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Voorwoord.Voorwoord.

Kerstmis 2021 zal anders zijn, hoe anders hangt ook van
onszelf af.

we zullen Kerst en Nieuwjaar niet vieren als weleer. Een kerstviering in het

woonzorgcentrum opgeluisterd door het koor, stoelen zij aan zij, zit er ook dit jaar

niet in. De kerstkoffietafel die in vroegere jaren - niet vorig jaar - tot 400 personen

telde gaat niet door. De deltavariant, die minstens 40% besmettelijker is dan de

alfavariant, noopt ons het aantal contacten binnenhuis te beperken, ook voor wie

gevaccineerd is.

Niet gevaccineerde verzorgenden lopen een hoger risico om de corona-infectie op te

lopen en ze door te geven aan kwetsbare bewoners. In november kregen alle

medewerkers in Sint Henricus de kans op een derde prik. De verplichte vaccinatie

voor zorgpersoneel komt er volgend jaar, tenminste als het voorstel nog door de

bevoegde commissie geraakt en ook nog de Nationale Arbeidsraad, de Raad van

State en de plenaire vergadering van de kamer met gunstig gevolg passeert.

We vieren kerst en nieuwjaar 2021 met wie ons het meeste lief
is.

We vieren de eindejaarsmomenten intiemer, wellicht in een kleiner gezelschap maar

intenser samen. Een originele attentie, maar boven alles uw aanwezigheid, betekent

een onvergetelijke kerst en een hoopvol nieuwjaar voor de bewoners in Sint-

Henricus.

Laten we er een warme en gezellige maand december van maken, en een vrolijk

kerstfeest, eenvoudig genietend van het samen zijn.

Het animatieteam plant slechts één grote activiteit in december. Op dinsdag 28

december is er met financiële steun van de stad Roeselare een optreden van de

swingende band "Isabelle et les Jean". Het was de bedoeling om ook de buurt hierop

uit te nodigen maar dit zullen we uit veiligheid niet doen, er zouden teveel personen

tegelijkertijd in het restaurant aanwezig zijn. Voor de rest komt wat komt. Ik mag met

groot vertrouwen uitkijken naar de dagelijkse fijne activiteiten die het animatieteam

en alle medewerkers voor de bewoners in petto hebben.

Ik had jullie allen, en de medewerkers die reeds twintig maanden het beste van

zichzelf geven, liefst uitbundige feesten gewenst. Wees creatief en maak er toch

maar de heerlijkste dagen van. Laat ons niet zeuren, en geloven dat alles goed komt.

Je bent Welkom in St Henricus, iedere dag opnieuw.
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Vertelnamiddag met
Veerle Boone: Heksen

en Sagen



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

We maakten heksensoep

met verschillende

ingrediënten: paddenslijm,

teennagels van maagden,

vleermuizensnot ...



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Je had de Rumbeekse witte wijven of moerasvrouwen, een

soort spoken of geesten die boven de Breemeersen en

boven de laaggelegen beemden langs de Mandel zweven en

de passanten naar het moeras lokken omdat ze belust zijn

op hun zielen. Ook aan het kasteel in Rumbeke kon je die

vaak zien.

Ook in de poelen en vijvers rond het kasteel huisden veel

waterduivels. De meest gekende waterduivel was de Nekker

en Kolle met den haak. Zelfs Guido Gezelle schreef in één

van zijn boeken dat er in Rumbeke in de Nekkersketel en

langs de Mandel volgens het volksgeloof ook een nekker of

waterduivel woonde.



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Het verhaal van 't kwaad oog in de voiteure, Clementine Noppe:

Kwoare een joar of twaalve, da'k ne keer thuis kwame van te helpen

patattebloeme draaien bij mien tante. 'k ware nog nie ip't erf en kwoirde

oeze kleinste mwoirelne en tieren lik een gekeeld zwien. Mien moeder liept

er mee roend den toafel, en ze liep zelve te skreimn, oast joe, zei ze, gaat

achter papa, je zit oolachtern bie de keuns.

'k ginge kik zjère no buutn en riepe: papa, papa, ge moe komn.

Mien broere en 'd ander kleintjes zaten in de skeure, ze kostnt of mochtnt

nie anhoirn. Voadre en moeder miekn jist ruze. Wuk eej gie met dat kiend

gedoan. Ze wreven op haar buikje, mama had al een warme kruike onder

haar rugske gestoken dat ze een skitje koste loaten... 't was ool gin avance.

