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Welkom Marleen!



Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Mijn laatste editorial in de piccolo.

Op 1 juli ga ik met pensioen. Even blijf ik nog in juli en augustus werken in Sint-

Henricus om de verhuis naar de oostvleugel af te ronden en om mijn opvolger

Marleen Joossens kennis te laten maken met het reilen en zeilen in Sint-

Henricus en in de vele diensten van Motena.

Marleen neemt dinsdag 7 juni plaats in mijn bureau en ik kies nog voor even de

nieuwe oostvleugel als werkplek. Het voorwoord voor de volgende piccolo

zomer-editie valt dus Marleen te beurt.

Ik blik terug op een bijzonder mooie loopbaan. Wanneer ik het mapje met oude

krantenknipsels doorneem, tel ik prachtige realisaties - dank zij de bijdrage van

velen - maar evenzeer zijn mijn herinneringen gevuld met leuke, plezierige,

heerlijke dagelijkse momenten.

Het adagium in Sint-Henricus is: 'verzorgen doen we samen'

als bewoner, mantelzorger, familie, medewerker, bezoeker... je staat er niet

alleen voor.

Dit samenhorigheidsgevoel vinden we terug in de warme Welkom-filosofie die

medewerkers uitstralen.

Afscheid nemen van wat je graag doet is een mentaal proces. En hoe meer de

dag nadert zie ik beter het positieve in een nieuwe episode met meer tijd voor

ontspanning samen met mijn echtgenote Tine, plezier beleven met de

kleinkinderen of bijspringen waar het kan om het drukke bestaan van de

kinderen wat te verlichten. Heel gewone zaken die in het drukke leven te weinig

aandacht krijgen.

Het was een zegen om in de flow van mijn job directeur in Sint-Henricus te

mogen zijn.

Paul Callebert

Directeur WZC Sint-Henricus
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Een blik op meiEen blik op mei

Bedevaart naar Dadizele



Een blik op meiEen blik op mei

Begonnen met koffie en een stukje taart in bistro duchenne, vervolgens een

mooie misviering in de basiliek van Dadizele dit opgeluisterd door het St.-

Henricus koor.



Een blik op meiEen blik op mei



Een blik op meiEen blik op mei

De weergoden waren ons goed

gezind!



Een blik op meiEen blik op mei

Tuk -Tuk trein



Een blik op meiEen blik op mei

Met de Tuk - Tuk-trein volgen we een route van 22 km.

Eerst verkennen we Rumbeke (Koningstraat - Blinde Rodenbach -

Vijfwegenstraat - Hoogstraat - Oekensestraat - werkvikhovestraat -

kwadestraat - oudstrijderslaan - izegemsestraat - lekkenstraat - Guido

Gezellelaan - Sint-Balsiusstraat - Rumbekesteenweg)

Daarna rijden we door naar de Markt van Roeselare

Roeselare verkennen we via de Henri Horriestraat - Cichoreistraat -

Rondekomstraat - Teerlingstraat - Sint Amandstraat - Jan Mahieustraat -

Hendrik Consciensestraat - Stationsplein - Beverensesteenweg - Mandellaan

- Bruanestraat - langs de "kop" van de vaart om vervolgens terug te rijden.



Een blik op meiEen blik op mei
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Een blik op meiEen blik op mei

Bedankt

Voor wie je bent
Voor alles wat je doet
Altijd recht uit het hart

en nooit omdat het moet

MOEDERDAG



Een blik op meiEen blik op mei

Maandag 9 mei genoten we van het

optreden van Isabelle et les Jean.

Heerlijke Franse chansons waarop

we konden wegdromen naar

vervlogen tijden. Dit was in

samenwerking met stad Roeselare.



Een blik op meiEen blik op mei

Na een mooie wandeling, een deugddoende verfrissing bij bakkerij Wivine.



Een blik op meiEen blik op mei



Een blik op meiEen blik op mei

Eind april gingen we met enkele bewoners op bezoek bij onze pennenvrienden van

de Ark. Ieder jaar wisselen we brieven uit met de leerlingen van het vijfde leerjaar.

Wegens corona was dit de laatste jaren wat moeilijk, maar vorige maand konden we

eindelijk de leerlingen ontmoeten.

