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Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Beste bewoners, familie en vrienden van Sint-Henricus,

Terwijl ik de eerste lijnen van deze nieuwsbrief schrijf, doet de zon een zwakke

poging om

door de wolken te breken en voel ik haar afnemende warmte door het raam van mijn

bureau.

Na de regenbuien van deze morgen voelt dat heerlijk aan. De herfstkleuren dringen

langzamerhand binnen. De zomer heeft definitief plaats gemaakt voor het volgende

seizoen. Ook ons woon-en zorgcentrum werd in een herfstjasje gestoken.

Bij deze overgang werd ook voor mij de eerste trimester als directeur in Sint-Henricus

afgesloten.

Het zal uiteraard nog wat tijd vragen om het volledige reilen en zielen onder de knie

te krijgen maar

ik wens bij deze iedereen, zowel bewoners, familie, vrijwilligers als medewerkers te

bedanken die elke dag opnieuw hun steentje bijdragen om van ons huis een thuis te

maken. Het aanstekelijke engagement, de continue inzet, de attente zorg, de mooie

aankleding, de gemoedelijkheid en intense betrokkenheid waar ik al iedere dag

getuige van heb mogen zijn komt warm binnen.

Uiteraard worden we de komende periode door de bouwwerken met zijn allen op de

proef gesteld. Lawaai, wisselende doorgangen, liften die niet altijd beschikbaar zullen

zijn,… Kortom we worden uit onze comfortzone gehaald. Maar ik vertrouw er op met

wat ik tot nu toe ervaren heb dat iedereen hier het nodige begrip zal voor opbrengen

en dat we samen zoeken naar oplossingen om het zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Tips en suggesties zijn steeds welkom.

In deze piccolo kan u alvast opnieuw genieten van een uitgebreid aanbod

sfeerbeelden van activiteiten die in de voorbije maand hebben plaatsgevonden. Zo

kan u genieten van de gezonde dosis competitie die we te zien kregen bij de

reuzedarts en het sjakossenwerpen, de gezellige sfeer tijdens de huifkarrentochten,

de mosselen die in de smaak vielen, het eerste feest van de jarigen van de maand die

terug plaats vond en onmiddellijk een succes was…

We zetten tevens een bewoner en collega in de kijker. Heerlijk om het verhaal achter

de mensen te leren kennen. En als laatste belichten we heel wat activiteiten die deze

maand op het programma staan en waarbij jullie van harte welkom zijn.

Alvast veel lees-en kijk plezier.

Warme groetjes, Marleen Joossens, Directeur WZC Sint-Henricus
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Een blik op septemberEen blik op september

Huifkartocht



Een blik op septemberEen blik op september

We hadden het geluk een rit

te mogen maken met de

huifkar doorheen Roeselare

en Rumbeke, met als

tussenstop een ijsje eten bij

de Zoete Zonde



Een blik op septemberEen blik op september
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Een blik op septemberEen blik op september

Mosselen



Een blik op septemberEen blik op september



Een blik op septemberEen blik op september

Dinsdag 30 augustus stond de

reuzedarts op het programma. De

verschillende afdelingen tegen

elkaar! Oost 2 kwam er als beste uit!



Een blik op septemberEen blik op september



Een blik op septemberEen blik op september

Bewegen is belangrijk, ook in september hebben we niet stilgezeten.

Gefietst, gewandeld, baloefeningen, turnoefeningen, ... voor elk wat wils.



Een blik op septemberEen blik op september

Met de herfst in aantocht stoppen

we het wzc ook in herfstkleuren.

Zowel binnen als buiten maken we

er iets moois van.



Een blik op septemberEen blik op september

Bij de herfst horen ook lekkere, verse

pannenkoeken!



Een blik op septemberEen blik op september

Naar jaarlijkse traditie stond er terug "sjakossenwerpen" op het programma.

Dit waren onze 5 finalisten.



Een blik op septemberEen blik op september

Iedere maand worden de jarigen terug

gevierd, dit telkens de laatste dinsdag

van de maand. Iedere bewoner die

jarig is die maand krijgt een

uitnodiging. Daarna kan er

ingeschreven worden.



Een blik op septemberEen blik op september

De jarige mag de partner en 2 personen uitnodigen voor taart en koffie.

Extra personen betalen 5€ pp.



Jarig in oktoberJarig in oktober..
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Vandeghinste Maria Louisa

Noord 2



Zondag 2 oktober

Tomatensoep met balletjes

Kalfsgebraad met poivradesaus

peertjes en aardappelballetjes

Zondag 9 oktober

Broccoliroomsoep met philadelphia

Varkenswangetjes met najaarsgroenten

en gratin-aardappelen

Zondag 16 oktober

Kervelsoep

Kalfoenfilet met roze pepersaus

mirabellen en aardappelnootjes

Zondag 23 oktober

Parmentiersoep

Rundstong in Madeira met gebakken champignons

en kroketjes

Zondag 30 oktober

Agnès - Sorelsoep

Ardeens varkenshaasje met room

appel met veenbessen en rozemarijnaardappelen



Wist je dat:

je kan kiezen wat er op de menu staat op je
verjaardag!

