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Dag Allen,

Op dit eigenste moment waarop ik dit

voorwoordje uit mijn mouwen moet

toveren, zijn we met de hele ploeg

leidinggevenden ons hoofd aan het

breken over de gevolgen van de

nieuwe corona-uitbraak in ons huis.

Een aantal medewerkers testen

positief of zijn in quarantaine en dat

maakt dat een volledige (tijdelijke)

reorganisatie van de uurroosters

noodzakelijk is opdat we warme,

kwaliteitsvolle zorg zouden kunnen

blijven bieden. Wij zijn gelukkig

gezegend met een ploeg enthousiaste

medewerkers die momenteel alles in

het werk stellen om dit mogelijk te

maken. Misschien merk je het zelf niet,

maar ook hun privé-leven wordt

daardoor op zijn kop gezet. Net nu we

een beetje het gevoel kregen dat het

werken en leven een beetje zijn

normale gang begon te gaan, steekt

Corona weer zwaar de kop op en

worden we weer een stukje terug

gekatapulteerd in de tijd. Het virus

geeft zich - ondanks onze zeer hoge

vaccinatiegraad in De Waterdam - niet

zomaar gewonnen. Maar samen

komen we er wel weer door!

Gelukkig zijn er ook mooie

herinneringen op te halen deze

maand. Ik weet dat ik de vele mooie

initiatieven hiermee een beetje in de

schaduw zet, maar als directeur wil ik

er toch graag ééntje uitpikken. Op 11

oktober werd de nieuwe

merkenstrategie van de

woonzorgcentra van Motena onthuld.

De rode vogels, boven de

hoofdingang, maakten plaats voor een

hele grote "W". Een W die de rode

draad vormt in ons nieuwe verhaal. De

W van Woonzorgcentrum, die

voortaan symbool staat voor de W van

Welkom! Welkom aan bewoners,

families, medewerkers, vrijwilligers en

iedereen die zin heeft om even bij ons

langs te komen. De welkom-gedachte

werd in een mooie tekst aangebracht

aan de inkom en ook de onthaalbalie

werd in een nieuw kleedje gestopt.

Marian verteltMarian vertelt
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Een werkgroep ging aan de slag om

nieuwe bewoners met hun familie een

nog warmer onthaal te kunnen bieden.

Eén opvallende nieuwigheid is daarbij

de gloednieuwe verhuisservice. Daarbij

kan een bewoner bij de verhuis naar

het woonzorgcentrum beroep doen op

de diensten van Kotée en dit op

kosten van het woonzorgcentrum. Alle

materiaal wordt op een afgesproken

tijdstip van thuis tot in de nieuwe

kamer gebracht. Deze praktische

beslommering zorgt vaak voor

bijkomende verhuisstress en deze

willen wij alvast graag verzachten.

Alle medewerkers volgden ook een

workshop om ons welkom-verhaal te

helpen vertalen naar de praktijk. Hun

enthousiasme bracht daarbij nog heel

wat ideeën naar boven om samen

verder deze weg van warmte en

gastvrijheid te bewandelen.

Verder wens ik iedereen veel lees- en

kijkplezier!

Marian Claeys, directeur De Waterdam
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Een terugblikEen terugblik

HET ZINGEND SCHIP
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Een terugblikEen terugblik

Lynn Naert - Animator/Fitcoach - Afdeling 2

13 oktober
Het Zingend Schip

Roeselswing ging dit jaar niet door

wegens corona.

Maar dat hield ons niet tegen om

een feestje te bouwen. Roeselswing

wordt normaal georganiseerd door

Roeselare Stad. Maar door corona

werd de formule dit jaar anders.

Elk WZC van Roeselare kreeg een

mooi budget cadeau.

Hiermee mochten we een

muziekgroep uitnodigen.

Op 13 oktober waren de weergoden

ons goed gezind, maar wel te koud

voor onze bewoners.

We deden de nodige verhuis van

tafels en stoelen.

Zo kon iedereen mee genieten van

het optreden.

Doorlopend werd iedereen

getrakteerd met oliebollen.

Het optreden was super goed.

De bewoners hebben er echt van

genoten.

We zagen alleen maar blije

gezichten.

Daarvoor doen ze het toch!

Aan iedereen die geholpen heeft

dikke merci!
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Een terugblikEen terugblik
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Frans en Antoinette hebben samen hun

thuis gevonden in De Waterdam. Frans en

Antoinette hebben jaren in Sleihage

gewoond waar ze samen een boerderij

hadden. Later ging het koppel in Roeselare

wonen.

Welkom in De Waterdam Frans en

Antoinette!

