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Leefgroepbegeleider

Leefgroep





VOORWOORD

Koordirigent Jef Rommel gehuldigd met het ereteken cultuurverdienste van de

Stad Roeselare

Reeds 31 jaar is Jef Rommel de enthousiaste

geëngageerde dirigent van het koor van wzc St-

Henricus. In de beginjaren waren de zangers

personeelsleden, bij de mannenstemmen versterkt met

enkele sympathisanten. Dat het koor na zoveel jaren

nog steeds actief is, nu met vooral gepensioneerde

medewerkers en sympathisanten van Sint-Henricus,

danken we aan de vriendschappelijke sfeer. Samen

zingen verbindt.

Burgemeester Kris Declercq en schepen

voor cultuur Dirk Lievens overhandigen in

cultuurcentrum de Spil in Roeselare het

ereteken cultuurverdienste aan Jef Rommel.

Proficiat Jef, alle waardering en dank.

Onderstaande foto is de laatste uitvoering van het koor in de nu afgebroken kapel

van Sint-Henricus. Dit was op 1 nov 2019. Jaarlijks op 1 november worden de

overleden bewoners in herinnering gebracht. Vorig jaar is dit gedachtenismoment

niet kunnen doorgaan.

Op maandag 1 november om 10u 15

verzorgt padré André Decock

samen met het koor een wake voor

de overleden bewoners sinds

november 2019. Dit gaat door in de

St.-Petrus & Pauluskerk.

Paul Callebert

Directeur WZC Sint-Henricus
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Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Thema-avond:

Avondmaal met

mosselen



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Deze maand stonden er

mosselen met frietjes op

het menu. Ons keukenteam

heeft maar liefst 65 kg

mosselen klaargemaakt.

De bewoners en personeel

waren vol lof!



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Verkoop van nachtkledij door
de firma Ravissante,

ondergoed, lingerie en
nachtkledij



Groot klein nieuws.Groot klein nieuws.

Het psychisch welbevinden van de

bewoners is belangrijk. Psychologe

Charlotte Christiaens komt eerst

maandelijks en vanaf volgend jaar om de

veertien dagen vanuit haar expertise

medewerkers en bewoners die met

vragen zitten ondersteunen. Ook zorg-

naaste familieleden kunnen een afspraak

met de psychologe maken via de directeur

bewonerszorg Veronique Bostyn.

Charlotte is aanwezig op 18 oktober, 15

november, 13 december, en om de

veertien dagen vanaf 10 januari

Dag van de zorgkundigen

20 oktober: dag van

de zorgkundigen

Bedankt aan

iedereen die zich

inzet in de zorg!

Vandaar deze

attentie!



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Wandelen door

Rumbeke



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Voornaam naam - Leefgroepbegeleider - Leefgroep

Zelfs in de maand Oktober zijn we veel in

beweging geweest. Onze bewegingscoach

Vicky zorgde ervoor dat de verschillende

afdelingen aan bod kwamen bij de

wandelingen. Zelfs met een dikke jas of een

regenmantel kunnen we genieten van de

buitenlucht!



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Uitstap met de TUK
TUK - trein



Een blik op oktober.Een blik op oktober.

Op dinsdag 19 oktober

maakten we een rondrit met

de Tuk-Tuk trein door

Rumbeke en Roeselare.

Onderweg vertelde Greta

Vandoorne iets meer over de

bezienswaardigheden van

vroeger en nu. Ideaal om

herinneringen op te halen en

te genieten van een frisse

Rodenbach!



Wie is Greta Vandoorne?Wie is Greta Vandoorne?

Greta werkte van 1967 tot 2010 in Sint Henricus. Zij is

een rasechte Rumbekenaar.

Greta heeft samen met Zuster Denise Hostens of beter

gekend als Zuster Marie-Joseph de bewoners van het

"oude rustoord" aan de kerk in Rumbeke (huidig KSA

gebouw) verhuisd naar het nieuwe rusthuis in de sint

Rochusstraat.

Greta was sociaal-assistente en later was ze een tijd

diensthoofd van het woonzorgcentrum.

Greta is op vandaag nog altijd nauw verbonden met het

wzc, en zet zich via verschillende activiteiten als

vrijwilliger in voor de bewoners van het wzc.

Kaas- en wijnavond.Kaas- en wijnavond.

Op donderdag 18 november staat er terug een

kaas- en wijnavond op het programma. Dit voor

onze bewoners samen met onze vrijwilligers. Dit

als dank voor de vele hulp die we van hen

ontvangen.





Lucien Spillebeen is gehuwd met Georgette

Vanbiervliet. Samen hebben ze 3 kinderen, 2 dochters

en een zoon, Anne, Katrien en Rik. Lucien heeft veel

gewerkt in zijn leven. Eerst vanaf zijn twaalf jaar op de

boerderij van zijn ouders, later in de vlasindustrie en

"den bouw". Als de kinderen het huis uit waren hebben

Lucien en Georgette veel gereisd, oa. naar Duitsland,

Frankrijk.

