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Familienet
Bewoner aan het woord
Verweven leven: afscheidsritueel

Beste bewoners,
Nu de zomer echt voor de deur staat, begin ik toch al even weg te
dromen. Dromen over een mooie reis, even genieten van zalig niets doen,
van wat extra tijd voor de familie en de kinderen, even tijd om een boek te
lezen, van de deugddoende zon… Nu alles stilaan weer wat meer mogelijk
wordt na de Corona-pandemie, kunnen we ook weer meer mensen
ontmoeten. En daar hebben we toch allemaal zo naar uit gekeken.
Eindelijk mogen we weer samen zitten in de living, niet meer ver van
elkaar, maar gezellig bij een kopje koffie in aangenaam gezelschap. Ook
het optreden in de binnentuin enkele weken geleden was een heel fijne
namiddag. Na zo’n lange tijd terug samen kunnen genieten van een
muzikale namiddag met een ijsje in de zon deed ons allemaal zo’n deugd.
Eindelijk nog eens kunnen babbelen met bewoners van een andere
wooneenheid, daar keken zo velen onder jullie echt naar uit. Hopelijk zijn
de weergoden ons ook in juli en augustus goed gezind zodat we samen
kunnen genieten van een deugddoende zomer.
Misschien hebben jullie ook wel dromen. Kleine of grote wensen die jou
echt gelukkig zouden maken. Nog eens een uitstap kunnen maken naar
jouw geboortedorp. Nog eens een kijkje kunnen nemen in de straat waar
je geboren bent. Nog een keer jouw favoriete gerecht kunnen proeven.
Eens een wandeling maken met een hond. Nog eens kunnen genieten van
die operette die je vroeger zo vaak beluisterde. Maar misschien denk je
dan wel… dat zal voor mij wel niet meer mogelijk zijn. Daar hebben ze
waarschijnlijk geen tijd voor. Dat kan hier vast en zeker niet. Daar ben ik te
oud voor… Toch willen wij graag weten waarover jij nog droomt. Welke
grote of kleine wensen jij koestert. Wat voor jou echt belangrijk is. Alleen
op die manier kunnen we samen die wens proberen waarmaken… Wij
luisteren graag naar jouw verhaal.
Ik wens jullie allemaal een deugddoende en zonnige zomer toe.
Vele warme groeten,
Soetkin (algemeen directeur Vincenthove)
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WELKOM
NIEUWE BEWONERS

Mevr. GODELIEVE MISSINNE is afkomstig uit de
Wijnendalestraat te Roeselare en geboren te Roeselare
op 18/02/1943. Zij woont bij ons in studio 314 sinds
april 2021.

Mevr. JEANNINE VERBRUGGHE is afkomstig uit de
Meensesteenweg te Roeselare en geboren te Roeselare
op 14/04/1939. Zij woont bij ons in studio 306 sinds
april 2021.

We heten jullie van harte
welkom in Vincenthove.
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WELKOM
NIEUWE BEWONERS

Mevr. MARIE-JOSE SCHELDEMAN is afkomstig uit de
Zuidmolenstraat te Roeselare en geboren te
Oostnieuwkerke op 22/01/1930.
Zij woont bij ons in studio 311 sinds mei 2021.

Mevr. MARTHA VERBEKE is afkomstig uit de
G.Gezellestraat te Staden en geboren te
Oostnieuwkerke op 10/05/1931. Zij woont bij ons in
kamer L.112 sinds juni 2021.

We verwelkomen ook alle
bewoners die in ons kortverblijf
te gast zijn.
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Verjaardagen bewoners Vincenthove

Mevr. Marie-Claire Flipts wordt 84
jaar op 1 juli.

Mevr. Maria Verkindere wordt 95
jaar op 10 augustus.

Mevr. Paula Simoens wordt 98 jaar
op 4 juli.

Mevr. Monique Verhaegen wordt 88
jaar op 11 augustus.

Mevr. Simonna Minne wordt 93 jaar
op 6 juli.

Mevr. Maria Delrue wordt 96 jaar op
18 augustus.

Dhr. Norbert Bourgeois wordt 89
jaar op 19 juli.

Mevr. Zelie Soenens wordt 86 jaar
op 19 augustus.

