
November 2022November 2022

E
d

it
ie

 1
1

E
d

it
ie

 1
1

't Boekske't Boekske



2

InhoudstafelInhoudstafel

Marian vertelt...

Een hartverwarmend compliment

Voorstelling Eva en Laura

Activiteiten november & december

Petra bedankt De Waterdam

Nieuws van het kernteam

Voorstelling beweegroutes

Werelddierendag

Welkom aan nieuwe bewoners

Jarigen van de maand

Van ons heengegaan

Terugblik voorbije activiteiten

Op de sofa met...

Weerspreuken

Oplossing kruiswoordraadsel oktober

Humor

Kruiswoordraadsel november

Woordzoeker

Dienstencentrum

3

5

6

7

10

11

12

14

18

21

23

26

39

41

42

43

44

45

46



3



4



5



6



7



8



9



10

Een andere weg

Lieve bewoners, familie,
Beste collega’s, vrijwilligers,

Ik ben Petra Rotsaert, ergotherapeute en referentiepersoon
dementie.

Sommige onder jullie kennen mij niet, anderen juist heel goed!
Daarom wens ik jullie op de hoogte te brengen dat ik een nieuwe
professionele uitdaging kan aangaan…

Directie die mij jarenlang steunden
Alle collega’s die hielpen om leuke activiteiten en evenementen op
touw te zetten
Naaste familieleden die lief en leed deelden om SAMEN verder te
kunnen
Kunnen rekenen op een toffe groep vrijwilligers
Uzelf mogen zijn als bewoner zodat je je thuis mocht voelen
Wat een tof en hardwerkend EKA team
Elk moment mogen koesteren en herinneringen bewaren
Lachen, liefde geven en krijgen, leute maken,…

Ik wens jullie verder nog het allerbeste en zal het reilen en zeilen van
het WZC verder volgen en indien mogelijks langskomen bij grote
activiteiten.
Jullie zitten één voor één in mijn hart.

Vele liefdevolle en warme groeten.

Petra bedankt De Waterdam



11



12



13



14

Werelddierendag
Op dinsdag 4 oktober vierden we werelddierendag, een dag waarop we onze

huisdieren en de dieren in het algemeen extra aandacht geven. Om dit te

vieren kwam Joli Farm langs in WZC De Waterdam!

Joli farm? De mobiele boerderij? Onze bewoners keken wat verwonderd en

waren nieuwsgiering om dit met hun eigen ogen te komen bewonderen. Joli

Farm is een mobiele boerderij, deze boerderij gaat op verplaatsing langs op

verschillende evenementen, scholen, woonzorgcentra,… We kregen

verschillende dieren op bezoek zoals konijnen, cavia’s, dwergeitjes,… Voor

ieder wat wils. Onze bewoners twijfelden niet om dit met hun eigen ogen te

komen bewonderen. Ze genoten enorm van de knuffels van de dieren. En

natuurlijk deden de extra portie zonnestralen dubbel zoveel deugd.
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Vanwalleghem Maria JosephMevr. Vanwalleghem Maria Joseph

Maria Joseph is een geboren en getogenMaria Joseph is een geboren en getogen

Roeselarenaar. Maria Joseph is een echteRoeselarenaar. Maria Joseph is een echte

familiemens! Vroeger ging ze regelmatig naarfamiliemens! Vroeger ging ze regelmatig naar

zang en kunstconcerten.zang en kunstconcerten.

Maria Joseph woont sinds 30 september opMaria Joseph woont sinds 30 september op

afdeling 2, kamer 222!afdeling 2, kamer 222!

Monique is geboren en getogen in Roeselare,

ze is een heel sociale dame die kan genieten

van een babbeltje. Daarnaast was Monique

ingeburgerd in tal van verenigingen zoals

OKRA, ziekenzorg en Femma.

Monique woont sinds 17 oktober op kamer

401, welkom Monique!

Mevr. Wyseure MoniqueMevr. Wyseure Monique
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Dhr. Debeuf WalterDhr. Debeuf Walter

Walter is afkomstig van Roeselare waar hij tot

op heden nog altijd woont. Walter was

vroeger politieagent in Roeselare en deed lang

wijkdienst. Daarnaast was Walter een

levensgenieter, hij ging regelmatig op reis en

kon hier ook echt van genieten.

