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Voorwoord.Voorwoord.

Kunst in Sint-Henricus

In de tuin voor het terras van het nieuwe dagcentrum ter hoogte van de

zuidvleugel komt er een kunstinstallatie in inox. Het werk, ‘cascade’ genoemd,

wordt een realisatie van de Roeselaarse kunstenaar Willy Cauwelier die ook de

‘levensringen’ aan de inkom van Sint-Henricus heeft ontworpen. U ziet een foto

van de maquette.

De kunstenaar brengt bekende

rustgevende elementen samen in de

natuur van het stadstuintje aan het

dagcentrum: water, beweging, licht, om

een nooit-aflatend aan en afvliegen van

vogels als prikkelend beeld te bieden aan

de bewoners en bezoekers van Sint-

Henricus.

De “poëzie van de gewoonte” waar

verleden, heden en toekomst

samenkomen geeft oudere mensen een

houvast dat geluk kan bieden (Simonne

de Beauvoir) reflecteert de kunstenaar in

gedachten naar zijn ouder wordende

vader die dag op dag rustig mijmerend

geniet van de vogels in zijn tuin.

De installatie is bijna 4 meter hoog en is meer dan 2 meter breed. Regenwater

druppelt uit de buizen in de verlichte schaaltjes waar vogels zich kunnen laven.

Enkele schaaltjes worden gevuld met zaadjes voor de vogels.

De drinkbekkens druppelen over en bevloeien het onderliggend groen.

Als de eerste fase van de omgevingswerken zijn voltooid en de tijdelijke

woonmodules zijn weggenomen wordt in het najaar dit kunstwerk geplaatst.

We zien er naar uit.

Paul Callebert

Directeur
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Een blik op februari.Een blik op februari.

Maria Lichtmis



Een blik op februari.Een blik op februari.

Verse

pannenkoeken

op elke afdeling!

Dat smaakt!



Een blik op februari.Een blik op februari.

Smullen van de
lekkere pannenkoeken



Een blik op februari.Een blik op februari.
We konden aan de lijve

ondervinden hoe gevaarlijk

het is om een parcours af te

leggen met obstakels. We

gebruikten daarbij een

"dronkemansbril", te grote

schoenen... We zochten het

toilet geblinddoekt mits

verbale onderstening... dit

alles om ons in te leven in de

wereld van onze bewoners.



Een blik op februari.Een blik op februari.

Val-preventie parcours



Een blik op februari.Een blik op februari.

Zowel bewoners als personeel lieten

zich overhalen om het parcours uit te

testen.



Een blik op februari.Een blik op februari.



Een blik op februari.Een blik op februari.

Reminiscentie-namiddag rond

nieuwjaar vieren in samenwerking

met Veerle Boone



Een blik op februari.Een blik op februari.

Ook verwenzorg
kwam aan bod in

februari



Een blik op februari.Een blik op februari.

Bewegen, bak- en

kookactiviteiten en

spelactiviteiten.



Een blik op februari.Een blik op februari.

Voor alle koppels in het woonzorgcentrum werd er

koffietafel georganiseerd met een

valentijnsgebakje. Dit alles met muziek van onze

huis dj Gentil!



Een blik op februari.Een blik op februari.

Wist je dat... er 20 koppels zijn in het wzc , 3 waarvan man en vrouw

samen in het WZC wonen, 17 waarvan de partner nog thuis woont.



Een blik op februari.Een blik op februari.

Valentijn: Een dag

om elkaar te laten

weten: ik zie je

graag. Niet alleen

als partner, maar

ook als vader,

moeder, personeel...



Een blik op februari.Een blik op februari.



Een blik op februari.Een blik op februari.



Een blik op februari.Een blik op februari.

Woensdag 16 februari gingen we

met een groepje bewoners van

afdeling Zuid bowlen in bowling

'De Ring'.

We werden in 2 teams verdeeld

en namen het tegen elkaar op.

Team 1 (Simonne Vermaut, Lena

Lobbestael, Regina Depoorter)

won met een score van 420

punten. Team 2 (Pierette, Edgard

en Agnes Dejaeger) werd tweede

met een score van 330 punten.

Wat een geslaagde namiddag!

Zeker voor herhaling vatbaar!