Mevr. Gisele Augustyn wordt 95
jaar op 20 juli.

Mevr. Jeannine Lebeke wordt 91
jaar op 20 augustus.

Mevr. Raymonde Decoene wordt 91
jaar op 27 juli.

Mevr. Antoinette Valcke wordt 80
jaar op 23 augustus.

Mevr. Hilda Vandenbulcke wordt 82
jaar op 27 juli.

Mevr. Cecile Lecluyse wordt 87 jaar
op 25 augustus.

Mevr. Irma Demeulenaere wordt 94
jaar op 28 juli.

Dhr. Victor Defour wordt 90 jaar op
30 augustus.

Dhr. Luciaan Veranneman wordt 84
jaar op 7 augustus.

Mevr. Marie-José Deschuytter
wordt 97 jaar op 31 augustus.

Zuster Rosa Vanneste wordt 86 jaar
op 9 augustus.

WE WENSEN JULLIE ALLEN
EEN FIJNE VERJAARDAG TOE!
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Verjaardagen gebruikers Den Haard
Mevr. Genny Derck wordt 91 jaar op 9 juli.
Mevr. Lieva Deprez wordt 83 jaar op 21 juli.
Mevr. Erna Deman wordt 69 jaar op 21 juli.
Mevr. Lena Buyse wordt 87 jaar op 5 augustus.

Verjaardagen bewoners De Rozelaar
Mevr. Oda Pattyn wordt 92 jaar op 10 juli.
Mevr. Rosa Missinne wordt 89 jaar op 12 juli.
Dhr. Raf Deprez wordt 91 jaar op 14 juli.
Mevr. Rita Verhelst wordt 83 jaar op 14 juli.
Mevr. Regine Mortier wordt 85 jaar op 16 juli.
Dhr. Frans Vannieuwenhuyse wordt 89 jaar op 31 juli.
Mevr. Simonna Brysse wordt 90 jaar op 24 augustus.

WE WENSEN JULLIE ALLEN
EEN FIJNE VERJAARDAG TOE!
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Medewerkersnieuws

Verjaardagen
Jeannique Vancoillie (interieurzorg) verjaart op 6 juli.
Steve Vandenbulcke (kiné) verjaart op 7 juli.
Sabien Vanoverberghe (nachtdienst) verjaart op 9 juli.
Hille Verhamme (leefgroep) verjaart op 9 juli.
Ann Timmerman (wooneenheid 1) verjaart op 11 juli.
Eveline Devos (wooneenheid 3) verjaart op 11 juli.
Elise Lefevere (logo en kwaliteitscoördinator) verjaart op 14 juli.
Timothy Declercq (Wonen en leven - wooneenheid 3 ) verjaart op 19 juli.
Monique David (wooneenheid 1) verjaart op 1 augustus.
Ann Pollefeyt (wooneenheid 0) verjaart op 3 augustus.
Carine Claeys (dagverzorgingscentrum) verjaart op 6 augustus.
Isaure Billiau (leefgroep) verjaart op 7 augustus.
Roeland Vangheluwe (nachtdienst) verjaart op 13 augustus.
Melanie Angillis (wooneenheid 0) verjaart op 14 augustus.
Tamara Gaytant (maaltijdzorg) verjaart op 18 augustus.
Shannah Claus (nachtdienst) verjaart op 20 augustus.
Melissa Lecointre (leefgroep) verjaart op 21 augustus.
Micheline Vanoverberghe (dagverzorgingscentrum) verjaart op 22 augustus.
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Medewerkersnieuws
Verjaardagen
Ann Herman (wooneenheid 0) verjaart op 22 augustus.
Anja Vannieuwenhuyse (wooneenheid 1) verjaart op 24 augustus.
Kristina Deferme (wooneenheid 2) verjaart op 24 augustus.
Marc David (technische dienst) verjaart op 26 augustus.
Lutgart Manhaeve (leefgroep) verjaart op 26 augustus.
Leen Vanwalleghem (ergo) verjaart op 28 augustus.

Nieuwe medewerker
Op 22 juni is Timothy Declercq gestart als begeleider wonen en
leven op wooneenheid 3.