Walter woont sinds 24 oktober op afdeling 3,

kamer 324! Welkom Walter!

Alphonsina is afkomstig van Roeselare. Ze is

een echte babbelaar die graag te vinden is

voor een gesprek, daarnaast kan ze genieten

van een goed boek en kijkt ze graag TV.

Alphonsina woont sinds 26 oktober op afdeling

4, kamer 419! Welkom in De Waterdam.

Mevr. Slosse AlphonsinaMevr. Slosse Alphonsina
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Plancke MariaMevr. Plancke Maria

Maria is afkomstig van Roeselare en is een

echte bezige bij en zit niet graag stil. Je kan

Maria een groot plezier doen met een spelletje

rummikub of bingo.

Maria woont sinds 27 oktober op afdeling 3,

kamer 324. Welkom Maria!
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Mevr. Depuydt Noëlla

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 324

° Oekene, 20 april 1937

+ Roeselare, 15 oktober 2022

Noëlla verbleef bij ons sinds november 2020

Mevr. Feys Albertine

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 432

° Torhout, 27 juni 1919

+ Roeselare, 9 oktober 2022

Albertine verbleef bij ons sinds maart 2021

Van ons heengegaanVan ons heengegaan



24

Mevr. Verstraete Maria

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 419

° Nieuwkerke, 23 augustus 1930

+ Roeselare, 19 oktober 2022

Maria verbleef bij ons sinds oktober 2019

Mevr. Croes Jenny

Hoogbouw afdeling 1- Kamer 103

° Roeselare, 24 augustus 1932

+ Roeselare, 18 oktober 2022

Jenny verbleef bij ons sinds januari 2020

Van ons heengegaanVan ons heengegaan
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Dhr. Allemeersch Raf

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 314

° Lichtervelde, 21 augustus 1937

+ Roeselare, 20 oktober 2022

Raf verbleef bij ons sinds januari 2009

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Dumarey Angela

Hoogbouw afdeling 2- Kamer 202

° Eernegem, 13 september 1927

+ Roeselare, 22 oktober 2022

Angela verbleef bij ons sinds februari 2016
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30 september30 september

Bezoek school BeverenBezoek school Beveren

Afdeling 2Afdeling 2
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10 oktober

Verjaardagslunch

Afdeling 4
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12 en 13 oktober

Mosselsouper

Op woensdag 12 en donderdag 13 oktober konden onze bewoners
genieten van heerlijke mosseldiner! Dat zal gesmaakt hebben.
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18 oktober
Jarigen van de maand

Afdeling 3
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19 oktober

Café Chantant
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21 oktober

Optreden Eddy Mars
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24 oktober

Bal voor week van de beweging
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25 oktober

Kleuterturnen
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WeerspreukenWeerspreuken

Na helder weer, nu sombere mist, heeft zeker ook nog vorst in de kist.

Sinte-Liesbet (16/11) zal ons vertellen, hoe we het in de winter gaan

stellen.

Brengt Sint-Maarten (11/11) zonneschijn, het zal een koude winter zijn.

Als in november het water stijgt, gewis dat gij deze winter nog vaker

krijgt

Als in november het water stijgt, weet dat ge het in de winter nog

vaker krijgt

Al moet Sint-Maarten (11/11) een mandenken dragen, hij moet toch

nog wandelen in zomerse dagen.

De elfde maand van het jaar, bij het vuur, brengt al tegaar.

Zwaait de winter in november al zijn stad, zijn rijk zal kort zijn voor

straf.

Wie houdt van wind, november mint.

Een overvloed aan dauw, maakt de hemel blauw.
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Oplossing kruiswoordraadsel oktoberOplossing kruiswoordraadsel oktober
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor
• Op jacht

Een huisarts, een psychiater, een chirurg en een patholoog, gingen op eendenjacht. Het duurde
niet lang voor ze een vogel voorbij zagen vliegen. De huisarts richtte zijn geweer zocht de eend
en zei: Ik ben niet zeker of dat wel een eend is, hij schoot niet.