Samen met de bewoner en/of familie wordt de
keuzemenu samengesteld!

Dit houdt in:

Een aperitief

een hoofdgerecht naar keuze

Dessert (een stukje taart of ijsje)



Herfst

Vallende bladeren

Warme kleuren

Geniet van deze tijd

Gezelligheid!



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

Andrea Deblaere

Noord 1

Echtgenote van deheer Wilfried Verhaeghe

°Tielt, 15 maart 1939

+Roeselare, 23 augustus 2022

Maria Pattyn
Noord 2

Echtgenote van Frederic Missine

°Rumbeke, 10 februari 1933

+Rumbeke, 17 september 2022



Vanaf heden bieden we elke maand een zondagsviering op televisie aan die

gestreamd wordt vanuit de H. Godelieveparochie.

Deze vieringen zijn telkens om 10u en zijn te bekijken op Noord 2 en in het

restaurant.

Hierbij de data van de streaming diensten:
zondag 16 oktober - zondag 13 november - zondag 11 december

de Kerstviering op zondag 25 december
zondag 15 januari 2023 - zondag 12 februari - zondag 12 maart

Pasen: zondag 9 april
Pinksteren: zondag 28 mei

zondag 11 juni

Herdenkingsviering vrijdag 28 oktober
Om 14u in de St. Petrus & Pauluskerk

De eucharistieviering wordt voorgegaan door E.H. Guido Van

Vlaenderen en diaken Antoon Vanhuyse, opgeluisterd door het St.-

Henricuskoor olv. Jef Rommel.

Na de eucharistieviering wordt er achteraan de kerk een drankje

aangeboden.



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Gilbert is gehuwd met Leona Santy, ze waren 68 jaar

getrouwd. Samen hebben ze 2 kinderen, een dochter en een

zoon. Gilbert heeft gewerkt als metaalarbeider vanaf zijn 16e

tot zijn pension. Samen met zijn echtgenote hielden ze café

"Derby" open. Ze waren echt een volkskoppel.

Gilbert had één grote hobby en passie: voetbal. Ook was hij

vrijwilliger bij de brandweer. Een zeer actieve man.

Gilbert woont bij ons op afdeling noord 1.

Gilbert

Arteel,

Noord 1





Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Naam: Regina Depoorter

Afdeling: Oost 1

Hallo iedereen,

Ik heet Regina Depoorter.

Ik ben 91 jaar maar het is bijna mijn

verjaardag op 22 december mag ik 92

kaarsjes uitblazen.

Ik ben afkomstig van Passendale, en ik heb

daar ook school gelopen tot mijn 12 jaar.

Terwijl ik naar 't school ging moest ik ook helpen in het huishouden. We hadden

ook een boerderij thuis waar er groenten gekweekt werden. Op het land moest ik

ook mijn steentje bijdragen.

Bij ons thuis waren we met elf kinderen. Ikzelf ben van een tweeling.

Ik zit links van mijn vader, met het witte bloesje en ketting.

Vanaf mijn 12 jaar, moest ik gaan werken in de fabriek, een weverij. Ik ging

iedere dag te voet naar de fabriek van Passendale naar Zonnebeke en

terug.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Wanneer ik 21 jaar was leerde ik Remi kennen, ik was meteen verliefd en we zijn

getrouwd toen ik 24 jaar was. We kregen na 3 jaar huwelijk een dochter, Marleen.

3 jaar later Marina en daarna Marijke. Naast mijn drukke leven met mijn 3

dochters ging ik gaan poetsen bij rijke mensen en hielp ik met Remi op het land.

We "kweekten" ook een varken voor onszelf. De meisjes moesten dan meehelpen

om bloedworst, hoofdvlees, paté, ... te verwerken.

We gingen iedere zondag naar de

vinkenzetting.

Wanneer we nog jong waren zijn we ook

eens met de scooter naar de Ardennen

geweest.

Wanneer we ouder werden en de meisjes

het huis uit waren, wilden we wat kleiner

wonen, en verhuisden we naar

Oostnieuwkerke.

Remi heeft toen nog 10 jaar geleefd. Ik heb

er nog nog een tijdje alleen gewoond.

Rond mijn 82 kon ik het alleen zijn

moeilijker aan en ik mocht intrekken bij

Marina. Toen ging ik iedere dag naar het

dagcentrum.



Bewoner in de kijker

Na het dagcentrum ging ik op "kortverblijf" in 3 verschillende woonzorgcentra.

Ik woon nu reeds 8 jaar in St.-Henricus.