Dhr .Vanden Broucke Frans &

Mevr. Lauwers Antoinette

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Van Rie Cecile

Cecile kwam op 30 september in De Waterdam

wonen. Cecile is een echte babbelaar die graag

een babbeltje slaat en geniet ervan om onder de

mensen te zijn. Cecile is al enkele keren in

kortverblijf geweest en kent De Waterdam dus zeer

goed.

Welkom Cecile!
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Een eenzame zwaan

Er zit een zwaan in de beek. De zin klinkt niet. In mijn dorp verwachten we

geen zwanen in beken. In Brugge komen toeristen van heinde en ver naar de

zwanen kijken, hier kijken we er vooral van op.

Nochtans is er ook bij ons water genoeg, met de bijhorende watervogels

zoals eenden, Canadese ganzen, reigers…. maar geen zwaan.

Echtgenoot en ik zien haar of hij – we kennen niets van zwanen– voor het

eerst tijdens een ietstochtje. “Kijk, een zwaan”, zegt mijn echtgenoot. Ik denk

dat hij gewoon een witte gans ziet, en we stappen af om beter te kijken.

Waarempel, een zwaan! De kop een beetje gebogen dobbert het dier roerloos

op het water. Meteen voel ik medelijden. We speuren rond of er ook een

tweede exemplaar te zien is. Leven zwanen niet altijd per koppel? Is dit dier

niet eenzaam? En hoelang verblijft hij of zij hier al? Heeft het een nest? En

voldoende eten?

Een tweede zwaan is niet te bespeuren. We rijden weer verder, maar thuis

kan ik het beeld van de eenzame zwaan niet meteen uit mijn hoofd zetten. Ik

zet een foto van het elegante dier op Facebook en krijg meteen veel reactie.

De zwaan blijkt al een tijdje in de buurt te zitten. Neen, niemand zag hem in

gezelschap van een partner. Sommige mensen maken regelmatig een omweg

om naar de zwaan te kijken. Iemand vertelt dat de zwaan over het nieuwe

bruggetje van de beek zomaar de wijk binnen. Dat lijkt me een mooi beeld. De

zwaan raakt vele harten, dat is duidelijk. Het is ook een dier dat tot de

verbeelding spreekt: symbool van eeuwige trouw want blijven zwanen niet

hun hele leven bij dezelfde partner?

Eén iemand verzekert me dat zwanen hier thuishoren, en dat er echt wel

voldoende voedsel te vinden is. Ik wil het graag geloven, maar besluit een

berichtje te sturen aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren in

Beernem. De mensen zijn er zo aardig om speciaal op te zoeken hoe groen

de omgeving bij ons is. Ze stellen me gerust: de zwaan kan bij ons alles

vinden wat hij of zij nodig heeft. En ze vragen uitdrukkelijk om géén brood te

voederen, daar heeft het beest niets aan, maar enkel wat bij te voederen met

vogelkorrels.

Ik besluit alle info door te sturen naar de burgemeester die stellig belooft dat

er voor de zwaan wordt gezorgd. Het dier – tot nu toe weet niemand of het

een hij of een zij is – is hier ondertussen ook alle vijvers en plassen aan het

uitproberen, zegt de burgemeester. Misschien is het op ‘huizenjacht’, voor het

geval er een partner opduikt. In mijn verbeelding zie ik een mooi

toekomstbeeld voor de lente: twee zwanen op het water, een rits pluizige

kuikens in hun kielzog!
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Jarig in novemberJarig in november
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

De Blauwe AntoinetteDe Blauwe Antoinette

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 410

° Roeselare, 1 november 1922

+ Roeselare, 13 oktober 2021

Antoinette verbleef bij ons sinds januari

2021

Lammers AndréLammers André

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 403

° Moorslede, 29 maart 1923

+ Roeselare, 24 oktober 2021

André verbleef bij ons sinds april 2021
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Op dinsdag 12 oktober kregen onze

bewoners hun derde coronaprik!
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8 september

Verse frietjes

Afdeling 3

Afdeling 3 kon begin september

genieten van een heerlijk etentje.

De foto's konden vorige maand

net niet meer in onze vorige

editie. Maar hoe kunnen we deze

vergeten? Ze doen ons

terugdenken aan de zomer. Geniet

nog eens mee met één van de

weinige zonnige zomerdagen in

2021 gecombineerd met lekker

eten en een lekkere aperitief. Wat

moet een mens nog meer hebben?
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27 september

Conituur maken

Afdeling 1

Septembermaand wordt vaak aangevoeld

als... kille maand, guurheid,... Maar om het

gezellig te maken voor de winter gingen

we nog eens van start met het maken van

conituur...