Geboortes
Op 5 mei werd Léonie geboren, dochter van Friedel Timmerman
(wooneenheid 1)
Op 29 mei werd Mill geboren, zoon van Nikita Degrendel
(wooneenheid 3)
Op 30 mei werd Conner geboren, kleinzoon van Nancy Cappelle
(pastoraal werkster)
Op 9 juni werd Féline geboren, kleindochter van Nancy Cappelle
(pastoraal werkster)
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Terugblik
Vincenthove
Moederdag
Op zondag 9 mei was het moederdag. We konden dit niet laten voorbijgaan
zonder onze moeders in de kijker te plaatsen. Vrijdag 7 mei stond in het
teken van moederdag. We maakten er op iedere wooneenheid een gezellige
namiddag van door een feestelijke koffietafel met gebak.
We ontdekten wat moeders allemaal weten door een moederdagquiz.
Op moederdag zelf werden de dames in huis verwend met lekkere pralines.

Vaderdag
Ook onze vaders werden in de bloemetjes gezet! Op zondag 13 juni was
het vaderdag. We waren zeer blij dat we terug een klein optreden konden
organiseren. Op maandag 14 juni waren alle ingrediënten voor een
geslaagd tuinfeest aanwezig: warme temperaturen, heerlijke zonnestralen,
muziek verzorgd door het groepje “Schuuf moa bie”, verfrissende drankjes
en een heerlijke cornetto. En zeker niet te vergeten: onze bewoners die
genoten en mee voorzagen in zang en ambiance. We kijken uit naar meer
van deze zomerse dagen!
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Terugblik
Vincenthove
BBQ
Wanneer het mooi weer begint dan dromen velen van een heerlijk aperitief
gevolgd door een barbeque. Zo werd in juni op elke wooneenheid een
gezellige barbeque georganiseerd. Bij sommigen werd het een BBQ
overladen met warme zonnestralen, voor andere met wat regendruppels,
maar dit kon de sfeer niet bederven. Alle bewoners hebben er enorm van
genoten!
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Terugblik
Vincenthove
EK-menu
We hebben de Rode Duivels-gekte binnen gebracht in huis! Op alle
wooneenheden zijn de livings versierd in onze nationale driekleur.
Leuke filmpjes, zingen van het volkslied, versieren van de deuren tot het
opmaken van een pronostiek voor de finale… Het leeft in huis.
Op donderdag 17 juni was de eerste dag dat de Rode Duivels mochten
spelen. Op die dag smulden we van een EK-menu: vers gebakken frietjes,
rauwkost en een hamburger. Als dessert was er een heerlijke donut in onze
Belgische driekleur. We zijn ervan overtuigd dat onze Rode Duivels het EK
zullen winnen! Voor minder gaan we niet! GO GO GO Rode Duivels !!!
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Terugblik
Vincenthove
Jean-Pierre Monseré
Op 15 maart 2021 was het 50 jaar geleden dat de Roeselaarse
Wielerlegende 'Jempi' verongelukte tijdens een kermiskoers te Retie. De
drager van de regenboogtrui was amper 22. Het Wielermuseum ‘Koers’ en
stad Roeselare herdenken deze wielerlegende. In september 2021 zijn er
verschillende evenementen als eerbetoon aan Jempi. Een standbeeld wordt
dan onthuld. Wij kregen de vraag van Koers of wij met onze bewoners
hoofden van Jempi wilden maken. We werkten hier graag aan mee. Op
iedere wooneenheid werd een hoofd gemaakt van papier-maché en
vervolgens geschilderd. De resultaten zijn uniek en geslaagd!
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Terugblik
De Rozelaar
Trees, stilletjes, zoals je, was ben je van ons heengegaan…
Je was een stille vrouw in gezelschap maar je kon enorm genieten van de
andere bewoners met een potje koffie en een babbel. Jij voerde nooit het
hoge woord maar was er altijd graag bij.
13 jaren heb je gewoond in de Rozelaar waarvan 5 jaar met Viktor, je lieve
partner die je elke dag nog miste.
Maar ondanks alles, ondanks tegenslagen en pijnen heb je nooit geklaagd.
Je was dankbaar voor iedere nieuwe dag.
Trees, we zullen je stille aanwezigheid enorm missen, het ga je goed.
Hilde
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Interview
Terugblik
Den Haard

