
PICCOLOPICCOLO
Mei 2022Mei 2022

E
d
it
ie

 5

E
d
it
ie

 5



Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Warm welkom aan onze nieuwe directeur voor WZC Sint-Henricus: Marleen!

Binnenkort mag ik na vele mooie jaren in Sint-Henricus genieten van mijn pensioen.

Vanaf 7 juni zal Marleen Joossens de fakkel overnemen.

Zelf blijf ik nog in dienst tot eind augustus om de verhuis naar de nieuwe oostvleugel
te realiseren en een goede overdracht te kunnen geven aan mijn opvolger.

Binnenkort dus een nieuwe kapitein aan het roer, dat vraagt om een introductie !

Marleen is psycholoog van opleiding en heeft reeds een mooi professioneel parcours
in de zorg afgelegd. De doelgroep van psychisch kwetsbaren zijn voor haar steeds
een belangrijke rode draad geweest in haar carrière als stafmedewerker en
projectmanager in het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Brugge, als teamcoach in de
thuiszorg en als pedagogisch directeur van een zorginstelling voor jongeren.

Marleen woont met haar partner en vier kinderen is Ruiselede en houdt zich in haar
vrije tijd graag actief bezig. Naast haar wekelijkse bezoek aan de taekwondo club,
kunnen mooie wandelingen in het groen of een goed boek haar ook bekoren.

We zijn ervan overtuigd dat Marleen van het woonzorgcentrum Sint-Henricus verder
de warme plek voor bewoners, medewerkers en bezoekers zal realiseren! We
wensen haar dan ook alle succes toe in haar nieuwe uitdaging!

Paul Callebert

Directeur
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Een blik op april.Een blik op april.

Als laatste in rij kwamen de bewoners van noord 0 en noord 1 aan beurt om te

bowlen



Een blik op april.Een blik op april.

Verse

pannenkoeken

op elke afdeling!

Dat smaakt!
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Nieuwe dagprijzenNieuwe dagprijzen

Beste bewoner, beste familie,

We stellen net als u vast dat de afgelopen maanden de kosten van veel

producten en diensten spectaculair stijgen: lonen, energie, voeding, ...

Die hoge inflatie heeft een grote impact op de kostenzijde van onze

dienstverlening.

Daarom heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen beslist om

de woonzorgcentra de mogelijkheid te geven om nu 6 maanden na de vorige

indexatie een indexering toe te passen. In de regelgeving was dit tot nu

enkel jaarlijks toegestaan.

Deze prijsstijging is noodzakelijk om de bewoners ook in de toekomst op een

kwaliteitsvolle manier een warme thuis en warme zorg op maat te kunnen

bieden.

Op 1 juli 2022 zien wij ons genoodzaakt om samen met de drie andere

woonzorgcentra van Motena een indexering door te voeren voor het verblijf

in Sint-Henricus.

Vanaf 1 juli wordt de dagprijs in Sint-Henricus 66.57 euro voor een

alleenstaande en 113.18 euro voor een echtpaar. Ook de dagvergoeding

voor het pluk-de-dagcentrum wordt op 1 juli geïndexeerd.

Bij vragen hierover kan u bij mij terecht.

Paul Callebert

Directeur

paul.callebert@motena.be

tel 051 26 90 39







IPitup BeweegbankIPitup Beweegbank

De IPitup-beweegbank is een meerpersoons zitbank met meervoudige

fitnessfuncties. Het is een combinatie van conditie-, kracht- en

stabilisatietraining.

Het is een innovatief en compact all-in-one toestel dat een unieke waaier aan

lichaamsoefeningen mogelijk maakt.

De IPitup-bank is een zitbank die enerzijds comfortabel zitten toelaat en

anderzijds mensen nieuwsgierig maakt en uitnodigt tot bewegen. Een IPitup-

beweegbank is een drempelverlagend ‘urban element’ voor elkeen die meer zou

moeten bewegen, maar daar om diverse redenen niet in slaagt.

Het zet mensen aan om op een snelle en eenvoudige wijze te gaan bewegen

in de publieke ruimte.

IPitup-banken creëren een ruimte voor intergenerationeel sporten, ontmoeten en

beleven. Het strategisch plaatsen van IPitup-banken in en rond bestaande en

nieuwe voorzieningen zal zorgen voor sociale interactie en een meer toegankelijke

en leefbare samenleving.

