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Een terugblikEen terugblik

SENIORENSHOW
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Een terugblikEen terugblik

Seniorenshow

Tijdens onze jaarlijkse seniorenshow
voor week van de senioren op 18 en 19
november gaf iedereen het beste van
zichzelf. Maar Simonne was de hoofdact.
Ze straalde van geluk op de rode loper.

Frans Deblauwe van afdeling 1 was heel
enthousiast, lees hieronder zijn lovende
woorden over de show!

En om de week af te sluiten kwam daar
op donderdag een optreden bij van het
personeel. Ook dat werd gesmaakt en
heeft heeft de bewoners geraakt.
Ook dat verdient een groot applaus en
zeker voor de mensen die dit in elkaar
geknutseld hebben.

Er werd goed gelachen en dat was de
bedoeling. Een technieker in tutu, een
verpleegster in dierenpak, boerinnen en
duivepieten, clowns en muzikanten, van
alle verre landen een afvaardiging en
zelfs een heuze trouwsuite.
Het was leuk om te zien en links en
rechts hoorde ik geluister "hoe doen
ziender dadde allemoale, t'is schone he"
We geven alle medewerkers een grote
dank u wel en we zijn met een goed
gevoel gaan slapen.

Dank u allemaal en misschien tot de
volgende keer.
Tevreden bewoners van 1° en 2°
verdiep.

Frans Deblauwe
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Een terugblik bij afdeling A en BEen terugblik bij afdeling A en B
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Juliette is geboren en getogen in Roeselare.

Juliette is heel sociale dame die graag te

vinden is voor een babbeltje.

Welkom in De Waterdam Juliette!

Mevr. Degrendele JulietteMevr. Degrendele Juliette

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Dekeersgieter AnnieMevr. Dekeersgieter Annie

Annie is afkomstig van Roeselare maar gingAnnie is afkomstig van Roeselare maar ging

later in Hooglede wonen samen met haarlater in Hooglede wonen samen met haar

echtgenoot Daniel Vanneste die ook op afdelingechtgenoot Daniel Vanneste die ook op afdeling

4 woont. Annie en haar echtgenoot hadden4 woont. Annie en haar echtgenoot hadden

samen een zelfstandig bedrijf datsamen een zelfstandig bedrijf dat

aluminiumdeuren plaatste. Zowel Annie alsaluminiumdeuren plaatste. Zowel Annie als

Daniel hebben hun thuis gevonden in DeDaniel hebben hun thuis gevonden in De

Waterdam.Waterdam.

Welkom Annie!Welkom Annie!
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Dhr. Lanssens FransDhr. Lanssens Frans

Frans is een echte babbelaar en sportliefhebber,Frans is een echte babbelaar en sportliefhebber,

hij kijkt graag naar wielerkoers en naar voetbal.hij kijkt graag naar wielerkoers en naar voetbal.

Wie graag een babbeltje slaat omtrent de koersWie graag een babbeltje slaat omtrent de koers

en de voetbal is bij Frans aan het correcteen de voetbal is bij Frans aan het correcte

adres.adres.

Welkom in De Waterdam Frans!Welkom in De Waterdam Frans!
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Jarig in decemberJarig in december
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Jarig in decemberJarig in december

Maria Cloet
Marie Madeleine
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Dhr. Moeyaert DanielDhr. Moeyaert Daniel

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 425

° Gits, 13 februari 1944

+ Roeselare, 27 november 2021

Daniel verbleef bij ons sinds november 2021
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Zie ginds komt de Hulpsint….Zie ginds komt de Hulpsint….

Hoe Sinterklaas er jaar na jaar in slaagt
huisbezoeken af te leggen, een hele
middag op een troon in een winkelcentrum
te poseren én ook nog in één en dezelfde
nacht speelgoed in de juiste schoentjes te
deponeren weten we nu dankzij het tv-
programma ‘Dag Sinterklaas’: de goedheilig
man laat zich namelijk bijstaan door
hulpsinten! Eén van de hulpsinten,
gespecialiseerd in huisbezoeken, wilde
gerust vertellen voor ‘t Boeksje.

Hulpsint, moet je over speciale talentenHulpsint, moet je over speciale talenten
beschikken om hulpsint te zijn?beschikken om hulpsint te zijn?

