2022









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