IPitup wil deze beweegrichtlijnen vertalen naar de praktijk van elke dag door

mensen op een uitdagende, belevingsgerichte en doelgerichte manier aan een

sterker en beter uitgebalanceerd lichaam te laten werken, in hun eigen woon-,

werk- en leefomgeving.

IPitup-banken vind je terug langs paden, in parken en op pleinen,

straathoeken, schooldomeinen, sport-, industrie- en zakencomplexen,

campings en bij seniorenvoorzieningen. En dus vanaf nu kan je deze bank

ook terugvinden aan ons WZC!

Onze Ipitup-beweegbank kan je terugvinden in de Sint-Petrus- en

Paulusstraat ter hoogte van nummer 23-29, tegenover de Hovenierstraat.

Probeer hem zeker uit!

Met dank aan stad Roeselare om dit mogelijk te maken!



IPitup BeweegbankIPitup Beweegbank



Data om te onthoudenData om te onthouden

Verhuis naar de Oost-Vleugel: belangrijke data!

14 juni: Bezoek bewoners van Zuid 1 aan Oost 1

16 juni: Bezoek families aan Oost 1 en Oost 2

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

25 juni: Kamerinrichting Oost (10u-12u / 14u-16u)

26 juni: Kamerinrichting Oost (10u-12u)

27 juni: Verhuis de Parel naar Oost 2

28 juni: Verhuis Zuid naar Oost 1

4 juli: 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







Andrea Deblaere

Noord 1

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Maria (Maddy)

Bogaert

De Parel

Maria huwde met Grymonprez Rik

en samen hebben ze een zoon en

een dochter. Maddy heeft een hele

tijd gewerkt als poetsvrouw in het

stadhuis in Ingelmunster.

Andrea deblaere verblijft op de

afdeling Noord 1, na een kortverblijf

op Noord 2. Andrea huwde met Dhr.

Wilfried Verhaeghe. Ze hebben geen

kinderen. Andrea zit graag onder de

mensen en legt graag nieuwe

contacten.



Jarig in Mei.Jarig in Mei.
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Jarig in Mei.Jarig in Mei.
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Mei = Maria maandMei = Maria maand
MEI maand is MARIA maand

wist je dat ons woonzorgcentrum 5 bewoners telt met de naam

Maria, wat is de betekenis van hun naam, hoe komen ze aan hun

naam...

Maria (Lou) Debels , Mijn ouders wilden mij

eigenlijk de naam 'Marie-Louise' geven maar

dit werd toen niet aanvaard in het stadhuis. In

het stadhuis hadden ze er Maria Ludovica

van gemaakt. In de oorlogsjaren '40 woonden

ze naast de brouwerij 'Peene'. Wij gingen 's

nachts slapen in de kelders van de brouwerij

samen met enkele oorlogsvluchtingen. Deze

oorlogsvluchtelingen noemden haar 'Lou' en

sindsdien wordt ze eigenlijk altijd

aangesproken met Lou.

Maria Bogaert, Haar naam is Maria Magdalena. Mijn

ouders waren zeer katholiek en vandaar de

naamkeuze. Ik werkte vroeger in het stadhuis van

Ingelmunster en mijn collega's vonden mijn naam te

lang en korten deze af naar 'Maddy' en sindsdien

wordt ik 'Maddy' genoemd.

Maria Bogaert, Maria Pattyn, Maria Witdouck, Maria Vanneste,

Marie (Lou) Debels

Algemene betekenis van de naam Maria

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden
de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen
ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de
Moeder Gods.

Meestal wordt de meisjesnaam verklaard als 'bitterheid'. In de
middeleeuwen werd de naam Maria vaak geassocieerd met het
Latijnse woord 'mare', dat 'zee' betekent. Pas later in de
middeleeuwen werd de naam in ons deel van Europa populair.