Ik woonde eerst op zuid 1, maar nu woon ik op oost 1. De "splinternieuwe"

afdeling in St.-Henricus.

Ik krijg veel bezoek van mijn kinderen en ook van mijn kleinkinderen. Daarnaast

heb ik ook 17 achterkleinkinderen.

Ik ben een gelukkige vrouw die graag deelneemt aan de activiteiten en

uitstappen.



LudoLudo

Omwille van cardiologe en

orthopedische redenen is Ludo

Chielens genoodzaakt om te stoppen

met optreden.

Al jaren kwam Ludo hier de eerste

maandag van de maand ons

opvrolijken met zijn muziek. Met zijn

accordeon, synthesizer, en zijn stem

wist hij ons op te vrolijken en een

leuke namiddag te bezorgen.

Bedankt voor al die jaren die je kwam

met je vrolijke deuntjes!



Collega in de kijker: Sara BourgeoisCollega in de kijker: Sara Bourgeois

Ik volgde vorig schooljaar een bijscholing voor zorgkundige plus en aangezien

we een huis gekocht hadden hier in Rumbeke was Sint Henricus een

uitgelezen moment om mijn kans te wagen.

En zie hier.. ik mocht in juli 2022 meteen van start gaan met werken.

Hallo Sara,

kan je jou eens voorstellen ons?

Natuurlijk :)

Dag allemaal, ik ben Sara, 25 jaar en woon sinds kort in

Rumbeke met mijn vriend, maar eigenlijk ben ik afkomstig

van Izegem.

We kwamen in Rumbeke wonen zodat we beiden dichter bij

ons werk zouden wonen.

We hebben nog geen kindjes, maar daar kan natuurlijk nog

verandering in komen, wie weet wat brengt de toekomst.

Hoe ben je hier bij ons in Sint Henricus

terecht gekomen?

Waardoor ben je het meest gefascineerd?

De zorg vind ik erg fijn! De mensen een goed gevoel geven, een luisterend

oor of gewoon een simpele lach om toch het verschil te maken op de dag.

Daar haal ik erg veel voldoening uit. Zelf vind ik het altijd fijn dat ik iets kan

betekenen of zorgen voor een ander, en dat deel doe ik heel graag!



Collega in de kijker : Sara BourgiosCollega in de kijker : Sara Bourgios

We hebben al opgevangen dat je

buiten je functie zorgkundige hier in

Sint Henricus nog iets anders doet?

Klopt dit?

Dat klopt, ik ga heel veel babysitten met mijn vriend op de

jongste engeltjes van de familie.

Ik ben enorm gepassioneerd door kindjes en breng dan

ook graag veel tijd met hun door. Deze twee engeltjes

komen ook geregeld langs bij ons.

Samen bakken we dan pannenkoeken, gaan we

zwemmen, spelen,... ook dit is puur genieten voor ons, en

als ik hen daar een plezier mee kan doen, is dit enkel

een win-win situatie.

Ik weet nooit wie meer enthousiast is, ik of die kleintjes :)

Heb je ook nog hobby's in je vrije tijd??

Onze hobby waar wij erg veel tijd in besteden is "karper" vissen. Elk vrij

moment dat er aankomt besteden we dan ook aan het water los in de

natuur. Met een vishengel in de hand, een tentje aan onze zij en GEEN

GSM of sociale media. Ja, dat is puur genieten voor ons. Hier kunnen

we dan ook dagen na elkaar aan besteden. Onze droom is om ooit een

klein buitenverblijf met een visputje te kopen om er altijd naartoe te

kunnen gaan om te ontspannen.

Dikke knuffel Sara!



Activiteiten oktoberActiviteiten oktober

Optreden Ronny Baert

maandag 3 oktober op Noord 1 om

14.30u voor de bewoners van noord

maandag 17 oktober op Oost 3 om

14.30u voor de bewoners van oost

Reminiscentie namiddag

Wegens omstandigheden zijn de data verplaatst naar 5 en 6 oktober

Als familie kan je de activiteit samen met de bewoner meevolgen.



Activiteiten: oktoberActiviteiten: oktober

3 oktober - voor de bewoners van noord

17 oktober - voor de bewoners van oost





Activiteiten oktoberActiviteiten oktober

Herdenkings-eucharistieviering

vrijdag 28 oktober om 14u

St.-Petrus en Pauluskerk

Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van oktober

25 oktober - vanaf 14.30u - oost 3

Uitnodiging volgt

Voordracht dementie: Wat als dementie op mijn pad komt en hoe ga
ik ermee om.

maandag 10 oktober - 19u - oost 3

voor alle familieleden en mantelzorgers

Verkoop nachtkledij

dinsdag 11 oktober in dagzaal noord

1 vanaf 14.30u

door de firma Ravissant bh&meer@

home

Thema-avond

Pasta-avond op de verschillende afdelingen

20 oktober











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


