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Een terugblikEen terugblik

KERST IN DE

WATERDAM
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Een terugblikEen terugblik

Kerst in De Waterdam

December is traditioneel de feestmaand. Kerstmis en nieuwjaar staan voor de deur.
Kerstbomen en versiering werden uit te kelder gehaald om alles zo mooi mogelijk
te versieren! Alvast bedankt aan alle medewerkers en vrijwilligers die hun uiterste
best deden om alles mooi te versieren.

Op kerstavond konden onze bewoners genieten van een heerlijke uitgebreide
maaltijd. Het allermooiste servies werd uit de kast gehaald om alles zo mooi
mogelijk te serveren, en of het lekker was! Op kerstdag kregen onze bewoners nog
een kleine attentie.

Blader snel verder om enkele sfeerbeelden te zien!
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Een terugblik bij afdeling A en BEen terugblik bij afdeling A en B
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Greta is geboren en getogen in Roeselare.

Met Greta hebben we opnieuw een echte

Roeselarenaar in huis.

Welkom in De Waterdam Greta!

Mevr. Deprez GretaMevr. Deprez Greta

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Vanderjeugd JacquelineMevr. Vanderjeugd Jacqueline

Jacqueline is afkomstig van Langemark maarJacqueline is afkomstig van Langemark maar

kwam pas later in Roeselare wonen. Jacquelinekwam pas later in Roeselare wonen. Jacqueline

is een heel sociale dame die graag terug teis een heel sociale dame die graag terug te

vinden is voor een partijtje manillen, ook voorvinden is voor een partijtje manillen, ook voor

een babbeltje ben je bij Jacqueline aan heteen babbeltje ben je bij Jacqueline aan het

correcte adres.correcte adres.

Welkom Jacqueline!Welkom Jacqueline!
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De nieuwjaarsbrief van FransDe nieuwjaarsbrief van Frans

Beste meters,

De bewoners van het eerste verdiep zetten u vandaag speciaal in de bloemen
omdat ge zo veel werk hebt verricht het voorbije jaar!

Wat zouden we zijn zonder jullie.

Dat beseffen we maar al te goed.

En daarom deze speciale dank u welaan de verzorgsters(gers).

We hopen ook het volgende jaar op jullie te mogen rekenen en hopen dat ge
van ziekte moogt gespaard blijven.

we zullen ons uiterste best doen om zelfstandig recht te komen, zodat jullie
niet te veel pijn in de rugge meer hebben.

dit gezegd zijnde is het nu de beurt aan een andere lofzang.

Ook de vele vrijwilligers en alle medewerkers verdienen een bloem.

maar het is altijd zo, deze bloemlezing komt altijd als het te laat is.

maar ook jullie worden op het eerste verdiep niet vergeten.

Hartelijk dank voor jullie hulp.

En ook de leiding en de ergo's niet vergeten, die soms ook een beetje zweten,

om iets te bedenken om onze gedachten te verzetten.

allemaal bedankt.

Tot volgend jaar

Jullie metekinderen van het eerste verdiep

Roeselare, 1 januari 2022

FRANS D
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Jarig in decemberJarig in december
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Jarig in januariJarig in januari
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Leoen NellyMevr. Leoen Nelly

Hoogbouw afdeling 1- Kamer 125

° Rumbeke, 23 juni 1929

+ Roeselare, 4 december 2021

Nelly verbleef bij ons sinds mei 2017
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We stellen jullie voor: het veranderteamWe stellen jullie voor: het veranderteam

Iedereen de menSieIedereen de menSie

Het veranderteam dat aan “ iedereen de menSie” werkt, is ondertussen al 3Het veranderteam dat aan “ iedereen de menSie” werkt, is ondertussen al 3

keer samen gekomen. Uit de enquêtes bleek dat werken aan meerkeer samen gekomen. Uit de enquêtes bleek dat werken aan meer

betrokkenheid van de mantelzorger en aan een huiselijke sfeer voor debetrokkenheid van de mantelzorger en aan een huiselijke sfeer voor de

bewoners met dementie een echte meerwaarde zou zijn.bewoners met dementie een echte meerwaarde zou zijn.