Lucien verblijft sinds 25 oktober op afdeling noord 1

Lucien Spillebeen,

Noord 1

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Maria werd geboren op 21 september 1934 te Roeselare. Ze

is gehuwd de Gerry Dumortier en ze woonden in de Pastoor

Slossestraat te Rumbeke. Ze kregen samen 2 zonen. Maria

deed af ent toe wat poetswerk bij mensen thuis maar zette

zich ook jarenlang in als vrijwilliger bij licht en liefde. Samen

met haar man heeft ze gans Europa doorkruist met de

mobilhome. In haar vrije tijd breide Maria ook heel graag.

Doordat het thuis wat moeilijker werd heeft Maria haar intrek

genomen in ons WZC.

Maria Witdouck,

Noord 2





Jarig in november.Jarig in november.
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Zondagsmenu novemberZondagsmenu november

Zondag 7 november

Broccolisoep

Ardeens varkenshaasje met witloof en duchesse

aardappelen

Gebak

Zondag 14 november

Witloofsoep met kruidenkaas

Orloffgebraad met champignonsaus, spruitjes met spek

en kroketten

Gebak

Zondag 21 november

Tomatenroomsoep met balletjes

Proscuitoham met rodenbach, peertje met veenbessen en

aardappelnootjes

gebak

Zondag 28 november

Bloemkoolsoep

Kalkoenpavet met appel in de oven en kroketten

Gebak



Echtgenoot van Frans Cneut (+)

° Rumbeke, 16 mei 1935

+ Rumbeke, 17 oktober 2021

Mariette

Desimpelaere,

Noord 1

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

Echtgenoot van mevrouw Jacqueline Maes (+)

° Ronse, 13 juli 1932

+ Roeselare, 10 oktober 2021

Fréderic

Missine,

Noord 2

Maandag 1 november is er een
herdenkingsviering voor de overleden

bewoners van de voorbije 2 jaar. Dit gaat
door om 10.15u in de St.-Petrus en

Pauluskerk te Rumbeke. De dienst wordt
opgeluisterd door het St.-Henricuskoor.





Bewoner in de kijker.Bewoner in de kijker.

Martha Van Den
Eynde

Martha, vertel eens over je jeugdjaren.

Dat is lang geleden. Ik ben geboren in Essen bij

Antwerpen, daar heb ik 2.5 jaar gewoond. Daarna

zijn we verhuisd met ons gezin met 5 kinderen naar

Neerpelt, bij Limburg. Mijn vader werkte bij de

douane, telkens hij promotie kreeg moesten we

verhuizen.

Vond je het niet vervelend om vaak te verhuizen?

Eigenlijk niet, mijn moeder organiseerde alles zodanig

goed en maakte snel een goede en warme thuis dat

het best mee viel. Het was wel niet voor de hand

liggend om vriendschappen te behouden, maar al snel

leerden we nieuwe vrienden kennen. Daarna

verhuisden we naar Kortrijk. Daar ging ik samen met

mijn zus als verpleegkundige aan de slag. Dat deed ik

graag en werkte tot mijn 60ste.

Waar heb je de liefde leren kennen Marha?

Ik heb mijn man leren kennen in Brugge. Vervolgens naar Brugge verhuisd en

daar ben ik aan de slag gegaan als hoofdverpleegkundige in het ministerie van

gezondheid. Mijn man was hoofdcommissaris bij de politie.

Toen we beiden op pensioen waren zijn we naar Zuid-Frankrijk verhuisd, en dit

voor 5 jaar. Wij hielden van de natuur en de rust daar, het was er zalig.

Toen kwam mijn man ziek en zijn we terug naar België verhuisd omdat we de

zorg in België beter vonden.

Mijn man is gestorven in 1996, een jaar erna is de man van mijn zus ook

gestorven. We hebben dan samen beslist om bij elkaar te wonen in Kortrijk. Dit

verliep zeer goed, mijn zus en ik waren 2 handen op 1 buik.



Bewoner in de kijker.Bewoner in de kijker.

Wij hielpen elkaar met alles, we kookten samen, deden de was en de plas. Ik

kookte heel graag en deed dit ook goed, dit hadden we van ons moeder geleerd.

Zij maakte ook elke dag vers en lekker eten klaar. Mijn man en ikzelf hadden geen

kinderen. Maar de kinderen en kleinkinderen van mijn zus waren ook altijd bij ons

met open armen ontvangen. Ze noemden me een tweede "bonneke"

Mijn zus en ik zijn dan naar een appartement op marktplein van Rumbeke

verhuisd. Nu woon ik hier nog steeds in Rumbeke maar dan in St.-Henricus, waar

mijn zus mij elke dag komt bezoeken en waar ik heel dankbaar voor ben.

Ben je hier graag Martha?

Ja, ik voel mij hier wel goed, het eten is lekker en dat vind ik zeer belangrijk.

Niets is zoals thuis natuurlijk, maar ik voel me hier op mijn gemak en ben blij

dat ik niet meer van het ene naar het andere ziekenhuis of WZC moet. Ik heb

hier mijn plekje.

Had / heb je nog hobby's?

Ja, ik ging heel graag wandelen samen met mijn man. We gingen vaak naar

Knokke, niet ver van het Zwin. We vertrokken telkens om 10u in de ochtend.