Mama zei, kee juste kjè tot ten de stroate gewandeld en een bitje stoan

babbeln met een oed wuvegie.

Mien zustre lag te kruln in mien moeders armen, ze koste ze biekans niet

houden ... 't Kwam zo verre dat papa zei, lopt achter de pastre. Paster

Slosse kwam binnen, mama lei mien zusterkie in de wiege. 't Kindje stond

rood lik een krifte, 't kwam skuum ip eur moendjie. Mama wilde een twuk

zeggen tegen de paster, mor je smeet ziene stola over zijn skoern en deed

teken dat ze moest zwiegn. Je begoste te lezen; mo roar!

We zagen hem verandern, je kwam rood en dan weer bleek en 't zweet

druppelde van zijn aangezichte.

Olmeddekè klapte ne zienen boek toe, en zonder ne goendag of goenavond

wastn weg. En verdimme, dat klein sprot kwam kalme, z'eeft zeker nog een

uur nagesnikt, maar 't was gedaan.

Ewel, dat wuvegie waar dat mien moeder mee gekoet had, dat was

Clementine Noppe. En nor dat schijnt heeft ze nog bij mensen bin geweest

en ze koste nois eur ogen niet van djoenges oedn. En 's nachts kwamen die

kindjes ziek, ze de plâne (het lichaam, vooral de rug, wordt blauw =

wiegedood) of n'oedeman (=rachitis = beenderziekte door tekort aan vit D,

ook wel Engelse ziekte genoemd)



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Week van de beweging:
fietslabyrint

De bewoners maken een virtuele

fietstocht met behulp van het

fietslabyrint. Zo kunnen ze o.a.

fietsen door hun vroegere

woonplaats en herinneringen

ophalen. Op die manier vergroten we

het plezier in bewegen.



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

In de maand november hebben we de

moofie-stick uitgeprobeerd.

De moofie-stick is een beweegstok, die

gesproken opdrachten geeft. De

beweegprogramma's gebeuren in combinatie

met muziek en licht. Hierdoor zijn de

bewoners meer gemotiveerd om te bewegen.

Naast de beweegoefeningen staan er ook

spelletjes en luisterverhalen op.



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

thema-avond: kaas en
wijn



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Brie, Hervé, Groendal Rumbeke, Tallegio

Classico, Paschka ananas, geitenkaas,

Cambozola, Rambol, Chamois d' Or, ....

aangevuld met verse ananas, vijgen,

anaskers,kiwi en druiven. De kaasschotel waar

onze bewoners rijkelijk van gesmuld hebben.



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Kaas en wijn



Een blik op oktober.Een blik op oktober.



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

100-jarigen in de maand december

In de maand december vieren we 2, 100-jarigen en een 103-jarige. Wat is het

geheim?

Edgard Vandenbroucke

Hoe voelt het om 100 jaar te worden?

Wel, ik heb er nog niet echt bij stilgestaan,

het zegt mij eigenlijk niet veel. Ik ben wel blij

dat ik nog zo goed ben en zo oud mag

worden!

Ik vind het belangrijk om positief in het leven

te staan! Een lach op het gezicht doet veel.

Grapjes maken en optimistisch zijn helpt toch

wel, uiteindelijk kan ik dat mijn 'geheim'

noemen. Elke dag sta ik op met de woorden

'happy day'. Het personeel kent mij hier

zo...dit heb ik ooit eens een Engelsman

horen zeggen en dit heeft mij bijgebleven!

Everyday is a happy day!

Emma Osstyn

Emma is geboren op 28 december te

Roeselare. Emma is gehuwd met Gustaaf

in 1942. Ze werkte eerst in een weverij

en later (1956) startten ze met het

openhouden van een café. Ze hadden een

heel sociaal leven maar na het stopzetten

hadden ze meer behoefte aan rust

.

Emma's raad om 100 jaar te worden:

Gezonde voeding en niets met een

"TE". Bij alles gezonde regelmaat.



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Alma Vanhaelewyn

Alma werd geboren in Hooglede op

19 december 1918 als achtste telg in

een gezin van 11 kinderen. Samen

met haar 4 broers en 6 zussen

groeide ze op bij haar ouders die

landbouwers waren. Ze ging naar de

lagere school in Hooglede. Toen ze

13 werd mocht ze voor 2 jaar naar

de landbouwerschool in Kortemark.

Op 23-jarige leeftijd huwde Alma met

Daniel Desmet en ging ze in

Oekene wonen. Alma en Daniel

namen de hofstede van een

kinderloos familielid over en starten

zo in Oekene hun eigen

landbouwbedrijf.