Daarom gaan wij ons in de beginfase vooral daarop focussen.Daarom gaan wij ons in de beginfase vooral daarop focussen.

Er werd al gebrainstormd over wat er concreet kan gedaan worden op korteEr werd al gebrainstormd over wat er concreet kan gedaan worden op korte

en langere termijn. We stelden vast dat er nu eigenlijk al veel mogelijk is,en langere termijn. We stelden vast dat er nu eigenlijk al veel mogelijk is,

maar dat sommige zaken te weinig gekend zijn en dat er dus ook niet altijdmaar dat sommige zaken te weinig gekend zijn en dat er dus ook niet altijd

gebruik van wordt gemaakt.gebruik van wordt gemaakt.

We denken hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat mantelzorgers kunnenWe denken hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat mantelzorgers kunnen

helpen in de zorg voor hun familielid zoals de haartooi, pedicure, hulp bijhelpen in de zorg voor hun familielid zoals de haartooi, pedicure, hulp bij

maaltijden. Dat de bewoner mee mag op familiebezoek, opmaaltijden. Dat de bewoner mee mag op familiebezoek, op

restaurantbezoek...Er kan een kofietafel voor de familie georganiseerdrestaurantbezoek...Er kan een kofietafel voor de familie georganiseerd

worden…worden…

In een volgend ‘Boekske’ kunnen jullie hierover een heleboel “wist je datjes”In een volgend ‘Boekske’ kunnen jullie hierover een heleboel “wist je datjes”

lezen en houden we jullie verder op de hoogte van onze werking.lezen en houden we jullie verder op de hoogte van onze werking.

AnnAnn
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2 december

Bezoek van sint & piet

Afdeling A & B

Sinterklaas en zwarte piet kwamen

onze bewoners een persoonlijk

bezoekje brengen. Ze werden heel

enthousiast ontvangen. Natuurlijk

kwam ze niet langs met lege handen,

sint en piet hadden veel lekkers mee

voor al onze brave bewoners.
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De bewoners waren bijna
allemaal present om een
glimp van de sint en zwarte
piet op te vangen. De sint had
voor iedereen een goed
woordje en zag dat het goed
was.

De heilige man werd
enthousiast ontvangen met
enkele sinterklaasliedjes en
een luid applaus. Iedereen
verdiende daarom ook een
pakketje chocolade.
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3 december

Verjaardag Hilda

Op vrijdag 3 december kwamen we in de namiddag samen voor de verjaardag van Hilda te
vieren. Stijn kwam ons vergezellen met zijn muziek en zijn zangkunst. We zongen uit volle
borst mee.
Na de mooie liederen genoten we van een heerlijke taart met een potje kofie.

Lynn- Afdeling 2



29



30



31

8 december

Ontbijt

Afdeling B

Onze bewoners op afdeling B konden genieten van een heerlijk ontbijtbuffet.

Alles werd klaargezet om onze bewoners een lekker ontbijt te bezorgen. De

bewoners vonden het heel lekker!
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8 december

Palina

Afdeling 4

Tijdens het palinaspel zijn de
bewoners uiterst

geconcentreerd om toch
maar geen balletje in de

mand te laten rollen.
Niemand wil de verliezer zijn.

Langs alle kanten wordt er
goede raad gegeven welk

stokje ze moeten kiezen. Hier
en daar zit er een zeurpiet bij

die een stokje wil terug
duwen, wanneer een balletje

dreigt te vallen.
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17 december

Ontbijtbuffet

Afdeling A
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Na afdeling B kon afdeling A ook
genieten van een heerlijk

ontbijtbuffet, alles wat goed
smaakt was aanwezig!
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17 december
Optreden Ronald Lee White

Afdeling 3 & 4
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17 december
Bowling
Afdeling 4

Als wij naar het bowlingcenter niet kunnen, oefenen we alvast onze skills, zodat we in
januari de beste bowlingresultaten halen in het bowlingcenter De Ring.