ZomeruurZomeruur

In de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart

gaat de zomertijd in.

Om 02:00 gaat de klok 1 uur vooruit naar 03:00

Uitstap met de huifkar.Uitstap met de huifkar.

dinsdag 6 september: Zuid 1

donderdag 8 september: Parel

dinsdag 13 september: Noord 2

donderdag 15 september: Noord 1

dinsdag 20 september: Noord 0



Grote busuitstappen.Grote busuitstappen.

Uitstap bedevaart Dadizele

Dinsdag 3 mei: afdeling De parel, Noord 2 en Noord 0

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

Uitstap Sluis:

dinsdag 7 juni: afdeling zuid 1, Noord 1 en Trochus

donderdag 9 juni: afdeling de Parel, Noord 2 en Noord 0

Uistap de Panne

dinsdag 23 augustus: afdeling de Parel, Zuid 1, Trochus

donderdag 25 augustus: afdeling Noord 0, Noord 1 en Noord 2

Als familielid of kennis kan je mee als begeleider op

uitstap. Gelieve jullie naam door te geven aan Vicky,

Emelie, Nathalie, Justine, Chanel, Sofie of Moniek



maatregelen



Toneelstuk:

Dokter, ik beweeg weer!
‘Dokter, ik beweeg weer!’ is een educatief theaterstuk over meer bewegen en

minder zitten bij ouderen, gespeeld door 55-plussers.

Korte inhoud
Margriet en Gerda nemen allebei actief deel aan ‘Bewegen op Verwijzing’. De

vriendinnen hebben het plan gesmeed om Kamiel, de man van Margriet die

bijna niet meer uit de zetel komt, aan het bewegen te krijgen. Hiervoor hebben

ze via de huisarts een beroep gedaan op Roberto, de coach. Ze stuiten echter

op hevige weerstand, maar met veel geduld en doorzetting kunnen ze Kamiel

overtuigen om zijn motor opnieuw in gang te trekken. Kijk en ontdek hoe je

langer kan genieten door meer te bewegen en minder te zitten.

Waarom?
Het project ‘Bewegen op Verwijzing’ loopt via de gemeenten. Via dit project

kunnen huisartsen voortaan hun patiënten doorverwijzen naar een

professionele ‘Bewegen op Verwijzing’-coach voor een persoonlijke

begeleiding op maat. Zo willen gemeenten hun inwoners met een verhoogd

gezondheidsrisico aansporen om meer te bewegen.

Meer dan de helft van de Vlamingen beweegt te weinig. Het grootste deel van

de tijd brengen we zitten door. Voldoende bewegen is nochtans een

belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheid.

Velen onder ons denken, ten onrechte,

dat ouder worden én bewegen niet meer samengaan.

Blijf dus actief door een gezonde portie beweging, want:

LANGER GENIETEN IS… MEER BEWEGEN.

Begin er daarom vandaag nog aan!

Sportieve groeten, Vicky bewegingscoach WZC Sint-Henricus



Start in Roeselare!









Georges Eeckhout,

de Parel

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Guido is geboren op 21 juni 1939 te Oostende. Hij is gehuwd

met Anna en samen hebben ze 2 dochters. Guido is altijd kok

geweest. In het begin in verschillende hotels en zee. Later

hebben Guido en Anna de Vijfwegen gerund en daarna de

Puritas. Als Anna en Guido tijd hadden, gingen ze op reis oa

naar Duitsland, Luxemburg maar ook naar New York.

Guido verblijft sinds 8 februari op afdeling de Parel.

Guido Cruydt ,

de Parel

Georges is geboren op 2 juli 1946.

Georges heeft altijd in het textiel gewerkt.

In zijn vrije tijd heeft hij vaak aan

boogschieten gedaan.

Georges verblijft sinds 10 februari op

afdeling de parel.





Jarig in maartJarig in maart..