Alma haar leuze was: niet 'trunten' en 'van werken ga je niet dood'.

Alma werd niet gespaard van tegenslagen. Haar echtgenoot stierf op 57-

jarige leeftijd. Hun oudste zoon is inmiddels ook al overleden en 2

kleinkinderen kwamen om in het verkeer. Maar Alma is een sterke vrouw.

Ze zette zich erover en deed voort.

Het allerbelangrijkste voor Alma is toch wel haar familie die haar warm omringt.

De kinderen komen dagelijks langs en in de weekends springen de

kleinkinderen en achterkleinkinderen binnen. Alma is jong van hart gebleven en

ze kan dan ook bijzonder goed om met 'al dat jong volk'.

Hard werken, positief in het leven staan en vooral bezig blijven, zou dat

het recept zijn voor een lang en gelukkig leven?



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Algemeen



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

De maand november was

terug ideaal om te genieten.

Genieten van gebak,

vriendschappen, het mooie

weer, lekker eten, ... genieten

van kleine dingen!

Op afdeling Noord 2 ontdekten ze een tweede

eitje in hun vogelkooi. Hoog tijd om een nestje

te plaatsen. Vogelkenners beweren dat een

vogel pas begint te broeden na een derde ei!

We zijn benieuwd!



Enkele dataEnkele data

Er worden dit jaar terug kerststukjes gemaakt

samen met de bewoners en de

schoonmaak. Dit op de verschillende

afdelingen

dinsdag 7 december: De parel

Woensdag 8 december: Zuid 1

Donderdag 9 december: Noord 0, Noord 1

en Noord 2

KerstkofietafelKerstkofietafel

Er gaat een aangepaste kerstkoffietafel door

voor de bewoners of de verschillende

afdelingen op donderdag 16 december.

Volg ons op familienet voor concrete informatie.

Schoenverkoop op dinsdag 14 december door schoenen Luc





Afiche schoenverkoopAfiche schoenverkoop

Er worden dit jaar terug kerststukjes gemaakt

samen met de bewoners en het

schoonmaakpersoneel. Dit op de

verschillende afdelingen

dinsdag 7 december: De parel

Woensdag 8 december: Zuid 1

Donderdag 9 december: Noord 0, Noord 1

en Noord 2

KerstkofietafelKerstkofietafel
Onder voorbehoud staat er terug een

kerstkoffietafel op het programma. Dit voor de

bezoekers voor pluk de Dagcentrum op

woensdag 15 december en voor de bewoners

van het woonzorgcentrum donderdag 16

december. Verdere informatie en uitnodiging

volgt nog.

Schoenverkoop op dinsdag 14 december door schoenen Luc





Michelle Vanrenterghem,

Kinesitherapeut

Welkom nieuwe bewoners - personeel.Welkom nieuwe bewoners - personeel.

Irène Monteyne werd geboren te Izegem op 1 maart 1932. Ze

was de jongste uit een gezin van zes. Tot aan haar huwelijk

in 1965 hielp ze mee in het bouwbedrijf van haar vader als

bediende. Na haar huwelijk met Antoon Dendauw werd ze

huisvrouw.

Na het overlijden van haar echtgenoot in 2013 bleef ze nog

alleen thuis wonen in Ingelmunster tot in het voorjaar van

2020.

Daarna liet haar gezondheid het helaas niet meer toe om nog

alleen te wonen. Ze kwam wonen bij haar zoon Pol en

schoondochter Myriam Van Coillie in Rumbeke. Myriam is

werkzaam als verzorgende in het Pluk de Dagcentrum te

Rumbeke. Dank zij de goede zorgen van Myriam kon ze

anderhalf jaar bij ons wonen.

Helaas laat haar gezondheid haar meer en meer in de steek.

Voor haar zorgen bij ons thuis was onmogelijk geworden. Nu

geniet ze sinds 4 november van de uitstekende zorgen op

Noord 2. Bedankt aan het personeel van Noord 2 voor de

goede zorgen. Ze voelt zich er thuis.

Irène Monteyne,

Noord 2

Op woensdag 1 december start bij ons

Michelle Vanrenterghem. Zij is

kinesitherapeut. Meer informatie over

Michelle volgt in de volgende editie

van de piccolo
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Zondagsmenu december

Zondag 5 december

Paprikasoep

Rundstong in madaira met champignons

en kroketten

gebak

Zondag 12 december

Tomatensoep

Konijnenbil met boontjes met spek en

duchesse

dessert

Zondag 19 december

Tomatenroomsoep

varkenswangetjes met groentenquiche en

aardappelnootjes

Dessert

Zondag 26 december

Kippensoep

Kalfslapje met bloemkool en

rozemarijnaardappel

Gebak



Feestmenu kerst.Feestmenu kerst.