We werden hartelijk ontvangen. Eerst was er tijd voor een uitgebreide

kennismaking, daarna werden we getrakteerd op een potje koffie.

Hopelijk kunnen we de leerlingen binnenkort ook eens hier verwelkomen.



Een blik op meiEen blik op mei



Een blik op meiEen blik op mei

Donderdag 19 mei gingen we met enkele bewoners naar de seniorensportdag in

Izegem. Daar konden ze verschillende sporten uitproberen: boogschieten,

volksspelen, ... Proficiat aan de deelnemers!



Data om te onthoudenData om te onthouden

3 juni: roofvogelshow, plaats afhankelijk van het weer

Verhuis naar de Oost-Vleugel: belangrijke data!

14 juni: Bezoek bewoners van Zuid 1 aan Oost 1

16 juni: Bezoek bewoners + families aan 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 Sluis:

Dinsdag 7 juni: afdeling Noord 1, Zuid 1 en Trochus

Donderdag 9 juni: afdeling de parel, Noord 2 en Noord 0

Dagverloop:

Vertrek om 13u

Koffie en taart in de Lindehoeve (dinsdag)

Het hart van Sluis (donderdag)

Vrij wandelen en winkelen in Sluis

om 17u verzamelen we terug aan de bus

Als familielid of kennis kan je mee als begeleider op

uitstap. Gelieve jullie naam door te geven aan Vicky,

Emelie, Nathalie, Chanel of Moniek



Jarig in juniJarig in juni
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Zondag 5 juni (PINKSTEREN)

Erwtensoep

Rosbief met portosaus,

Romanesco en pommes duchesses

Zondag 12 juni

Aspergesoep

Kalkoenrollade met groentenquiche

en kroketten

Zondag 19 juni

Tomatenroomsoep

Kalfscarre met appeltjes in de oven

en gratin aardappel

Zondag 26 juni

Kippensoep

Rundstong in madeirasaus

met champignons,

boontjes en kroketten



Collega in de kijkerCollega in de kijker

Donderdag 16 juni is het de laatste werkdag van Moniek Froyman, ze gaat op

pensioen. Vanaf dat moment begint er een nieuwe periode in haar leven.

Moniek, vanaf wanneer werk je hier?

Ik ben eerst 9 jaar thuis geweest voor de kinderen, daarna ben ik beginnen

solliciteren. Opeens kreeg ik telefoon van Paul Callebert of ik zou kunnen

beginnen in St.-Henricus. 2 dagen later werkte ik er al, en dit 2 dagen voor de

vroegere tuinfeesten… Dit was meteen de vuurdoop...

Is er in de loop der jaren veel veranderd?

Voor mij persoonlijk is mijn takenpakket het meest veranderd.

Vroeger kwamen we louter om activiteiten te geven, nu leven we de volledige

dag mee met de bewoner. Nu nemen we ook zorgtaken op ons zoals vb. het

ontbijt. Op die manier is het beter en gemoedelijker.

Hoe kijk je terug op je loopbaan?

Ik kijk terug met een goed gevoel naar mijn werk en mijn collega’s. Ik was altijd

goed omringd, het is een aangename plaats om te werken. Ik voelde me altijd

gedragen door de directie. Ik zal het zeker missen.

Ook het gevoel een betekenis te hebben voor iemand. En een bijdrage te

leveren voor de maatschappij, je nuttig voelen.



Collega in de kijkerCollega in de kijker

Welke gebeurtenissen zijn je

bijgebleven?

Van de laatste jaren is de corona periode

mij bijgebleven. De manier waarop we

daar als groep mee omgegaan zijn. Het

was een heel moeilijke periode maar ook

in zekere zin een mooie periode op

gebied van samenwerking van het team.

Wat deed je het liefste aan je job?

Wat ik heel belangrijk vond was het contact met de bewoners, wat heeft die

persoon nodig en hoe kan ik daar aan tegemoet komen?

De tijd van de tuinfeesten en de vele uitstappen waren ook heel leuk!

Welke plannen / projecten heb je nog?

Ik zal me zeker niet vervelen. Ik zal nu meer tijd hebben om in de tuin te werken.