Zondag 1 mei

Groene groentensoep

Konijn met pruimen,

peren en kroketten

Zondag 8 mei

Wortelsoep

Varkensgebraad met tomaat in de oven

en kroketten

Zondag 15 mei

Aspergesoep

Varkenswangetjes met Rodenbach,

boontjes en duchesse aardappelen

Zondag 22 mei

Courgettesoep

Rundstong in madeirasaus

met erwtjes en kroketten

Zondag 29 mei

Aspergesoep

Varkenshaasje met pepersaus

pêchen en rosti-aardappelen



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

Echtgenoot van deheer Frans Lepoutre

°Moorslede, 17 mei 1925

+Rumbeke, 7 april 2022

Magriet Burggraeve

De Parel

Ivan Devriendt
Noord 1

Echtgenoot van mevrouw Anna Vantomme

°Roeselare, 10 oktober 1938

+Roeselare, 18 april 2022





Duoiets.Duoiets.

Op tocht met de duofiets

Onze bewoners kunnen sinds kort gebruik maken van een elektrische

duofiets.

Vorig jaar werd deze fiets meerdere keren uitgeprobeerd i.s.m. wzc De

Waterdam. Vanwege het grote succes werd beslist een nieuwe duofiets aan

te kopen voor wzc Sint-Henricus.

Wat is een duofiets?

Een duofiets is een driewieltandem waarbij de gebruikers naast elkaar zitten.

Eén persoon stuurt, beiden kunnen trappen.

De twee personen hebben goed zicht en kunnen goed met elkaar

communiceren door de zitposities naast elkaar.

De bewoners kunnen zonder instap opstappen en de zittingen kunnen

eenvoudig met een hendel op de gewenste zitafstand ingesteld worden.

De wendbaarheid van de duofiets is enorm, met twee wielen helemaal achter

en één voorwiel kan hij om zijn eigen as heen draaien.

Via de schakelbare vrijloop kunt u bepalen of de bewoner (eventueel

verplicht) mee trapt.

Met een elektromotor heeft u trapondersteuning waardoor u onder alle

omstandigheden zonder veel inspanning goed kunt fietsen.

Aan de duofiets is ook een zwenkbare voetenplaat voorzien voor de

bewoner. Deze kan gebruikt worden indien de bewoner te moe is van het

trappen. Zo kan de bewoner zijn voeten op de voetenplaat zetten en

genieten van de omgeving.

Achteraan de fiets is ook een mandje om wat materiaal in te leggen.

Er werd ook nog gekozen voor enkele extra opties op de fiets zoals

richtingaanwijzers, een heupgordel, een draaibare stoel met armleuningen

voor de bewoner en een achteruitkijkspiegel.



DuoietsDuoiets

Wie mag fietsen met de duofiets?

Personeel, familieleden en vrijwilligers kunnen samen met een bewoner

een ritje in de buitenlucht maken.

Moet je heel sportief zijn?

De duofiets is een elektrische fiets, dus het rijden valt heel goed mee.

De bochten neem je best wat breder en hou ook rekening met de keuze

van je route. De fietspaden zijn niet overal even goed aangelegd en

iedere put of bult voelt de bewoner natuurlijk. De mensen in de buurt zijn

wel allert en waakzaam als je voorbij fietst. We merken ook dat het

autoverkeer zeer voorzichtig is bij het voorbijrijden. Meestal blijven ze

zelfs gewoon achter je rijden.

Waar rij je zoal naartoe?

Dat hangt af van de bewoner. We rijden soms terug naar de woning waar hij of

zij vroeger woonde of naar het huis van een familielid. Een bewoner kan

vragen om bijvoorbeeld eens naar werken te gaan kijken, een ijsje te gaan

eten, ... Er zijn ook twee fietsroutes beschikbaar om mee te nemen als je niet

echt weet waar je naartoe wil rijden.

Waarom raden we aan om met de duofiets te rijden?

Je hebt er gewoon zelf heel veel plezier aan, zeker als je ziet dat de bewoners

ervan genieten. Het is ook ideaal voor als je niet veel tijd hebt. Op een uurtje

geraak je al ver en de bewoner is eens buiten geweest. En dat laatste is zo

belangrijk voor hen, om regelmatig buiten te komen. Met de zomer voor de deur

hopen we dat we heel wat bewoners kunnen verleiden om mee te rijden.

Heb je af en toe wat tijd vrij en wil je graag een bewoner van het

woonzorgcentrum mee laten genieten van de gezonde buitenlucht? Dan ben jij

diegene die we zoeken. Bezorg jouw gegevens aan: Vicky Devos,

bewegingscoach wzc Sint-Henricus, via e-mail: vicky.devos@motena.be, via

telefoon: 0490/65 43 34.