Alle oude recepten werden door iedereen

voorgesteld die jaren geleden vele potjes

thuis maakten.

Welke zijn de juiste recepten??

Welke vruchten??

We gingen enerzijds voor rabarber die

werd aangeleverd door de vrijwilligers

Willy en Marleen. Alvast bedankt daarvoor.

Anderzijds gingen we voor onze eigen

vruchten nl appeltjes uit de tuin !!

fase 1: vruchten plukken, wassen en

snijden

fase 2: * rabarber een nachtje in suiker

laten staan

* de appeltjes zacht koken/stoven en laten

uitlekken in katoenen doeken.

fase 3: vruchten opkoken met suiker

fase 4: verdelen in potjes

fase 5: smullen maar

ConituurConituur

twee appeltjes uit Volendamtwee appeltjes uit Volendam

reisden vrolijk met de tramreisden vrolijk met de tram

op bezoek bij toffe kameradenop bezoek bij toffe kameraden

zouden ze gezellig zonnebadenzouden ze gezellig zonnebaden

op de kachel in een potje jamop de kachel in een potje jam

Petra

Ergo verdieping 1
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1 oktober

Ontbijtbuffet Nationale ouderendag

Afdeling A

Op vrijdag 1 oktober was het nationale
ouderendag.

Ouder worden doe je samen en dat vierden
we op afd. A met een ontbijtbuffet.
Het bestek werd opgeblonken, de tafels
feestelijk gedekt en een deuntje klonk uit de
radio.
We konden van start gaan. Om 8u30
schoven de eerste hongerige magen aan het
buffet aan.
Ze hadden een keuze uit: verschillende
kofiekoeken, pistolet, sandwiches, maar een
gewone boterham ontbrak ook niet.
Beleg voor de hartige en ook de
zoetmondjes kwamen aan hun trekken.
Ook aan suikervrije producten werd
gedacht, en natuurlijk mochten de nodige
vitamientjes ook niet ontbreken, dus een
stukje fruit lag ook te lachen naar hen.
Voor elk wat wils.

Dat iedereen genoot was te zien aan de
conversaties die aan de tafels gebeurde en
de vele stralende gezichten.
En dit lieve lezers van het 't Boekske, dit was
een plezier om te zien.
Daar kreeg ik, mijn collega's en de helpende
vrijwillgers met de W van Warme zorg het
warm van in ons hart.

SabineSabine

Animator afdeling AAnimator afdeling A
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4 oktober

Werelddierendag
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4 oktober

Werelddierendag

Afdeling 1

Voor dierendag werd een 2 luik
voorzien op afdeling 1.
Op de dag NA dierendag werd een
heuse dierenkwis georganiseerd. We
wisten veel, maar we hebben ook veel
bijgeleerd.

Naar aanleiding van deze kwis heeft
Frans zijn pen boven gehaald en ook
enkele vragen opgesteld.
Jullie kunnen deze verder in ons
boekje uitproberen.
De vrijdag VOOR dierendag kwam een
gezelschapshondje naar hier om zich
te laten knuffelen...
Alleen maal blije gezichten.

Petra

Ergo verdieping 1
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4 oktober

Herstart van de kaarters/rummicub club

Wat een drukte van je welste op maandagnamiddag in de Plekke.
Voor het eerst sinds corona kwamen alle afdelingen en hun vrijwilligers samen om te
kaarten en te rummicubben.
Het was wat puzzelen om juiste kaartersgenoten bij elkaar te plaatsen... maar na enkele
weken geduld en zoeken zullen we zeker iedereen een aangename namiddag kunnen
bezorgen.

Petra- Ergo afdeling 1
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Gezelschaps

spelen

verdieping 3
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6 oktober

Clubkaarting

Afdeling B

Op 6 oktober ging onze eerste
clubkaarting in de LB opnieuw van start.
Het was een gezellige drukte in het anker.
De kaarters van vroeger waren terug
aanwezig en ook zagen we enkele nieuwe
gezichten vanuit de HB.
Na de kofie met een lekker stuk taart
werden de groepen verdeeld, de kaarten
geschud en iedereen ging tevreden aan
de slag.

Ook op de afdelingen werden er samen
met de vrijwilligers gezelschapsspelen
georganiseerd. Het was een gezellige en
aangename namiddag met dank aan de
vrijwilligers voor hun hulp en steun hierbij.