Naaien, voor de kleinkinderen zorgen, gaan fietsen en wandelen, citytrips maken,

naar voorstellingen gaan, een tentoonstelling bezoeken…

Ik zal zeker niet in en “zwart gat” vallen.

Moniek, we wensen je alle succes toe! Het ga je goed.



InterviewInterview

Hoe was je eerste ervaring met onze duofiets?

Heel goed. In het begin dachten we dat het misschien wat moeilijk zou gaan,

maar uiteindelijk viel het zeer goed mee. Vicky gaf ons eerst wat uitleg over de

werking van de fiets waarna we dan onmiddellijk konden vertrekken. Het was

echt fijn om op die manier met Jules eens samen ergens te kunnen naartoe

gaan. Ook om de fiets te reserveren verliep alles vlot.

Hoe ervaarde je broer, Jules David, het op de duofiets? Heeft hij ervan

genoten?

Hij was zéér blij want het was de dag op zijn verjaardag! Ik, Francine, en mijn

man, Ronny, wilden hem die dag verrassen met een tochtje op de duofiets.

Jules vond het zeer fijn om terug nog eens in zijn omgeving te komen.

We deden eerst een tocht langs het oude kerkhof in Roeselare, waar zijn

ouders liggen en daarna naar het nieuwe kerkhof, waar zijn vrouw al van in

1996 ligt. Ook zijn twee broers van Jules liggen daar op het kerkhof. Vroeger

ging Jules elke dag naar het kerkhof, zijn vrouw gaan bezoeken en vond het

nu een mooi moment om er zo nog eens te kunnen zijn.

Daarna gingen we nog naar

de visvijver op het kerkhof,

waar hij vroeger ook

dagelijks ging om er de

vissen te voederen.

Na het kerkhofbezoek reden

we door naar de

Piljoenstraat, daarna naar de

Ruiter naar café D’oude

Glorie waar we op het terras

een fris pintje dronken. We

konden er even uitrusten om

daarna onze tocht verder te

zetten. De fiets konden we er

gemakkelijk parkeren, dat

was geen probleem.

Interview met Francine David, zus van Jules David die verblijft op afdeling

Noord 0, en echtgenoot Ronny Bullinck



InterviewInterview

Vond je het moeilijk om met de

duofiets te fietsen?

Ronny, mijn man, fietste met de

duofiets. Ikzelf reed mee met mijn eigen

fiets. Ronny is gewoon om met een

fiets te rijden. Hij vond het niet moeilijk,

maar natuurlijk moet je wel rekening

houden dat de fiets toch een heel stuk

breder is dan een gewone fiets.

Vond je het lastig om iemand te voeren op de fiets?

Ronny vond het niet lastig, want je kan elektrisch rijden

en verschillende standen inschakelen om te fietsen. Als

het bergop gaat, dan zet je de fiets best op 3 wat het

aangenaam maakt.

Je hebt ongeveer 15 km gefietst. Was dat te doen

met de duofiets?

Ja hoor, natuurlijk moet je wel kijken welke weg je

neemt: niet op kasseien, niet op putten of bulten want

anders voel je dat natuurlijk.

Is het voor herhaling vatbaar?

Ja hoor zullen we zeker nog doen . Ideaal voor een uitstap! En in het mooie

weer is het

leuk om eens een terrasje te combineren en zo op een andere plaats te zijn en

tussen andere

mensen te komen. Een echte aanrader!

Toen namen we de binnenwegen tot aan de Zilverberg, dan richting Sterrebos

naar zijn vroegere woning. Hij was blij zijn woning nog eens te zien. Jules wou

dit al zo lang eens graag terug zien, dus het was het ideale moment. Daarna

reden we terug richting Sint-Henricus.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Deze maand laten we Pascale en Johan,

dochter en zoon van Joseph Bentein, aan het

woord. Ik ken Pascale al van toen haar mama

Jeanette hier verbleef. Joseph kwam toen ook

al elke namiddag op bezoek bij zijn vrouw.