Kerstavond

Breughelschotel

Kerstmis

Aperitief met hapjes

Parelhoenrollade met veenbessen, babypeertje en gratin

met cantharellen

Kerstgebak



Feestmenu Nieuwjaar.Feestmenu Nieuwjaar.

Oudejaarsavond

Gerookte visschotel

Nieuwjaar

Aperitief met hapjes

Hertekalffilet met veenbessensaus, warme

groenten en amandelkroketjes

Nieuwjaarsgebakje



Echtgenote van Julien van Eeckhoute (+)

° Roeselare, 26 maart 1929

+ Rumbeke, 19 november 2021

Agnes Hûuyghe,

Noord 2

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

Echtgenote van de heer Godfried Grymonprez (+)

° Beveren, 29 mei 1929

+ Roeselare, 30 oktober 2021

Alma

Devolder,

Noord 2

Agnes was jarenlang vaste

vrijwilligster samen met Simonne

Vermaut binnen ons

woonzorgcentrum. Bakken,

uitstappen begeleiden en vooral de

bingo op vrijdagnamiddag waren hun

vaste "taken"





Bewoner in de kijker.Bewoner in de kijker.

Denise van Belle

Dag Denise, vertel me eens, waar ben je geboren

en opgegroeid?

Ik ben geboren in Gent. Maar wanneer ik 15 maand

oud was verhuisde ik naar mijn oma en opa in

Roeselare. Omdat mijn ouders gingen werken in

Brussel was dit voor hen zeer moeilijk om nog voor

mij te zorgen. Zelf zag ik mijn ouders niet meer zo

vaak omdat auto's zeldzaam waren en het openbaar

vervoer ook niet zoals de dag van vandaag was.

Alles was met de fiets te doen! Mijn vader zag ik

soms nog eens als hij naar Roeselare kwam.

Hoe verliep het wonen bij je grootouders? Had je

een goeie band met hen en moest je veel helpen?

Ik kon mijn grootouders zeker als tweede ouders

noemen. Ik was hen heel dankbaar dat ze voor mij

zorgden. Ze waren heel lief voor mij en ik had een

redelijk vrije opvoeding voor in die tijd. Veel moest ik

niet helpen met hen in het huishouden. Vaak ging ik

spelen met het buurmeisje.

Tot hoelang heb jij dan bij je grootouders gewoond?

Ik woonde er tot ik trouwde. Ik ben gehuwd op mijn 21ste met Jozef. Toen gingen

we samen in Roeselare wonen. Hij werkte als bediende in de Philips. Ik was

huismoeder om te zorgen voor onze twee zonen Ronny en Jerry. Ik was een

echte 'moederkoeke' zoals ze zeggen. Thuis hield ik me vooral bezig met het

huishouden, de was en de plas! In mijn vrije tijd las ik graag.

Ik ben heel fier op mijn 2 zonen, het waren echte studenten, ze studeerden goed,

de ene in Gent en de andere in Brussel.

Mijn ene zoon woont in Rumbeke, mijn andere zoon woont in Opwijk dicht bij

Brussel.



Bewoner in de kijker.Bewoner in de kijker.

Hebben jullie vaak gereisd?

Neen, dat was toen zo de mode niet om ver en veel te reizen. Maar er zijn mij

toch 2 mooie reizen bijgebleven. Naar de Ardennen, en een reis naar Luxemburg.

Ik vond het heel mooi daar.

Herinner je jou nog iets van de oorlogstijd?

Wel, er komen wel wat dingen in mij naar boven. Bijvoorbeeld als ik 11 jaar

was brak de oorlog uit. Ik moest dan normaal gezien mijn communie doen,

maar die was uitgesteld met een maand. Ik herinner mij gelukkig geen echt

oorlogsgruwels. wij hadden eten genoeg toen en konden veilig leven. Ik weet

wel nog dat er toenveel regels waren. Zoals: Om 22u moest iedereen thuis

blijven en mocht niemand het huis verlaten. Dit hele gedoe nu met de corona

doet mij daar toch wel een klein beetje aan terug denken. Als die regels die

worden opgelegd en dergelijke, ... ons huis niet mogen verlaten en winkels en

café's die op een bepaald uur gesloten moeten zijn....