Duoiets.Duoiets.



Duoiets.Duoiets.



Pennenvrienden: 5de leerjaar de ArkPennenvrienden: 5de leerjaar de Ark
OekeneOekene

In februari kregen we een brief en een zelfgeschreven gedicht van onze

pennenvrienden van de Ark in Oekene. Al een 5-tal jaar hebben we een

pennenvriendenproject met de leerlingen van het 5de leerjaar. Een drietal keer

per jaar wordt ook een activiteit georganiseerd samen met de leerlingen.

Deze maand gingen onze bewoners van Zuid aan de slag met het beschilderen

van kleine bloempotjes in vrolijke kleuren en motieven.



Bezoek aan de Ark

Na het schilderen werden goudsbloemen

en Oost-Indische kers gezaaid.

Donderdag 28 april gaan we de

leerlingen bezoeken in de Ark en kunnen

we onze bloempotjes persoonlijk

afgeven.



Roeselare bedankt woonzorgcentraRoeselare bedankt woonzorgcentra

De afgelopen twee jaar waren niet evident, zeker niet voor de

woonzorgcentra en zorginstellingen. Tijdens deze heftige

periode richtte Stad Roeselare al een overlegplatform op waar

alle lokale woonzorgcentra (Sint-Henricus, BEN

Woonzorgnetwerk, Zilverberg, Ter Berken, Waterdam, De

Hovenier en Westerlinde) en PVT Valckeburg deel van

uitmaken. Dit platform kadert binnen het buurtgericht actieplan

senioren die in 2020 is opgemaakt.



Roeselare bedankt woonzorgcentra

Het doel is in contact te komen met elkaar en de buurt, gezamenlijke projecten

uitwerken en elkaar ondersteunen waar nodig. De buurt speelt een belangrijke

rol in het sociaal contact van de woonzorgcentrumbewoners. De woonzorgcentra

willen op zoek gaan naar verbindende methodieken om de buurt binnen te

brengen en de bewoners van de centra te laten integreren in de buurt. Zo werkte

men al aan tal van projecten: het openstellen van de cafetaria's en tuinen van

de woonzorgcentra, het organiseren per locatie van een optreden waar ook

buurtbewoners van harte welkom waren.

Om de verschillende partners in de bloemetjes te zetten, gaat schepen van

senioren Bart Wenes langs in de woonzorgcentra en het PVT met een foto die

gekozen werd door de bewoners van het woonzorgcentrum zelf. Hij bedankt er

de medewerkers voor hun inzet en doorzettingsvermogen tijdens de intense

periode en blikt al even vooruit op het moois dat later dit jaar nog gepland staat,

zoals Roeselswing eind juni en de seniorenfeestnamiddag in het najaar.

Bart Wenes

en Regina

Depoorter



Thema-avondThema-avond

Op vraag van onze

bewoners stond er in de

maand april een "koude pla"

op de menu!

Bedankt aan het

keukenteam voor de mooie

presentatie!



Thema-avond



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Naam: Els Wuyts

Afdeling: Noord 0

Leeftijd: Ik word 83 jaar op

4 september

Ik ben Els. Ik ben geboren en getogen in Antwerpen. Ik heb er bijgevolg ook

mijn schooljaren doorgebracht. Ik woon nu ongeveer 6 jaar in Rumbeke omdat

dit dichter bij mijn dochter is. Ik heb me in beide steden evenveel geamuseerd.

Ik heb twee dochters. De oudste heet Ilse en de jongste heet Inge. Ze

betekenen heel veel voor mij. Het meeste plezier haal ik uit mijn familie.

Bovendien hebben mijn kinderen ervoor gezorgd dat ik schatten van

kleinkinderen heb. Ik haal veel moed en kracht uit hen. Mijn kleinkind maakte

zelfs een armbandje voor mij. Ik draag het elke dag. Ik heb momenteel 6

kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Vroeger was ik huisvrouw. Zo kon ik makkelijk voor de kinderen zorgen. Ik stak

veel tijd in hen. Mijn hobby was naaien. Ik maakte vaak kleren voor mezelf en

voor de kinderen. Ik heb nog het trouwkleed van mijn dochter gemaakt. Dit is

iets wat ik altijd zeer graag heb gedaan. Ik deed ook graag aan bloemschikken.