De jarigen van de voorbije maanden werden gevierd in het dagcentrum. Een
lekker stuk taart of een gezonde aperitief hoorden daarbij ! Iedere jarige
kon een leuk cadeau kiezen uit onze verjaardagsbox ! Mevrouw Jenny zogde
voor de muzikale ondersteuning bij het zingen van het verjaardagslied.
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Bewoner aan het woord: Dhr. Victor Defour

Met zijn grijze haar netjes achteruit gekamd en gekleed in een keurig
geruit hemd, zit hij voor mij: Victor Defour. Door zijn warme
persoonlijkheid en brede glimlach voel ik mij meteen op mijn gemak.
Sinds 2020 woont Victor bij ons in Vincenthove op wooneenheid twee.
Voor hij naar hier verhuisde woonde hij samen met zijn vrouw Lisette
Sintobin in Roeselare, ze overleed helaas in het begin van de
coronapandemie. Ze schonken het leven aan twee zonen: Dirk en Geert.
Zij maakten van hem een fiere grootvader van vier kleinkinderen die
hem op hun beurt bombardeerden tot overgrootvader van twee
achterkleinkinderen. Met fonkelende ogen vertelt hij enthousiast over
zijn familie. In Vincenthove vult Victor zijn dagen met het oplossen van
kruiswoordraadsels en hij neemt graag deel aan de activiteiten in de
living. Om fit te blijven maakt hij graag een dagelijkse wandeling in de
gang, wie hem tegenkomt wordt steeds getrakteerd op een
welgemeende goeiedag. Ik citeer een medebewoner: “met Victor kunt ge
eens een klappeke doen.” Dat is waar. Victor vertelt…
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Bewoner aan het woord

Opgegroeid in Ardooie
Ik ben thuis geboren te Ardooie, op 30 augustus in 1931. Ik was de
oudste van drie kinderen: mijn jongere zus Rosa overleed toen ze
drie maand oud was en ik had ook nog een jongere broer Frans, hij
is overleden op 39 jarige leeftijd. Wij waren oorlogskinderen en
hadden niet veel nodig om gelukkig te zijn. Ik weet nog goed dat ik
voetbalde met een zelfgemaakte bal van een prop papier,
omwikkeld met een stuk touw. Die ging meestal niet lang mee maar
wij waren tevreden. Ik speelde ook graag met een hoepel, niet te
verwarren met een hoelahoep. Een hoepel bestond uit een oud
fietswiel, we haalden de spaken en de band eruit en aan de hand
van een stok die we erdoor staken lieten we het wiel rollen over de
grond. Ik speelde ook graag met de knikkers. Naast spelen, moest
er ook geleerd worden. Ik ging tot mijn veertien jaar naar school en
kreeg er basisvakken zoals Nederlands, wiskunde en geschiedenis.
Daarna begon een nieuw hoofdstuk in mijn leven, ik moest gaan
werken. Dit is ook de leeftijd waarop ik mijn vrouw heb leren kennen,
dat gebeurde op een wijkfeestje in het dorp tijdens het zaklopen.

Soldaat
Voor we trouwden ben ik twee jaar verplichte legerdienst gedaan in
Duitsland. Ik deed er echt van alles: wacht houden bij munitiedepots,
aardappelen schillen voor de hele kazerne, poetsen en natuurlijk ook
schietoefeningen. Mijn vrouw wachtte thuis op mij, ik kon haar eens
in de vier maanden opzoeken. De terugkeer naar Duitsland gebeurde
met een speciale trein die werd ingelegd voor soldaten. Hij vertrok
vanuit Brussel Midi naar Keulen, daar werden we opgehaald met een
bus en naar de kazerne gebracht.
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Chaussures Debusschere
Vlak na mijn schooltijd, toen ik bijna vijftien jaar was, regelde mijn vader
mijn eerste werkpost. Hij had goed gelobbyd en vond drie plaatsen waar
ik kon beginnen: in een weverij, bij een kleermaker of in een
schoenfariek. Ik koos voor het laatste en ging aan de slag bij Chaussures
Debusschere in Ardooie. Izegem was een schoenenstad. Het begon met
kleine herstellingen maar ik kreeg al snel de kans van mijn baas om mij
verder te specialiseren in het vak. Ik volgde een driejarige opleiding tot
schoenmaker terwijl ik ondertussen deeltijds verder werkte in de fabriek
en studeerde. Hierna heb Ik zelfs schoenen gemaakt voor het buitenland.
We werkten samen met Bendel, een uitverkoper in Amerika. De
schoenindustrie draaide goed tot het jaar ‘72. Dan gingen veel
schoenfabrieken failliet, onder andere Chaussures Debuschere. Dit was
vooral de schuld van Brazilië en Italië, zij konden veel goedkoper
schoenen leveren aan Amerika. Noodgedwongen ging ik op zoek naar
ander werk.