Denise, wil je nog iets kwijt over jou leven in het Wzc?

Ja, ik ben hier graag. Ik heb hier alle hulp die nodig is, mijn rust kan ik hier zeker

ook vinden en ik ben graag rond de mensen. Ik doe mee aan de activiteiten en

ik amuseer mij hier wel. Ik ben gelukkig hier.



Collega's in de kijker:Collega's in de kijker:
Dutry Eveline en Sylvie VerhaegheDutry Eveline en Sylvie Verhaeghe

Van links naar rechts
Nancy, Sylvie en Eveline

Dag Eveline, wat kan je vertellen

over jezelf?

Hallo iedereen, ik ben Eveline Dutry en

ik ben 48 jaar. Samen met mijn 8

zussen en 6 broers ben ik opgegroeid

in Rollegem-Kappele. Nu woon ik met

mijn man in Moorsele en hebben we

samen 2 kinderen. Amber is 21 jaar en

Arne is 17 jaar.

Hoe ben je in hier in Sint-Henricus terecht gekomen?

Door mijn schoonvader heb ik Sint-Henricus leren kennen. Hij vertelde me dat

ze hier personeel zochten. Zo heb ik 25 jaar geleden gesolliciteerd bij het

OCMW. Daarna heb ik met Paul de directeur nog een gesprek gehad. Hij belde

me een paar dagen later op, om mee te delen dat ik mocht beginnen op 1 april

1996. Hij vertelde erbij dat het geen 1 april grap was.

De eerste 5 maanden heb ik met het busje van het dagcentrum gereden,

werkte ik ook bij de poetsdienst en hielp mee in de keuken. Toen Roger op

pensioen ging, ben ik overgestapt naar voltijds werken in de keuken.

Heb je nog andere hobby's?

Ik kijk veel naar kookprogramma's, om zo zelf lekkere gerechtjes uit te

proberen. Thuis maak ik dan elke week iets nieuws klaar voor mijn gezin.

Terwijl ik in de keuken sta ontbreekt er zeker geen fles wijn. In mijn gerechten

zitten er dan ook vaak speciale kruiden en groenten.

Ik ben ook zeer creatief en dat laat ik graag blijken in de bloemstukken die ik

maak. Voor corona ging ik vaak naar de Floralux of naar Het Groene Ateljee

om bloemstukken te gaan maken.

Met vele kusje en een glaasje wijn

Eveline



Collega's in de kijker:Collega's in de kijker:
Eveline Dutry en Sylvie VerhaegheEveline Dutry en Sylvie Verhaeghe

Hallo, mijn naam is Sylvie Verhaeghe en ik ben 42 jaar. Samen met mijn zoontje

(6 jaar) woon ik in Rumbeke. Ik ben geboren in Roeselare en mijn ganse jeugd

doorgebracht te Rumbeke. Door de liefde heb ik 15 jaar in Brugge gewoond. Ik

was door tewerkgesteld als administratief medewerker bij de FOD justitie. Door

omstandigheden ben ik enkele jaren geleden teruggekeerd naar mijn

geboortestad.

Ik kom uit een gezin van 5. Gans de familie werkt in de zorg. Hun spannende

verhalen tijdens familiefeestjes maakten mij warm om ook deze stap te zetten.

Bij deze mijn carrièreswitch.

Mijn (weinige) vrije tijd gaat vooral uit naar de opvoeding van mijn zoontje. Ik

hou ook van boeken lezen en wandelingen te maken in de natuur. Ook heb ik

een bijzonder groot hart voor dieren. Ik krijg véél voldoening en energie als ik

mag zorg dragen.

Ik ben blij dat ik hier mag werken. Ik heb het ook goed getroffen met mijn

collega's. Het dagelijks plezier maakt mij een gelukkig mens. Ik hoop hier nog

véél en mooie jaren te mogen beleven.

Met mijn glaasje

cava in de hand,

klink ik op onze

bijzondere mooie

band.

Sylvie



DagprijsDagprijs

Indexering van de dagprijs.

Prijsverandering vanaf 1 januari 2022

voor een alleenstaande: 62.60€

voor een echtpaar: 106.43€

Vrijwilliger Jean-Paul Vandoorne kluste dit fleurige winkelwagentje voor ons.

We bieden er telkens lekkere tussendoortjes en delicatessen aan.

Betalen kan aan de cafetariavrijwilliger.

We maken er een warme, heerlijke

eindejaarsperiode van.



WoordzoekerWoordzoeker



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