Ik ben verhuisd naar Sint-Henricus zodat ik bij andere mensen kon zijn. Ik had

er geen probleem mee om naar hier te komen. Op die manier wist ik dat ik er

niet alleen voor stond en kan ik steun halen bij de rest van de bewoners en het

personeel. Ze zorgen hier goed voor mij. Ik vind dat er niets moet worden

aangepast in het woonzorgcentrum. Ik ben tevreden zoals het nu is.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Hetgene wat ik het meest confronterend vind aan ouder worden is weten dat het

leven stilaan aan een einde komt. Gelukkig heb ik vroeger een goed leven

gehad. Ik ben blij hoe alles gelopen is.

In Sint-Henricus zijn er tal van activiteiten te beleven. Ik doe er vaak aan mee,

maar ik heb ook af en toe wat rust nodig. In de middag slaap ik eventjes zodat ik

fris en monter zou zijn wanneer mijn dochter op bezoek komt. Daarnaast zorgt

het personeel ervoor dat we samen kunnen wandelen of een terrasje doen.

Wanneer we buiten zitten drink ik het liefst een fruitsapje op mijn gemak. In mijn

vrije tijd lees ik vaak de krant of een boek.

Binnenkort ga ik samen met de bewoners en een aantal vrijwilligers op uitstap

naar Dadizele. Ik kijk er wel naar uit. Twee weken daarna doen we een uitstap

met een tuk tuk treintje.

Het eten in het woonzorgcentrum vind ik zeer lekker. Het liefst eet ik gevarieerd

en gezond. Ik kan genieten van een kopje koffie met een lekker koekje, dit

krijgen we hier elke middag.

Voor mijn verdere leven wens ik gezond te blijven en in de mate van het

mogelijke mijn zelfstandigheid te behouden.



Personeel in de kijkerPersoneel in de kijker
Ine Bostoen.Ine Bostoen.

Hallo, ik ben Ine Bostoen en woon hier al meer dan 20 jaar in Rumbeke.

Ik ben gehuwd met Steven Deblaere en samen hebben we twee pubers in huis.

Zara is 14 jaar en onze zoon Xander is 18 jaar. Misschien hebben jullie ze wel al

eens gezien want af en toe komen ze eens een handje helpen in Sint Henricus.

Ikzelf werk dit jaar 25 jaar in Sint Henricus en ben er heel toevallig ingerold. Ik

ben gestart als vervanging in de functie van verantwoordelijke van het Pluk-de-

dagcentrum en mijn job was erg gevarieerd. Van het uitschenken van koffie tot

fitness les tot onthaal van nieuwe bezoeken en opstellen van facturen.

Toen de vervanging ten einde liep was er een openstaande vacature voor

maatschappelijk werker- dienst opnames in Sint Henricus.

Ik was natuurlijk super blij met dit aanbod en tot op de dag van vandaag heb ik

me deze job nog geen seconde beklaagd.

Wat spreekt je het meest aan in je job?

Wel, iedere dag is anders .

Ik werk alleen in die functie maar kan wel op iedereen rekenen. Onder

andere de vele collega's in de zorg, in de keuken, administratie,

onderhoud,...

Juist omdat zij zo goed werk verrichten kan ik mijn job ten volle uitoefenen.

Ondertussen zijn we al een goed geoliede machine en is het super fijn

werken met zo'n team.

Ook met de bewoner bouw je een band op en kan ik genieten van hun

levensverhalen. Als zij een fijn dag hebben, kan ik mee genieten.

Dag Ine, wat kan je ons vertellen over jezelf?



Personeel in de kijkerPersoneel in de kijker
Ine Bostoen.Ine Bostoen.

Ine, heb je nog andere hobby's?

Wat ik heerlijk vind is gaan wandelen in de natuur.

Mijn ventje is een krak in het zoeken naar pareltjes van

uitgestippelde wandelroutes en in mijn vrije tijd zal je me daar

snel terugvinden.

Eens uit gaan eten met het gezin of een feestje met vrienden en

familie staan ook bovenaan mijn lijstje.

Kortom, genieten van het leven als het kan !







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