Zelfstandig schoenmaker
Naast mijn werk in de fabriek was ik ook zelfstandig schoenmaker. Ik
begon op mezelf en had het geluk om al het materiaal over te nemen van
een overleden schoenmaker in mijn straat. De leestjes kreeg ik in bruikleen
van Bagein, een groothandel gelegen in de Zuidstraat te Roeselare. De
mensen konden bij mij terecht voor voor schoenherstellingen of om
kinderpantoffels uit vilt te laten maken, daarvoor brachten ze een vilten
hoed mee. Het vilt van de hoed werd over een leest getrokken en zo werd
de vorm van de pantoffels gemaakt.
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Ik heb nooit volwassen schoenen gemaakt, enkel kinderpantoffels. Toen de
schoenindustrie failliet ging, begon ik dat ook te voelen als zelfstandige,
de klanten werden minder talrijk. Na een tijdje bracht het niet meer
genoeg op om van te leven, dan ben ik ermee opgehouden.
Aan de slag bij Zitmeubelfabrikant De Zetel
Na de sluiting van de schoenfabriek ging ik aan de slag bij zetelfabriek De
Zetel in Ardooie. Ik hielp mee met de productie. Mijn taak bestond uit het
schuren, zagen en lijmen van de houten planken die vervaardigd werden
tot stoelen. Ik heb dit ongeveer veertien jaar gedaan. Op achtenvijftig jarige
leeftijd ging ik op brugpensioen, wat het begin van de mooiste tijd met mijn
vrouw betekende.
Bond van de gepensioneerden
Mijn pensioen, dat was een mooie periode in het leven van mij en Lisette.
Thuis werkten we graag in onze grote bloementuin. We scrabbelden bijna
elke dag en trokken er veel op uit. We werden ook lid van De bond van de
gepensioneerden, wat nu bekend staat als OKRA. Ik werd bestuurslid en
was organisator van allerlei evenementen. Dat deed ik echt graag. Ik was
altijd bezig. En waar je mij zag, zag je ook mijn vrouw. Ik herinner me ook
nog dat we met de dansclub kwamen optreden hier in Vincenthove. We
dansten hier onder andere de tango. Ik ben altijd graag onder de mensen
geweest. Tijdens de kaartnamiddagen kaartte ik altijd met een nonneke.
Het zijn één voor één mooie herinneringen die ik koester. Ik heb een mooi
leven gehad en ben dankbaar voor alles wat ik heb bereikt en heb
meegemaakt.
Victor sluit het gesprek af met een mooie levenswijsheid voor de jonge
generatie:
“Zorg goed voor de mensen om je heen, dat geeft voldoening in het
leven, nu en later.”
Tekst: Irina Van Gyseghem
Begeleider wonen en leven
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Bewonersparlementen

We zijn al een paar jaar aan de
slag met de denkwijze van
Planetree waarbij partnerschap
tussen
de
bewoners
–
de
familieleden – en de medewerkers
centraal staat. We willen de visie
van die drie groepen kennen over
alle relevante thema’s. Er worden
bewonersparlementen
georganiseerd om de mening van
bewoners te kennen.

Voorheen gebeurden de bewonersparlementen onder de vorm van
koffietafels waarbij de gespreksleider heel wat vragen stelde en er
telkens een groepsgesprek op gang kwam. Momenteel proberen
wij ook andere vormen van bevraging uit. Zo gaven we alle
bewoners de kans om verschillende messen uit te testen bij het
middagmaal en onmiddellijk hun mening te geven: “Welk mes
verkiest u?” Binnenkort worden de meest gekozen messen besteld.
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Bewonersparlementen

Bewoners van de Rozelaar
verkozen een scherper mes voor
het middagmaal.