Vera

Ergo afdeling B
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8 oktober

Schilderen voor het Berrefonds

Afdeling 2

In de maand November herdenken we
de mensen die overleden zijn.
We hebben allemaal wel al iemand
moeten afgeven. Loslaten is niet
gemakkelijk. Elk afscheid is zwaar en
brengt verdriet met zich mee.
Een van de ergste dingen is een kind
afgeven zegt men altijd.
Als dit waar is durf ik niet zeggen.
Maar ik mag er niet aan denken dat ik 1
van mijn meisjes zou moeten afgeven.
Mijn broer en schoonzus hebben 3 jaar
geleden hun dochter Ellie_May moeten
afgeven.
Dit bracht heel veel verdriet met zich
mee. Ook voor ons als familie.
Maar ze bleven niet bij de pakken zitten.
Ze starten het 2de koesterhuis van
Vlaanderen op in Kortrijk.
In Antwerpen kan je het ander
koesterhuis vinden. De 2 koesterhuizen
zijn een initiatief van het Berrefonds.
Het doel van deze huizen is het
samenbrengen van lotgenoten.

In het koetserhuis vind je ook een
winkeltje, die liefdevolle spulletjes
verkoopt, maar zo laagdrempelig
mensen in contact brengt.
De week van 22 november - 28
november organiseert het Berrefonds elk
jaar een koesterweek.
Daarvoor vragen ze altijd de hulp van de
medemens.
Die doe ze een oproep achter allerlei
zelfgemaakte hartjes.
Wanneer ik de oproep zag moest ik niet
lang nadenken.
Ik bevroeg enkele collega's om hieraan
mee te doen.
Samen met Cindy & Lore, maakten we
150 hartjes in hout.
Die werden beschilderd, beplakt, versierd
met knopen....
De bewoners gaven het beste van
zichzelf.
Ondertussen kwamen er mooie en
ontroerende verhalen naar boven.
Aan iedereen die zijn steentje bijbracht.
Dank u wel!

Lynn

Animator/itcoach afdeling 2
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13 oktober

Mosselfestijn met een goeie aperitief

Afdeling B
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14 oktober

Mosselen op afdeling A

Ons bestek zal nog nooit zo geblonken
hebben, want op donderdag 14
oktober mocht ik het terug uit de kast
halen.
Maar dan voor de mosselsouper.
De bewoners genoten van een glaasje
cava, een hapje en dan...mossels à
volenté.
Voor wie geen mossels kon smaken,
had Matthias onze huiskok heerlijke
zalm voorzien.
Duimen en vingers werden afgelikt en

iedereen vertrok na de kofie met een
voldaan gevoel.

Hartelijk dank aan de vrijwilligers, de
collega's, het keukenteam om van deze
middag een succes te maken.
Deze samenwerking verdient dan
dubbel en dik de W van werksfeer.

Sabine- Animator afdeling A
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Herfstwandeling
afdeling B
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15 oktober

Mosselen

Verdieping 4

Bedankt aan de vrijwilligers om deze

middag te zorgen voor een

feestelijke tafel met lekkere

mosselen. En dat ze gesmaakt

hebben.

Christa- Ergo verdieping 4
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19 oktober
Bezoek aan de markt

Afdeling 4 trotseerde het slecht weer en trok hun

regenkledij aan voor een uitstap naar de wekelijkse

markt van Roeselare. Onze bewoners genoten van het

bezoek aan de markt.
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Dag Jacqueline, bedankt dat ik dit

interview mag doen met jou!

• Wil je jezelf nog eens kort

voorstellen?

Ja hoor, geen probleem! Mijn ouders

waren boeren, ik ben de oudste van

zes. Op 12 januari 1956 trouwde ik met

mijn man, samen stichten we ook een

groot gezin van vijf kinderen. We

kregen twee dochters en drie zonen. Ik

kan met trots zeggen dat ik een echt

familiemens ben. Toen mijn

schoonmoeder een operatie moest

ondergaan hebben mijn man en ik haar

en mijn schoonzus onderdak gegeven.

Ik weet nog goed dat haar revalidatie

bed in de voorplek stond en we amper

konden passeren. *lach*

• Hoelang woon je hier al in De

Waterdam?

Ondertussen woon ik hier al 11 jaar. Ik

ben hier aangekomen toen De

Waterdam nog Ten Hove heette. Ik

vind het hier dan ook oprecht

aangenaam wonen.

• Van waar ben je afkomstig?

Ik ben geboren en getogen in Gits.

Toen ik trouwde ben ik samen met

mijn man verhuisd naar Roeselare.

Daar zijn we ingetrokken in een huisje

op de Nieuwmarkt, naast dat van

Lisette die op afdeling A woont.

• Wat waren vroeger je favoriete

bezighoudingen?

