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Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Deze zomer bezochten we de bolletra in

DC Ten Elsberge. We werden goed

ontvangen door Norah en Roger. Na de

uitleg van het spel "bolden" we naar

hartenlust. Nostalgie ten top!



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

De ploeg die begint, rolt eerst alle bollen van het eigen kleur. Daarna

is het aan de tegenpartij om die bollen weg te schieten of te proberen

al slalommend tussen de bollen van de tegenstander de eigen bollen

dichter bij het doel te krijgen.



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

In juli heeft Ludo voor de laatste keer bij

ons opgetreden. Bedankt Ludo voor de

vele mooie muziekmaandagen die je ons

gegeven hebt!



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

5 juli was er een tentoonstelling:

"Dokter, ik beweeg weer!" We

kregen op een ludieke manier 'tips

en tricks' om meer te bewegen.

We hebben weer wat bijgeleerd en

goed gelachen.



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Er stond heel wat op het programma:

In de voormiddag werd er verteld over de koers vroeger

en nu,

's middags waren er frietjes voor iedereen en in de

namiddag brachten we verkoeling met ijsjes.

In tussentijd werd er sfeer gebracht door de muziek van

de genieters, kon de koersbus bezocht worden, kon er

gefietst worden met de duofiets,... voor elk wat wils.

Kortom een geslaagd dag!



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Tijdens de zomervakantie konden we genieten van mooie zomerdagen. De

ideale gelegenheid om veel te gaan wandelen!

Door Rumbeke, richting café 'd Armoe,...

Met dank aan de vele jeugd- en wandelvrijwilligers!



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Tijdens juli en augustus hadden we te

maken met zomerse temperaturen. "We

hielden ons hoofd koel" op verschillende

manieren. Extra drank werd rondgedeeld

en verfrissende voetbadjes werden

gegeven...



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Onze jeugdvrijwilligers werden ook ingeschakeld voor de grote "rolwagen-

carwash". Bedankt voor jullie inzet!



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Tijdens onze wandelingen namen we ook onze pick-nick mee!

Een stukje watermeloen en een stukje cake, dat smaakt altijd!



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus



Jarig in septemberJarig in september..
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Jarig in juli-augustusJarig in juli-augustus..
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Onze gedachten gaan uit naar...Onze gedachten gaan uit naar...

Regina Maelfait

Oost 2

Echtgenote van de heer Frederick Barret

°Dadizele, 20 mei 1924

+Roeselare, 22 juli 2022

Gaby Dehouck
Noord 0

Echtgenote van de heer

Lucien Ceuninck (+2012)

°Zonnebeke, 15 februari 1931

+Roeselare, 4 augustus 2022



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

Andrea Deblaere

Noord 1

Echtgenote van de heer Wilfried Verhaeghe

°Tielt, 15 maart 1939

+Rumbeke, 23 augustus 2022

Waar je ook bent.

Ik zou het niet weten.

Niet in afstand of tijd te meten.

Diep in mij.

Daarom ben je zo dichtbij.
Toon Hermans



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Guido is geboren op 21 juli 1939. Guido is gehuwd met Anna

Carrein. Het koppel heeft samen 2 dochters, Martine en Carine.

Guido is kok geweest. Vroeger ging hij mee op cruiseschepen en

werkte hij in de bediening. Na de carrière op het water, had hij

een eigen zaak samen met Anna: restaurant de Vijfwegen en de

laatste jaren de Puritas in Rumbeke.

Welkom op oost 2

Guido,

Oost 2





Busuitstap naar De PanneBusuitstap naar De Panne



Busuitstap naar De Panne



Busuitstap naar De Panne



Busuitstap naar De Panne



Na een loopbaan van meer dan 40

jaar nemen we op 1 augustus

afscheid van Rita Scheldeman. Ze

werkte als schoonmaakster op de

afdeling Noord 1. Rita kan van haar

welverdiend pensioen genieten!





Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Oorspronkelijk ben ik afkomstig van Heule daar heb ik school gelopen tot

mijn twaalf jaar. Daarna hielp ik vaak in het huishouden. Met zes kinderen

thuis was dat wel nodig.

Toen mijn oudere broer zijn vrouw leerde kennen, ging ik vaak mee met hem

naar de zilverberg. Zo heb ikzelf mijn man ontmoet: André.

André had twee kleine kinderen, een jongen en een meisje. Zijn vrouw was

vroeg komen te overlijden. Een paar jaar nadat we elkaar leerden kennen

trouwden we en gingen we in Oekene wonen.

Ik nam de zorg voor de kinderen en het huishouden op mij. Daarnaast

kwamen dagelijks kinderen uit de buurt en van familie bij. Ik was een

soort van onthaalmoeder van de buurt. Op een gegeven moment had ik

zelf tien kinderen die dagelijks bij mij langs kwamen om te spelen,

ravotten en te eten. Als ik nog wat tijd over had naaide ik een beetje.

Hallo,

Mijn naam is

Georgette.

Ik ben 91 jaar.

Ik verblijf op afdeling

Noord 0.



Bewoner in de kijker

Naast zorgen voor veel kindjes heb ik toch ook een stukje van de wereld

gezien. Wij gingen nooit ver en lang op reis maar zo ben ik wel al naar

Duitsland, Frankrijk, Spanje… geweest. Wij reisden steeds met de auto of

met de bus. Ik ben helemaal geen fan van het vliegtuig.

Sinds drie jaar ben ik naar de flatjes komen wonen. Nu ben ik nog maar recent

verhuisd naar Noord 0.

Ik woon hier zeer graag. Mijn favoriete activiteiten zijn mee gaan op wandeling,

muziek namiddagen en bezig zijn op mijn tablet.

Van muziek hoor ik graag de Vlaamse zangers zoals Will Tura, Willy Somers…

Iedere dag bel ik met mijn zus via mijn tablet. Zij woont in een woon-

zorgcentrum in Kortrijk en omdat langsgaan bij elkaar wat moeilijker is

geworden hebben we elk een tablet en bellen we iedere dag met elkaar. Zo

blijven we contact houden en zien we elkaar nog een keer.





HeropstartHeropstart

Onthaalgroep voor nieuwe
bewoners

Nieuwe bewoners worden uitgenodigd om, aan de hand van

de onthaalbrochure, uitleg te geven over het

woonzorgcentrum.

Uitleg rond de was, personeel, maaltijden, enz..

Dit gaat door om de 6 maanden.

Volgende data staan al vast: maandag 19 september en

maandag 5 december



Activiteiten september - oktoberActiviteiten september - oktober

Huifkartocht

dinsdag 6 september: noord 2

donderdag 8 september: de parel

dinsdag 13 september: oost 1

donderdag 15 september: noord 1

dinsdag 20 september: noord 0

Mosselweek

In de week van 12 september hebben alle bewoners de kans om mosselen te eten.

Woensdag 14 september zijn er mosselen voor de bewoners van Oost 1 - Oost 2 en

Noord 1

Donderdag 15 september zijn er mosselen voor de bewoners van Noord 0 - Noord 2

en Trochus



Activiteiten: september - oktoberActiviteiten: september - oktober

"sjakossenwerpen"

dinsdag 27 september

Verkoop nachtkledij
Ravissant

11 oktober

Verjaardagsfeest
voor de jarigen van de maand september

dinsdag 27 september

onthaalgroepje
voor nieuwe bewoners

maandag 19 september







Kleurplaat





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