De parlementen van juni waarbij we polsten naar de wensen van bewoners
i.v.m. uitstappen en wandelingen gebeurden in kleine groepjes of
individueel op de kamer. Er werden verhalen gedeeld over de vroegere
zondagse uitstapjes: eerst naar de zondagsmis, daarna op familiebezoek,
een wandeling, in de zomer naar de kust, … Er werd ook gereisd naar de
Ardennen of het buitenland.
Een aantal bewoners willen de streek waar ze opgroeiden of werkten nog
graag eens terugzien en wandelingen in en rond Roeselare staan zeker
op het verlanglijstje. Ook over de praktische kant dachten we samen na:
sommigen dromen van een busreisje met de hele wooneenheid, anderen
vinden dat te druk en verkiezen een wandeling met de familie.
In juli wordt het onderwerp ‘buitenruimtes’ aangekaart in de
bewonersparlementen, dan vernemen we graag uw mening, wensen en
toekomstdromen i.v.m. de tuin en de verschillende terrassen.
Alvast bedankt om deel te nemen!
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Familienet
Tegenwoordig komen we in de huidige maatschappij bijna dagelijks in
contact met allerlei vormen van sociale media. Ook in Vincenthove gaan
we mee met ‘onze tijd’ en maken sinds 2019 gebruik van Familienet: een
aangename, handige en doch discrete vorm van communicatie tussen de
bewoner, de medewerkers en de familie.
Je kan Familienet makkelijk vergelijken met Facebook. Elke bewoner heeft
een eigen profiel waar zowel wij (de medewerker) als de familie (zij die
bevriend zijn met de bewoner) zaken kunnen posten.
Van onze kant kunnen wij foto’s, praktische mededelingen of sfeerbeelden
van afgelopen activiteiten posten. De familie/ kennissen kunnen dan op
hun beurt reageren op onze berichten, onze berichten ‘liken’ ofwel zelf een
vakantiefoto, familienieuws,…plaatsen. Ook wij (als medewerker) kunnen op
deze berichten reageren of een ‘vind-ik-leuk’ geven.
Op deze manier kan er toch nog op een relatief eenvoudige manier
contact gehouden worden met ma, pa, tante, nonkel, opa of oma. Het is
niet alleen heel mooi om te zien hoe fijn de bewoners het vinden om iets
te vernemen van hun familie of kennissen. Ook familieleden reageren heel
positief op onze berichten van afgelopen activiteiten, resultaten van een
knutselnamiddag, een foto van het avondmaal dat klaarstaat of een
sfeerfoto van onze living.
Het grootste voordeel aan Familienet is dat de privacy optimaal
gerespecteerd wordt. Enkel wie door de eerste contactpersoon van de
betreffende bewoner toegevoegd wordt, kan de berichten op zijn/haar
profiel zien of erop reageren.
Anderzijds kunnen wij ook bepalen met wie we de berichten/ foto’s/ info
delen. Zo kunnen we algemene info naar iedereen sturen, terwijl een mooie
close-up foto dan enkel op het profiel van de bewoner in kwestie gepost
kan worden.
We startten op onze afdeling (de Leefgroep) met een 2-tal profielen en
konden onze leden al uitbreiden naar 11. Ondertussen maken alle
afdelingen reeds gebruik van Familienet. Iedereen die geïnteresseerd is om
ook deel te nemen, kan gerust een seintje geven aan het teamhoofd van de
wooneenheid.
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Nieuwe medewerker

Sinds midden
april versterkt
Mahalia als
enthousiaste
collega het
team van de
leefgroep.