Antoinette CaretteAndre Boudry

7777

6
 m

a
a
rt

Noord 2

6
 m

a
a
rt

Noord 2

9393

7
 m

a
a
rt

Noord 1

Eugeen Vanhecke

9999

Agnes DejaegerElmar Demasure

8282

1
5
 m

a
a
rt

Noord 1

2
7
 m

a
a
rt

Zuid

8989
Noord 2

Denise Van Belle

9393

Raymond Callewaert

3
0
 m

a
a
rt

Noord 2

8585

2
7
 m

a
a
rt



Zondag 6 maart

Tomatenroomsoep met balletjes

Varkenshaasje met Roquefortsaus,

warme tomaat en kroketjes

Zondag 13 maart

Cressonsoep

Varkenswangetjes met kriekbier

Lauw peertje en kroketjes

Zondag 20 maart

Broccolisoep

Rundstong in madeirasaus met champignons,

Boontjes en kroketjes

Zondag 27 maart

Cressonsoep

Kalkoen met sinaasappelsaus,

witloof en kroketjes



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

Echtgenote van mevrouw Albertine Seynhaeve

(+2020)

° 11 januari 1922

+ 5 februari 2022

Maurice Corneillie

De Parel





Bewoner in de kijker.Bewoner in de kijker.

Georgette en Lucien

Lucien is geboren in Izegem, Georgette in Oekene.

Ze leerden elkaar kennen op 21 jarige leeftijd en huwden 3 jaar later.

Al snel na hun huwelijk was Georgette in blijde verwachting van hun

eerste kind. Ze hebben 3 kinderen, 2 dochter en 1 zoon. Nu hebben ze

ondertussen 7 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

Ze kochten hun eerste huis in Izegem. 3 jaar later bouwden ze een huis in

Oekene waar ze bleven wonen tot hun intrek in wzc Sint Henricus.

Lucien werkte eerst op de boerderij van zijn vader.

Erna was hij 25 jaar metser. In zijn vrije tijd was hij duivenliefhebber.

Georgette was schoenstikster. Ze stikte thuis, en bracht dan de gestikte

schoenen naar de fabriek in Izegem. Dit werk voerde ze uit tot het koppel

kinderen kreeg. Dan lag de focus op de kinderen en het gezinsleven.

Samen gingen ze vaak op reis vooral naar Oostenrijk, maar ook Frankrijk,

Duitsland, en de Ardennen.



Bewoner in de kijker.Bewoner in de kijker.

Voor hun intrek in Sint Henricus, kwamen ze samen al naar het

dagcentrum.

Ze zijn zeer gelukkig dat ze nu nog op hun oude dag nog samen zijn.

Ze hebben veel steun aan elkaar en voelen zich hier op hun gemak en

veilig. Als ze hulp nodig hebben dan is die er en dat is een goed

gevoel voor ons.

Ze zijn recent 66 jaar getrouwd, op 11 februari was hun huwelijksdag.



Collega in de kijker:Collega in de kijker:
Fatima MohamedFatima Mohamed

Hallo Fatima,

kan je ons eens vertellen van waar je afkomstig bent?

Eigenlijk ben ik geboren in Afrika, Somalia, daar ben ik opgegroeid

en heb er gewoond tot ik ongeveer 16 jaar was.

Toen ben ik met mijn tante naar Saoedi-Arabië verhuisd. Ik ben

daar getrouwd en leefde er met mijn man en kinderen.

Samen hebben we 4 kinderen, 3 zonen en 1 dochter.

Ik werkte er als poetsvrouw en was er wel gelukkig. Daar hebben

we ongeveer 9 jaar gewoond.



Collega in de kijker:Collega in de kijker:
Fatima MohamedFatima Mohamed

Heb je daar dan altijd blijven
wonen tot je naar België verhuisde?

Neen, in 2014 heb ik besloten om terug te gaan naar Somalia, mijn

geboortestad maar lang hebben we daar niet gebleven.

Er was daar op dit moment een oorlog uitgebroken, dus toen hebben mijn

man en ik beslist om naar België te verhuizen met onze kinderen.

Intussen werk ik hier van 1 oktober 2021 en doe mijn job hier heel graag. Ik

heb leuke collega's en voel mij hier wel thuis.

Mijn kinderen gaan ook hier naar school en vinden het hier ook heel plezant.

Heb je nog hobby's? of iets dat je buiten uw werk nog
graag doet?

Echt veel hobby's heb ik niet, maar ik ga wel graag fitnessen. Ik ben graag in

beweging. Natuurlijk met 4 kinderen heb je niet altijd de tijd daarvoor.