Eerst een grote wandeling, daarna gingen we nog iets eten of bestelde ik iets bij

de traiteur om samen thuis te eten.

Ook met mijn zus gingen we elke dag wandelen. De laatste tijd ging dit wat

moeilijker voor mij...

Lezen deed ik ook heel graag en kon ik mijn rust in vinden. Nu kan ik mij

bezighouden met het kijken naar de televisie, nu en dan eens deelnemen aan

een activiteit en de babbel in de namiddag met mijn zus.

Zijn er dingen in je leven dat je anders had willen aanpakken of zou willen

herdoen?

Nee, ik ben zeer gelukkig met het leven dat ik geleefd heb. Ik ben blij met hoe

het nu is en kijk met een positieve blik terug. Ik ben gelukkig!



Collega in de kijker: Annelies KeirseCollega in de kijker: Annelies Keirse

Dag Annelies, wat kan je ons vertellen over jezelf?

Hoi allemaal, ik ben Annelies Keirse en ik ben afkomstig van regio Brugge. Voor

de liefde ben ik verhuisd naar Izegem. Samen met mijn partner Mathieu hebben

we 2 engeltjes van zonen, maar dit kunnen toch soms ook 2 Bengeltjes zijn.

Mauro is 12 jaar en Imen 10 jaar.

Hoe ben je hier in Sint Henricus terecht gekomen?

Doordat mijn partner van Izegem afkomstig is ben ik verhuisd naar hier en samen

hebben we een huis gekocht. Toen ben ik meteen gaan solliciteren in de buurt.

Alle werk was welkom want we hadden de centjes nodig om ons huis te

renoveren. Ik mocht eigenlijk eerst starten in D'Arta, een groenten en fruitfabriek

in Ardooie. Toen kreeg ik plots telefoon van onze directeur Paul voor een

sollicitatiegesprek. Ik mocht de dag nadien meteen beginnen. Natuurlijk had ik dit

uiteraard voorgenomen want daarvoor had ik gestudeerd, zorgkundige. En zo ben

ik in 2004 gestart in Sint Henricus.

Waardoor ben je het meest gefascineerd?

Wel, de zorg doe ik zeer graag. De bewoners verzorgen, een goed bedbad of

een deugddoend relaxerend bad geven en ze dan eens verwennen met een

bodycrème.. Daar kan ik zelf ook zo van genieten. Je ziet de bewoners ook

stralen daarna en dit geeft me zoveel voldoening van mijn werk.



Collega in de kijker: Annenlies KeirseCollega in de kijker: Annenlies Keirse

Heb je nog andere hobby's?

Onze hobby is vooral reizen, maar door de

corona was het moeilijk om een

vliegtuigbestemming te doen. 2021 was echt

rampzalig, we wilden echt niet meer in ons "kot"

blijven zitten. Ik zei vroeger altijd dat ik wel eens

op reis wou gaan met een mobilhome, en dit

was het dan, onze oplossing. Eerst hebben er

een gehuurd om te kijken of het ons wel zou

bevallen en we waren meteen verkocht. We

beleefden echte vrijheid, je vertrekt en gaat

waar en wanneer je maar wilt.

Toen besloten we er zelf een aan te kopen en daar hebben we nog geen

moment spijt gehad. We zijn al in Italië, Frankrijk , Nederland en veel naar de

Ardennen geweest. In de volgende vakantie zouden we graag eens naar

Zweden trekken en daar een rondreis maken.

Inderdaad, thuis heb ik nog mijn handen vol met onze

webshop.(www.doopsuiker.be). Dit zijn allerlei bedankingen voor elke

feestgelegenheid. Toen ik zwanger was van ons tweede kindje wou ik zoveel

mogelijk thuis zijn om niet teveel te missen, ik wou vooral mijn kinderen zien

opgroeien en toen besloten we om dit te combineren met een halftijdse job

zorgkundige en dit erbij te nemen thuis. Voor mij was dit de ideale oplossing.

Ik doe het beiden even graag en het geeft me zoveel voldoening.

Veel liefs en dikke kus Annelies

We hoorden dat je buiten je functie als zorgkundige ook nog iets anders

doet?



TrochusTrochus

Woonassistentieflat te huur.

De 24u op 24u permanentie van ons nabijgelegen woonzorgcentrum Sint-

Henricus garandeert alle veiligheid en comfort voor de bewoners.

Op donderdag 18 november staat er terug een

kaas- en wijnavond op het programma. Dit voor

onze bewoners samen met onze vrijwilligers. Dit

als dank voor de vele hulp die we van hen

ontvangen.

• Zelfstandig wonen op ca 66m²

• Garages in het gebouw - Met terras /

balkon

• Verhuur tegen dagprijs

• Verpleegkundige permanentie 7d/7d en

24u/24u

• Woonassistentie en faciliteiten in het

WZC

• Technische assistentie

• Extra dienstenpakket Motena op maat

mogelijk

Meer info over de flat? Bel woonassistente Nele via 051 24 11 01 of neem

contact via contact@eigendome.be of via 0477 41 25 18



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