Het is haar ambitie om de bewoners goed te leren kennen. Ze wil een
geruststellend, vertrouwd gezicht voor hen zijn en hen een luisterend oor
bieden. Ze ziet ‘zorgen voor’ als een totaliteit, het gaat verder dan
verzorgen, het is aandacht hebben voor alle aspecten van het leven:
ondersteuning bieden bij dagelijkse zaken en een hart onder de riem
steken.
Mahalia woonde in verschillende landen, maar ziet België als haar
thuisland. Ze werd geboren in Tsjechoslowakije, haar moeder is Tsjechisch,
haar vader komt uit Tanzania.
Mahalia woonde 10 jaar in Brussel en werkte in de ambassade aan een
hels werktempo, tot het tijd werd voor verandering. Ze studeerde om aan
de slag te gaan in de zorg, een bewuste keuze om heel nauw in contact
met mensen te werken. Ze werkte in een WZC in Itterbeek (Dilbeek bij
Brussel), een kleinere voorziening met een familiale sfeer. Toen haar 2
volwassen zonen elk hun eigen weg gingen, koos ze ervoor om samen te
wonen bij haar vriend in Roeselare. Mahalia is Frans- en Engelstalig maar
spreekt ook Spaans en Nederlands. In Vlaanderen aan de slag gaan ziet ze
als een uitdaging. Ze vindt Roeselare goed: een kleine stad in vergelijking
met Brussel, maar dicht bij zee en steden als Brugge en bovendien kan ze
nu met de fiets naar het werk, wat ze zalig vindt!
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Het voorbije jaar heeft bij ons allen een
diepe indruk nagelaten.
Het vele afscheid nemen was één van
deze elementen.
“Ben je er al een beetje over? Hoorde ik
iemand zeggen, “heb je het al een plaats
gegeven?” Kun je dit wel?
Tijdens een afscheidsritueel wilden we
verbinden, helen, danken en vieren.
We mochten herinneringen ophalen,
een eigen herdenkingssjaal maken, elk
op onze manier, en knoopten in
verbondenheid alle sjaals aan een
verweven web…
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Pastoraal hoekje

Verweven
Nooit loslaten of verwerken
Niet zomaar verder gaan
We zullen je verweven
Je hoort bij ons bestaan
We komen er niet overheen
Omdat liefde ons verbond
En gaan het ook geen plekje geven
Zullen we met jou verder leven
Niet zoals we willen
maar wel zoals het kan
Met jou diep in ons hart
ons hele leven lang
Het lemniscaat: teken van eeuwig leven, eeuwig verbonden blijven…
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Want wat is sterven anders
Want wat is sterven anders dan naakt staan in de
wind en samensmelten met de zon?
En wat is ophouden met ademen anders dan de
adem bevrijden van zijn rusteloze eb en vloed,
opdat hij onbelemmerd oprijst en zich ontvouwt
en op zoek gaat naar God?
Alleen wanneer je uit de rivier van stilte
gedronken hebt, zul je waarlijk zingen.
En wanneer je de top van de berg bereikt hebt,
pas dan zul je beginnen met klimmen.
En wanneer de aarde je ledematen zal opeisen,
pas dan zul je werkelijk dansen.

Kahlil Gibran
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Afscheid

In onze gedachten

Op 05/05/2021 overleed bij ons Mevr.
JOANNA LAMOTE, geboren te Roeselare
op 03/11/1924.
Zij heeft 1 maand op wooneenheid 3
gewoond.
Mevr. Joanna Lamote
96 jaar

Op 23/05/2021 overleed bij ons Mevr.
MARGARETA CRAEYMEERSCH,
geboren te Roeselare op 24/12/1929.
Zij heeft 1 maand op wooneenheid 2
gewoond.

Mevr. Margareta
Craeymeersch
91 jaar

Op 24/05/2021 overleed bij ons Dhr.
GEORGES FERREST, geboren te
Zonnebeke op 21/06/1938.
Hij heeft 18 dagen bij ons op
wooneenheid 3 gewoond.
Dhr. Georges Ferrest
82 jaar
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In onze gedachten

Afscheid

Op 09/06/2021 overleed bij ons Mevr.
ANDREA TERRYN, geboren te Roeselare
op 18/02/1937.
Zij heeft 3 jaar en 11 maanden op de
leefgroep gewoond.
Mevr. Andrea Terryn
84 jaar

Op 20/06/2021 overleed bij ons Mevr.
GEORGETTE MULLIE, geboren te
Roeselare op 09/12/1937.
Zij heeft 2 maanden op wooneenheid 0
gewoond.