Buiten dit lees ik ook heel graag boeken. Zo kan ik ook mijn Nederlands

bijschaven.

Vele groetjes Fatima

Kan je ons iets typisch
bijbrengen vanuit jouw
herkomst?

Ja hoor, Anjeora.. Dat is thee met melk... Iets heel

speciaals en lekker om te drinken.

Van eten is bij ons lever en schapenvlees een grote

favoriet. Zeker eens proberen.



Thema-avondThema-avond

Eénmaal in de maand is er een thema-avond.

Deze maand was het pasta-avond. Er was keuze

uit bolognaisesaus en een saus met zalm. Dit

viel in de smaak! Voor herhaling vatbaar.



Thema-avondThema-avond



Vette dinsdag, carnavalVette dinsdag, carnaval

Vette dinsdag, carnaval : even uit de bol vóór de vasten

vette dinsdag

• vette dinsdag wordt gevierd aan de vooravond van de vasten.

Traditioneel ook de afsluiter van de carnavalsperiode. Vette dinsdag

wordt ook dikke dinsdag, mardi gras, vastenavond of pancakes day

genoemd naargelang het land of de streek.

• Op vette dinsdag worden traditioneel pannenkoeken gebakken. Dit heeft

ook een historische achtergrond. Vette dinsdag was in vroegere tijden

de afsluiter van de vette week. Dit was de week vóór de vasten. Op

vette dinsdag werd er geslacht en het vet dat over was moest

opgebruikt worden, anders zou het bederven,

aswoensdag

• Met aswoensdag wordt de vasten ingeluid. De gelovigen gaan dan naar

de kerk om een askruisje. De as is afkomstig van het verbranden van de

palmtakken van palmzondag.

• Het kruisje is een teken van berouw en boetedoening. As is daarnaast

ook een teken van nieuw leven. Het maakt akkers weer vruchtbaar. Het

reinigt en geeft kracht tot nieuw leven.



De vasten

• De vasten verwijst naar een Bijbelverhaal waar Christus, vóór zijn dood,

40 dagen doorbracht in de woestijn om zich te bezinnen. Tijdens die

periode at en dronk hij heel weinig.

• Dit gebeuren werd overgenomen in een kerkelijk gebruik namelijk de 40

dagen vasten vóór Pasen. Tijdens de vasten periode mocht men geen

‘buitensporigheden’ eten. In veel culturen mocht men tijdens die 40

dagen geen vlees, zuivelproducten of eieren eten. Ook suiker werd als

‘buitensporig’ gezien. Al die producten moesten dus opgebruikt worden

vóór de vasten begon anders zouden ze bederven. Melk, boter/vet,

eieren en suiker zijn ook ingrediënten om pannenkoeken of beignets te

bakken.Vandaar het gebruik om pannenkoeken, oliebollen/beignets te

bakken aan de vooravond van de vasten, vette dinsdag



Carnaval

• Wordt gevierd om nog een laatste keer plezier te maken vóór ‘de vasten’

begint. Carnaval,als ritueel, bestaat al eeuwenlang en komt voor in veel

verschillende culturen. Het wordt ook om verschillende redenen en op

verschillende tijdstippen gevierd, die evolueren met de tijd. Het is een

gekerstend heidens volksfeest dwz dat de katholieke kerk dit heidens

gebruik opgenomen heeft in zijn eigen feesten, rituelen. Het was

oorspronkelijk een vruchtbaarheidsfeest die gevierd werd aan het begin

van de lente

• Carnaval is het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. Het is een

‘omkeringsritueel’ waarbij maatschappelijke rollen worden omgedraaid en

normen over gewenst gedrag tijdelijk worden opgeschort.

• Het dragen van maskers was oorspronkelijk een gebruik om voorouders

te eren. Men droeg maskers die leken op overleden familieleden. Later

koos men voornamelijk voor de vermomming, om onherkenbaar zijn. (In

de lente van 1940, toen de tweede wereldoorlog uitbrak, werden maskers

verboden tijdens carnaval omdat iedereen herkenbaar moest zijn.)



Sudoku - zoek de verschillen



WoordzoekerWoordzoeker



WoordzoekerWoordzoeker



KleurplaatKleurplaat



• directeur



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