Christa
Afdeling 4
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18 december
Concert André Rieu

Afdeling 2



41



42

21 december

Avondwandeling

Afdeling 1

Het voorstel voor een avondwandeling door
de lichtstad werd enthousiast onthaald en het
mooie weder was ons goed gezind, zodat we
met acht bewoners en evenveel vrijwilligers,
onder de goede leiding van Petra, allemaal
warm ingeduffeld; de uitstap met rolstoelen
dinsdag 21 december konden aanvangen, om
de verlichting in onze straten te bewonderen.
We hadden geen ogen genoeg om al het
mooie te bekijken. Iedere straat was even
mooi versierd, ook huizen en etalages
baadden in een zee van licht en vooral het St
Amandsplein was verbluffend in deze
wintertooi van kleur en versierde boompjes.
Rodenbach zelf was, zoals gewoonlijk, verlicht
en nog net zichtbaar tussen de andere
schittering.

De verlichting van De Munt en Arhus was
bijzonder en met zijn allen dan langs de
Noordstraat , de mooi verlichte trapgevels van
de Grote Markt, het verplaatste beeld van
Peegie, de Manestraat in, op naar de St
Michielskerk. De “behouden” gevels van het
stadhuis staan er op wacht en dan langs de
ijspiste met enkele schaatsliefhebbers, het
nonnenstraatje ingewandeld. Dit was heel
speciaal en bijzonder mooi met een enkele
lichtslinger van het begin tot het eind !
We trokken terug via het Polenplein en het
Poststraatje de Ooststraat in en verwonderd
keken we naar al de veranderde winkels en
versierde uitstalramen, wat een groot verschil
voor ons, senioren, die er lange tijd niet meer
voorbij kwamen.
Het station met het reuzerad vooraan kwam
nader en midden in, door een grote verlichte
geschenkdoos, bereikten we dit grote mooi
verlichte gevaarte. Dit was het gepaste
moment om een foto te nemen van onze
groep en daarmee naderde het einde van de
geslaagde avond uitstap in het VERLICHTE
ROESELARE. Iedereen was zeer opgetogen en
dankbaar voor deze unieke wandelavond.

Klara Vermeulen
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21 december
Romain vertelt

Afdeling 2
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22 december

Proiciat aan de jarigen

van de maand

Afdeling A
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22 december

Kerstkoor

Vandaag kregen we een koor op bezoek. en dat deed
ons goed.
Ja we hebben genoten! Dat hebben we gezien aan de
vele gezichten die nog eens een oud kerstliedje konden
meezingen.
Veel kan ik daar niet aan toevoegen... Alleen dat het een
geslaagde namiddag was en proiciat aan allen die
meegewerkt hebben om dit mogelijk te maken

Frans Deblauwe
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28 december

Bingo met Geert

Afdeling 1

Bingo in kerststijl, alvast bedankt aan
Geert voor de inzet! Het glaasje

glühwein doet de rest.



47

Op de sofa met Jacqueline van afdeling 4
• Dag Jacqueline, wil je jezelf nog eens

kort voorstellen?

Ik ben geboren in Ieper, eigenlijk in
Sint-Juliaan. Door het werk van mijn
man zijn we dan verhuisd naar de
Sint-Michielsstraat te Roeselare. Mijn
man was chauffeur voor Inter Beton
en samen kregen wij één zoon
Patrick. Jammer genoeg is mijn man
op 62 jarige leeftijd gestorven. Een
vijftal jaar later leerde in mijn tweede
partner kennen en samen maakte we
vele reizen naar warme landen. Hier
hou ik mooie herinneringen aan over,
ik was en ben ook een zeer
gepassioneerde kaartster. Jammer
genoeg ben ik door de Corona heel
wat kaartersvrienden uit het oog
verloren. Gelukkig kwam er een
goede vriendin van mij soms op
bezoek!