De psychiater nam zijn geweer in zijn handen, richtte en zei :
Ik weet dat het een eend is, maar weet de eend dat zij een eend is ?
Hij schoot niet.

De chirurg nam zijn geweer, richtte en schoot. De vogel viel naar beneden. De chirurg draaide
zich om naar de patholoog en zei : en zei : Ga eens kijken of dat een eend is.

• Vliegles

Een piloot van een lager kostenvliegtuigmaatschappij legde uit aan een kandidaat piloot hoe hij ’s
nachts met het vliegtuig moest vliegen Zie je dat rode licht op de linker vleugel vroeg hij.

Piloot : ja

Leermeester : Wel, ’s nachts vliegen is heel gemakkelijk. Je moet gewoon tussen de twee lichten
vliegen.

• Drie kattenDrie katten

Drie katten bespreken waar ze het liefst zouden werken
Ik wil absoluut in een melkerij werken, zegt de eerste, ’s morgens melk, ’s middags melk en ’s
avonds melk

Ik zou heel graag in een bedrijf gaan werken waar ze kattenvoer met vers vlees maken, zegt de
tweede : ’s morgens vlees, ’s middags vlees en ’s avonds vlees.

En ik wil in een brouwerij gaan werken zegt de derde, ’s morgens een kater, ’s middags een kater,
en ’s avonds een kater…

• CircusCircus

Het circus zou optreden in de stad. Een politieagent moest een oogje in het zeil houden, terwijl
hij stond te kijken, zag de politieagent hoe de oppassers een olifant uit een grote oplegger
haalden en vastbonden aan het dichtstbijzijnde paaltje, een parkeermeter. Hij slenterde erheen om
van het showspel te genieten. Toen één van de oppassers de agent in het oog kreeg rende hij
naar de parkeermeter en stak er een geldstuk in.

• Op restaurant

Rupert bestudeert de menukaart.
Chef hoe komt het dat drie spiegeleieren 11,50 € kosten en drie roereieren maar 9,70 € ?
Waarop de ober zich naar hem toebuigt en luistert : Kunt u de roereieren tellen mijnheer ?

• Bij de dokter

Er worden bijna dagelijks nieuwe ontdekkingen gedaan, mevrouw, zegt de dokter. Vroeger
dachten we dat uw ziekte veroorzaakt werd door de zenuwen. Nu weten we met zekerheid dat
de oorzaak onbekend is.
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Kruiswoordraadsel novemberKruiswoordraadsel november
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WoordzoekerWoordzoeker

• Allerheiligen

• Allezielen

• Pompoen

• Herfst

• Boswandeling

• Chrysanten

• Winteruur

• Herfstwandeling

• Gezelligheid

• Kaarslicht

• Boeklezen

• Kastanjes

• Beukennootjes
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DienstencentrumDienstencentrum

Dienstencentrum De Waterdam draaitDienstencentrum De Waterdam draait

ondertussen "bijna" opnieuw op volleondertussen "bijna" opnieuw op volle

toeren! Onze centrumleider, Stijntoeren! Onze centrumleider, Stijn

Dusselier, programmeerde alvast heelDusselier, programmeerde alvast heel

wat activiteiten en popelt om terug allewat activiteiten en popelt om terug alle

remmen te kunnen losgooien om grotereremmen te kunnen losgooien om grotere

activiteiten te organiseren. Hij zorgtactiviteiten te organiseren. Hij zorgt

ervoor dat alles in goeie banen verlooptervoor dat alles in goeie banen verloopt

en staat jullie graag bij met raad enen staat jullie graag bij met raad en

daad! Bekijk hier alle activiteiten. Bij hetdaad! Bekijk hier alle activiteiten. Bij het

onthaal voorziet hij folders met extraonthaal voorziet hij folders met extra

informatie. Indien vragen of interesse?informatie. Indien vragen of interesse?

Bellen kan naar 051 27 09 00.Bellen kan naar 051 27 09 00.
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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: 051/ 27 09 14

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

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 Soie Pecceu
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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 info@wzcdewaterdam.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