Jeanette, die intussen overleden is, verbleef

toen op het gelijkvloers. Toen ik eens op haar

kamer kwam zag ik op haar tafeltje een

prachtig tekenboek liggen. Ik bladerde er

samen met Jeanette door en zag dat de

tekeningen met tekst in een soort ‘dagboek’

vorm gegoten was. Het getuigde van een

warme familieverbondenheid binnen hun

gezin. Intussen is Joseph ook al een tijdje bij

ons komen wonen en zie ik dat Pascale nog

steeds het ‘teken – dagboek’ gebruikt tijdens

haar bezoeken aan haar papa. Ik vind het zo’n

mooie manier om contact te maken en te

houden met een persoon met dementie.

Daarom heb ik Pascale gevraagd om dit

interview te doen. Ik ben dan ook heel

dankbaar dat ze op mijn vraag is ingegaan.

Hopelijk kan het andere families inspireren om

hun eigen manier te ontwikkelen om contact

te houden met hun familielid die dementie

heeft.

Hoe ben je op het idee gekomen om met het boek te starten? Ik weet

dat je het ook gebruikte bij je mama?

Mama hield vroeger ook af en toe een dagboek bij. Recent vonden we nog

schriftjes terug waarin ze noteerde wat ze die dag gedaan hadden , bij wie

ze op bezoek gingen of wie bij hen thuis langskwam. Maar ook haar

meningen over politiek of een mooie documentaire op televisie. Of op reis

noteerde ze mooie stop- en picknickplaatsen, bezienswaardigheden en ‘belle

points de vues’. Ik gaf haar ooit een schetsboek cadeau, ‘un livre de vie’. Ze

heeft er tijdens één van hun vele reizen doorheen Frankrijk potloodschetsen

in gemaakt met interessante notities erbij. Ik blader er nog vaak in.



Bewoner in de kijker

Merk je dat het gemakkelijker is om contact te maken met je papa?

Ook bij papa zorgt dat voor een betrokkenheid. Vanaf we tekenen en schrijven

kijkt hij nieuwsgierig toe wat het zal worden. Al zien we dat de focus intussen

wat afgezwakt is, toch kijkt hij graag naar elke nieuwe pagina.

Tijdens één bezoek is een pagina

ook meerdere keren een nieuwe

pagina. We bladeren vaak terug in

zijn boek en dat levert ook soms

verhaallijnen op. We schrijven groot

en duidelijk. Tot een tijd geleden kon

hij alles vlot lezen, nu lukt dat soms

wat minder goed. Hij grijpt ook graag

zelf naar die stiftjes in alle kleuren

van de regenboog.

Dus vanaf dag één zijn we gestart met schriftjes en schetsboeken bij mama. We

hebben er vier volgetekend en geschreven. Soms een beetje levensfilosofie,

ludieke dingen, soms ook weetjes en testjes voor het geheugen: waar zijn jullie

op reis geweest, liedjesteksten, namen van zangers en zangeressen, vertalen

van woorden, enz… Ze werd daardoor getriggerd en reageerde daar heel goed

op, vaak was dat een leuke aanzet voor gesprekken en vele leute. Ook vanaf

dag 1 sinds papa in Sint-Henricus woont, hebben we die traditie verder gezet.

We zijn net zijn derde boek gestart.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Van waar heb je je tekentalent ? Je mama?

Tekentalent zal ik inderdaad van mama geërfd hebben. Ze tekende en schilderde

zelf vaak, volgde op oudere leeftijd zelfs nog cursussen schilderen met aquarel en

olieverf. Haar werken krijgen nu een plekje bij verschillende familieleden. De

humor hebben we van allebei. Maar ook papa was een creatieve geest. De kunst

van het observeren en kijken naar alles wat mooi is, hebben we ook van allebei.

Papa heeft duizenden filmrolletjes volgeschoten, mama wees ons op wandelingen

of ergens onderweg onvermoeibaar op elk detail, bloemen, planten, bomen, de

lucht, een mooi huisje...

Hoe begin je te tekenen? Is het door iets dat hij aanbrengt, opmerkt of

is het andersom?

Vaak is het inspiratie van het moment. De seizoenen, het weer, een

bepaalde feestdag of periode, humor, fantasie. Zon, wolken, gras en

bloemen keren geregeld terug: het is leuk als er vrolijkheid van de pagina’s

afspat. Soms ook doordat hij iets opmerkt, maar vooral andersom. Maar

doorheen alle boeken is liefde voor elkaar de rode draad. En dat tekent in

feite ons hele leven. We zijn liefdevol en warm opgevoed door onze ouders

en dat geven we graag door.