Toen ik nog thuis woonde bij mijn

ouders moesten we ons niet veel

bezighouden, want zoals ik al heb

gezegd waren mijn ouders boeren. In

onze vrije tijd moesten we dan ook

helpen met de koeien te melken en de

varkens eten te geven. Als ik dan toch

eens een gaatje vrij had dan greep ik

al van kinds af snel naar de

breinaalden. Breien zit al heel mijn

leven in mijn bloed. Ik maakte dan ook

met plezier kleren voor mijn eigen

kinderen en familieleden.

Tegenwoordig is het fantastisch dat ik

mijn breiwerk (de kleine mutsjes) kan

schenken aan het goede doel!

Op de sofa met Jacqueline van afdeling 2
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• Hoe zou je jezelf omschrijven?

Veel te goed… Soms cijfer ik mezelf

weg om goed te doen voor anderen.

Denk maar terug aan wat ik eerder

vertelde over mijn schoonmoeder. Op

dat moment hadden wij immers nog

niet gebouwd en woonden we iets

kleiner. Ik gaf met veel liefde de

overige ruimte aan haar zodat ze

voldoende kon revalideren. Ik zou het

zonder denken opnieuw doen!

Wauw, geweldig om zulke verhalen te

horen! Bedankt voor je tijd!

Heel graag gedaan! Ik zou nog veel

meer kunnen vertellen maar dan

zouden we heel ’t Boekske kunnen

vullen… *lach*
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Welke dieren zitten verborgen in deWelke dieren zitten verborgen in de
volgende zinnenvolgende zinnen
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WeerspreukenWeerspreuken

Nevels in Sint Maartensnacht (11 november) brengen winters kort en

zacht.

Geeft Allerheiligen (01 november) vochtig weer, volgen

sneeuwbuien keer op keer.

Zo het loof niet valt voor Sint-Martijn (11 november) zo zal het een

harde winter zijn.

November haar laatste noot , vult altijd de sloot.

Leopolds die goed weder vindt, blijft dan dagen goedgezind.

Wie houdt van wind, november mint.

Sint-Maarten brengt het vee op stal.

November heeft op de loer gelegen en komt de voorschijn met veel

regen.

November met zijn regenvlagen brengt verkoudheid, jicht en

andere dagen.

In November hard begin, in de winter zoet gewin.
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Oplossing kruiswoordraadsel oktoberOplossing kruiswoordraadsel oktober
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor

• In het gemeentehuisIn het gemeentehuis

Jonathan gaat naar het gemeentehuis en zegt tegen de bediende van de

bevolkingsdienst . Ik kom mijn nieuwe identiteitskaart halen en ik heb mijn

vader meegebracht. Maar dat was niet nodig, hoor antwoordt de bediende

O zegt Jonathan verbaasd, uw collega heeft nochtans gezegd : “Als je een

nieuwe pas gaat halen, breng dan je ouwe mee.

• 2de wereldoorlog2de wereldoorlog

Het gebeurde tijdens de tweede wereldoorlog.

De duitsers eisten alle beschikbare mannen op om in Duitsland te gaan

werken, maar op een keer kwam een man zich vrijwillig aanbieden.

Ik wil voor de duitsers werken, zei hij.

En wat is uw beroep?

Ik maak doodskisten antwoordde hij.

• Verkoper aan de deur

Mevrouw bent u geïnteresseerd in een koopje, een slaapzakje?

Neen, dank u, ik ben er al vele jaren mee getrouwd

• Aan het zwembad

Een muis en een olifant staan samen aan de rand van het zwembad, zegt

de muis tegen de olifant.

Voel eens aan het water of het warm genoeg is.

Jaja, en mij erin duwen zeker, zegt de olifant.

• Brandpreventie

Tijdens de brandweekpreventie vertelt de brandweerman aan de kinderen

van het eerste leerjaar wat ze moeten doen, als hun kledij in brand staat.

Hij vertelt dat ze zich moeten laten vallen en in de grond moeten rollen om

de vlammen te doven. Op het einde van de les vraagt hij aan Eli :

Zeg eens wat moet je doen als je jas in brand staat ?

Eli : Hem zeker niet aandoen.

• Filosoferen

Twee mannen zitten te ilosoferen aan de bar van een café

Geld is een vreemd goedje. Als je het bewaart, heb je er niets aan en als

Je het uitgeeft ben je het kwijt.
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Kruiswoordraadsel novemberKruiswoordraadsel november
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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

DIRECTEUR
Marian Claeys: 051/ 27 09 01

DIRECTEUR BEWONERSZORG
Jos Coppe: 051/ 27 09 02

ADMINISTRATIEADMINISTRATIE
Rita Timperman/Jana

Vercaigne: 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