• Voor je verhuisde naar De Waterdam,
wat waren zo jouw verwachtingen?

De laatste jaren was ik erg eenzaam
alleen in mijn woning… Daarom was
ik erg blij toen ik hoorde dat ik mocht
verhuizen naar De Waterdam. Ik
hoopte om op deze manier terug wat
meer onder de mensen te zijn

• Ondertussen woon je hier ook
effectief, voldoen we aan jouw
verwachtingen?

“Beja” eindelijk wel, ik heb al heel wat
nieuwe mensen leren kennen en dat
vind ik aangenaam. De verzorging
vroeg ook direct aan mij of ik in de
leefruimte wou eten waardoor ik
onmiddellijk onder het volk was. Over
de verzorging gesproken, dat zij hier
allemaal zeer aangename en
vriendelijke mensen!

• Wat waren vroeger jouw gewoontes
met de feestdagen?

Met mijn eerste man waren de

feestdagen afwisselend bij mij of bij
mijn zus. We vonden het geweldig
om allemaal samen aan tafel te zitten,
met al dat eten maakten we er een
groot feest van. Met mijn tweede
partner was het dan afwisselend bij
zijn zoon en dochter. Mijn feestdagen
kenden dus heel wat variatie. (lach)

• Wat zijn jouw goede voornemens
voor het nieuwe jaar?

Niets speciaals, ik hoop dat ik hier
gelukkig kan zijn en me hier kan thuis
voelen. Want ten slotte is dit nu mijn
thuis. Tot nu toe heb ik alleszins nog
geen klachten en zit ik hier erg goed!

Bedankt voor het leuke gesprek

• Zijn er nog bijzondere dingen die je
wilt delen met de lezers?

Ik was vroeger bestuurslid van de
kaartersclub waar ik inzat. Dit was
fantastisch, ik mocht de feestjes
organiseren enzovoort. Natuurlijk
droeg dit ook heel wat
verantwoordelijkheden met zich mee.
Dit was bij de B.O.R.S., wat staat voor
de Bond van Onafhankelijke
Roeselaarse Senioren. Oh, niet te
vergeten: ik ben zelfs eens kampioen
geweest in de kaartersclub! Hiervan
heb ik een trofee staan in mijn kamer.
Hierop ben ik stiekem toch wel een
beetje trots!
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WeerspreukenWeerspreuken

Januari moet van koude kraken, wil de oogstkar vol geraken!

De dagen langen op Driekoningen, een hertensprong.

Wie op Sint-Genoveva snoeit zijn boomgaard overmachtig bloeit.

Sint-Bastje is een hard gastje.

Brengt men ons thans sterke vorst, dan lijden wij ’s zomers honger

noch dorst.

Van sneeuw die op een harde bodem valt zegt men hij stribbelt

beddeke voor meer!

Op Sint-Paulus regen is voor de boer geen zegen.

Dooi op Sint-Aldegond vult de kelders helemaal rond.

Januari neveltocht, februari kou en vocht.

Sebastiaan was geen kniezer, maar blijft een grote vriezer.
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Oplossing kruiswoordraadsel decemberOplossing kruiswoordraadsel december
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor

• Een gesprek tussen twee pastoors en een politieagentEen gesprek tussen twee pastoors en een politieagent

Twee pastoors zitten samen op een iets. De ene zit achterop en de andere bestuurt de iets

maar hij rijdt zonder handen. Iets verder worden ze tegengehouden door een politieagent

Politieagent : Ik doe het niet graag, maar ik moet u een bekeuring

geven, want u ietst zonder handen en dat mag niet.