Bewoner in de kijker

Dank je wel Pacale en Johan om dit met ons te delen.

De boeken zullen ongetwijfeld een heel mooie herinnering zijn aan jullie

ouders. Ik vermoed dat jullie en de kleinkinderen er nog vaak in zullen

bladeren en zullen nagenieten...

Van hen hebben we leren genieten van de kleine dingen in het leven

en dat doen we nog steeds.

Maar niet alleen ik vul het boek. Ook mijn broer, schoonzus, nichtje,

neefje en zijn kindjes kleuren de dagboeken met hun verhalen en

krabbels. Zelfs de poetsvrouw die 16 jaar lang langskwam bij papa

tekende er tijdens een bezoek een prachtig boeket in.



MuziekfestivalMuziekfestival

Van Afrika, Oost-Europa en de Filipijnen, nu naar Roeselare en Izegem City!

WZC De Zilverberg organiseerde de afgelopen maanden samen met 'Vivial -

Muziek die verbindt' verschillende muziekweken. Als afsluit van dit project

organiseert Vivial van 17 tot 25 juni een groots Muziekfestival voor het grote

publiek op verschillende locaties in Izegem en Roeselare.

Vivial slaat de brug tussen de zorg en cultuur en wil met het muziekfestival ook

Izegem en Roeselare verbinden met elkaar en met wereldmuziek. De focus

ligt hierbij op de positieve impact en de verbindende rol van (wereld)muziek in

de psychosociale zorg voor ouderen en kwetsbare jongeren, en

maatschappelijke verbondenheid creëren rond pyschosociale zorg.

De opbrengsten hiervan worden ingezet om muzikanten te sturen naar

instellingen die ervoor zorgen dat het sociale isolement en extreme

eenzaamheid bij kwetstbaren wordt doorbroken, waaronder ook De Zilverberg.

Un voyage mondial

Donderdag 23 juni

WZC De Zilverberg

Gratis - 14u

WZC De Zilverberg opent zijn deuren met een prachtig

wereldmuziekfestijn. Er zijn verschillende optredens in en rond het

woonzorgcentrum.





Nieuwbouw: de keukenNieuwbouw: de keuken

De nieuwe keuken in de oostvleugel van Sint-

Henricus is zo goed als klaar. Op 1 juni is de

ingebruikname gepland. De

keukenmedewerkers zijn verheugd om na 2

jaar de modules te verlaten. Maaltijden zijn er

om van te genieten, en hoe kan dit beter dan

met een eigen warme keuken en een

gedreven keukenteam.



Vrijdag 20 mei werd Angèle
Mandeville (afdeling Zuid) 101
jaar!

Proficiat Angèle

met je

verjaardag!



Activiteiten juniActiviteiten juni

Vrijdag 3 juni:

Roofvogelshow

Zondag 5 juni: Pinksteren (10u: viering het in het restaurant)

Dinsdag 7 juni: Uitstap naar Sluis

(Zuid - Noord 1 - Trochus)

Donderdag 9 juni: Uitstap naar Sluis

(De Parel - Noord 2 - Noord 0)

Vrijdag 17 juni: Pensioenviering Paul Callebert. De
cafetaria is gesloten.

Donderdag 23 juni: Un voyage mondial (WZC De Zilverberg)

28 en 29 juni: Verhuis van de Parel en Zuid 1 naar de afdelingen Oost 1 en

Oost 2



Activiteiten: juli - augustusActiviteiten: juli - augustus

Maandag 4 juli: Ludo

Dinsdag 5 juli: Toneel:

"Dokter, ik beweeg weer"

Dinsdag 12 juli: Koersbus

Wielermuseum op wielen

met fanfare & hot-dogs

Donderdag 4 augustus:

Duikreportage door Ronny

Vanhaelewyn

Dinsdag 23 augustus: Uitstap naar

De Panne (Oost 1 - Oost 2 -

Trochus)

Donderdag 25 augustus: Uitstap

naar De Panne (Noord 0 - Noord 1 -

Noord 2)

Dinsdag 30 augustus: Reuze - Darts



WoordzoekerWoordzoeker



WoordzoekerWoordzoeker



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