Mevr. Georgette Mullie
83 jaar

Op 25/06/2021 overleed bij ons Mevr.
MARIA SINNAEVE, geboren te Brugge
op 08/04/1923. Zij heeft 4 jaar en 11
maanden op wooneenheid 2
gewoond.

Mevr. Maria Sinnaeve
98 jaar

Achter ieder traan van
verdriet, schuilt een
glimlach van herinnering
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UIT DE STAD
ROESELARE
Wzc Vincenthove
uit Roeselare
probeert coronaafscheidsritueel
van Avansa uit

In woonzorgcentrum Vincenthove in Roeselare werd een nieuwe format
voor een afscheidsritueel uitgeprobeerd. Het initiatief komt van Avansa en
die organisatie zal de komende weken ook op andere plekken in de stad
dit ritueel aanbieden. “Door corona is er heel veel nood aan zingeving”, legt
Rie Vanduren uit.
Avansa Mid&Zuidwest is de nieuwe naam van Vormingsplus, waarvan er
dertien lokale afdelingen zijn in Vlaanderen. “We waren aan een nieuw
beleidsplan toe en dus op zoek naar nieuwe uitdagingen”, vertelt Rie
Vanduren. “En toen kwam corona. Van een uitdaging gesproken.”
“We waren eerder al bezig om een antwoord te bieden op de vraag naar
hulp voor problematieken als zelfdoding en depressies, die vooral in WestVlaanderen opmerkelijk vaak voorkomen. Toen alles dicht ging, vreesden
we dat contact leggen een lastig karwei zou worden, maar we zijn heel vlug
gestart met online gesprekken waarbij we specialisten betrokken die
nauw in contact komen met een afscheid. Zo waren er druk bijgewoonde
gesprekken met een begrafenisondernemer, iemand van een ziekenhuis,
mensen van een crematorium. Daaruit bleek dat er plots een hoge nood is
om zinvol afscheid te kunnen nemen.”
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Uit de stad
Terug een wistjedatje uit Roeselare.
Voor het eerst lanceert de stad, Roeselare een burgerbegroting. Wat is dat
voor iets, hoor ik jullie denken. Het principe is heel eenvoudig.
De stad geeft een deeltje van het gemeentelijk budget aan de inwoners van
een wijk die dan samen zelf beslissen wat ze ermee gaan doen.
De stad geeft de centen natuurlijk niet zomaar.
Als buurt of wijk kan je een project, of meerdere projecten indienen.
Daarna gaan enkele experten de projecten bekijken om te zien of ze aan de
spelregels voldoen.
Bij de volgende stap kunnen de bewoners terug stemmen naar welk project
hun voorkeur gaat en dan krijgen ze de centen om het initiatief uit te
voeren.
De Meiboomwijk en Groenpark mogen de spits afbijten. We zijn alvast
benieuwd welk projecten voorgesteld worden.
De eerste burgerbegroting kwam lang geleden in stand in 1989 in Brazilië.
Het initiatief zorgt voor directe democratie, bewoners beslissen mee over
een deeltje van het stadsbudget. Het zorgt voor een sterke cohesie in de
wijk.
Bewoners gaan samen onderhandelen, vergaderen, tot compromissen
komen.
Een mooi voorbeeld in Gent is het oprichten van een bakhuis.
In een parkje Ryhove werd een dorpsoven geïnstalleerd waar mensen
samen brood kunnen bakken, waar cursussen gegeven worden. Kortom
een plek waar mensen samen komen om creatief bezig te zijn.
Meer dan ooit beseffen we dat fysisch samenkomen, en samen dingen
doen o zo belangrijk is.
Misschien kunnen we samen eens nadenken welk initiatief er zou kunnen
ontspruiten in onze wijk Hof van ’t Henneken.
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Registratieformulier

Aanbrengen klacht:
Datum:
Naam aanbrenger:
Wooneenheid of team :
Omschrijving klacht :

Beantwoorden klacht:
Ondernomen actie:

Een pluim!
Indien je graag iemand een pluim wil geven,
kun je dit doen aan de hand van dit formulier.

Geef een pluim aan:
Naam aanbrenger:
Omschrijving "een pluim voor":

Dit formulier mag je in een omslag in de brievenbus
van Vincenthove steken.
Volg ons op onze website www.vincenthove.be
of op onze facebookpagina