Pastoor : Mijn zoon , ik hoef het stuur helemaal niet vast te

Houden….want God stuurt ons.

Agent : Dan moet ik u alsnog bekeuren, want u mag helemaal

niet met zijn drieën op de iets.

• PolitiecontrolePolitiecontrole

Een politieagent wandelt langs het kanaal. Een kleine jongen komt huilend naar hem toe.

Wijzend naar een pet die in het water drijft snikt hij :

Mijn broertje !

De politieagent aarzelt geen minuut en springt in het water. Hij komt boven, duikt nog een paar

keer, maar brengt uiteindelijk alleen de pet aan de kant.

Ik kan hem niet vinden, zegt hij.

Waar is hij er precies ingevallen?

Hij is er niet in gevallen, huilt de kleine jongen, hij heeft mijn pet in het water gegooid en nu is

hij helemaal nat.

• Dief

Papa vraagt Bo, als een hond een stuk worst gestolen heeft, kan hij dan toch nog politiehond
worden ?

• Overlijden

Een buschauffeur komt te overlijden.

Op hetzelfde tijdstip sterft er ook een pastoor.. Ze kloppen aan bij de poort die toegang geeft tot

de hemel. Sint-Pieter doet open en de buschauffeur mag meteen binnengaan. De pastoor moet

wachten.

Waarom mag ik niet meteen naar binnen? Vraagt hij aan Sint-Pieter.

Kijk antwoordt hij, toen de buschauffeur op aarde achter het stuur zat, bracht hij de passagiers in

zijn bus er altijd toe dat ze begonnen te bidden. En dat is het grote verschil met u. Telkens

wanneer u begon te preken vielen de aanwezigen in de kerk in slaap.



51

Kruiswoordraadsel januariKruiswoordraadsel januari
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WoordzoekerWoordzoeker
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CommunicatieCommunicatie

WasserijWasserij

Een probleem, vraag of opmerking omtrent de verwerking

van de was? Twijfel niet om dit te melden aan de teamcoach

van de afdeling of aan een medewerker.

Dit kan ook per mail via linnendewaterdam@motena.be

MAATSCHAPPELIJK WERKERS

Katia Denys: 051/ 27 09 17
Hilde Vergote: 051/ 27 09 16
Lore Depoorter: 0492/ 15 01 45

DIRECTEUR
Marian Claeys: 051/ 27 09 01

DIRECTEUR BEWONERSZORG
Jos Coppe: 051/ 27 09 02

ADMINISTRATIEADMINISTRATIE
Rita Timperman

Jana Vercaigne

Katy Quaghebeur

051 27 09 00

LAAGBOUW

Afdeling A: 051/ 27 09 22
Afdeling B: 051/ 27 09 22
Teamcoach Soie Pecceu

HOOGBOUW

Afdeling 1 : 051/ 27 09 07
Teamcoach Carine Vroman

Afdeling 2: 051/ 27 09 08
Teamcoach Katleen Bucket

Afdeling 3: 051/ 27 09 09
Teamcoach Natalie Vandamme

Afdeling 4: 051/ 27 09 10
Teamcoach Ingrid Vanmaekelberg
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Beste lezer,

Hebt u problemen of suggesties omtrent de dienstverlening in ons huis?

Mist u nog iets in dit huiskrantje? Maakte je zelf iets mee binnen onze

muren dat de moeite waard is om in dit magazine te publiceren? Laat het

ons zeker weten!

U kunt dit blad afgeven bij de maatschappelijk werker, de teamcoach, de

directie of aan het onthaal

Voor artikeltjes en suggesties omtrent dit magazine, neem contact met

Jana aan het onthaal of mail naar de.waterdam@motena.be

SUGGESTIEBLAD

Naam:

Afdeling:

Datum:



Handelsstraat 37

8800 Roeselare

t. 051 27 09 00

e. info@wzcdewaterdam.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