“Je moet natuurlijk kindvriendelijk zijn, en
je kunnen inleven in de leefwereld van
kinderen. Zo kan je vragen of ze hun
schoentje hebben gezet of mag je niet
vergeten om even stil te staan bij een
tekening die ze voor je hebben gemaakt.
Luisteren naar kinderen is heel belangrijk
en je moet ingaan op wat ze vertellen.
Fysiek is het een voordeel als je groot bent,
en indien niet moet je je in ieder geval
toch een zekere gestalte kunnen geven.
Voorts is het belangrijk om rustig te praten,
rustig over te komen, niet te snel te

stappen...”

Herinnert u zich uw eersteHerinnert u zich uw eerste acte deacte de
presencepresence als hulpsint nog?als hulpsint nog?

“Ja hoor, dat was bij een hele grote familie.
Alle kinderen en kleinkinderen waren er
aanwezig en de oma had gezorgd voor een
echt pannenkoekenfestijn. Dat zien we
meestal wel: we worden echt verwacht en
het is een feest met de hele familie: mama,
papa, kindjes, oma’s en opa’s.... De tafel is
meestal rijkelijk gedekt: koeken,
chocolademelk... En er worden héél veel
foto’s genomen. Met de hoe heet dat? de
iPhone, en papa’s met hun camera... Jaja,
we worden vereeuwigd!”

“Nu herinner me ook weer dat we tijdens
een van die eerste bezoeken bij een familie
kwamen met een hond. Die hond
vertrouwde ons blijkbaar niet en had me
bij mijn ‘klingel’ (de koord rond het kleed
van de Sint) Tot algemeen jolijt van de
familie natuurlijk! Ja, als Sint beleef je wel
eens meer ‘vestimentaire problemen’, zoals
je baard die gaat knellen of je mijter die
gaat schuiven. Voor ik ergens binnenkom,
wordt dat nog eens extra gecheckt
natuurlijk.”
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Hoe gaat zo’n bezoekje in zijn werk? Wordt
u vooraf ‘gebrieft’ over het hoe en wat in de
familie?

“Jaja, ik krijg vooraf een brief van de ouders.
Daarin staan wel eens negatieve dingen,
maar daar ga ik meestal niet op in. Wel zeg
ik aan de kindjes dat ze hun bordje leeg
moeten eten, of dat ze op tijd naar bed
moeten. Maar op heel negatieve dingen ga
ik niet in. Het moet leuk blijven voor de
kinderen, hé? Wat ik wel doe: als ik een
cadeautje aan een kindje overhandig, hou ik
het nog even vast. Tot ze ‘dank u’ zeggen. Ja,
dat valt op: dat er nog zo weinig ‘dank je’
wordt gezegd.”

“En we vragen aan de kindjes of ze een
liedje van de Sint kennen. Als we in een
gezin komen waar we de grootouders
kennen, laten we hen ook wel eens op de
knieën zitten en een liedje zingen. Maar voor
de rest houden we het netjes. Gelukkig heb
ik brave Pieten, ze zijn héél gemanierd. Ik
heb ook een afspraak met hen dat we niets
drinken. Dan zeggen we: ‘We staan op uur’.
Nochtans zouden we ons dikwijls bij mogen
zetten (lacht). Maar elk bezoek is strak
getimed en als het te lang dreigt te worden,
geeft mijn chauffeur een discreet teken.”

Klopt het dat de kindjes nu stouter, en de
cadeautjes groter zijn dan vroeger?

“Hmm, ik merk dat er met de jaren wel
kinderen zijn waar je moeilijker contact mee

kan leggen. Die meteen op je schoot
klimmen. Dan bedenk ik bij mezelf: ‘Dat zijn
kindjes die van sint tot sint gaan’. Of ze
proberen aan je baard te trekken, luisteren
niet als je hen wat vraagt. Enkele jaren terug
werden er ook veel echt grote cadeau’s
gegeven. Dozen van een formaat aan
driejarigen, waarvan ik dacht: ‘Is dat nu
nodig? Waarschijnlijk zijn de kleintjes blijer
met de doos dan met wat er in zit?’ Maar
vorig jaar viel het goed mee: veel
gezelschapsspelen, weinig snoep...
Uitzonderlijk kwamen we vroeger wel eens
in een gezin waar de tv tijdens ons bezoek
de hele tijd bleef spelen. Daar moesten we
het jaar nadien niet meer terug gaan. Die
voelden zelf wel dat we daar niet pasten,
zeker?”

U bezoekt tien gezinnen per avond. U moet
wel moe zijn als u thuiskomt?

“Ik ben héél vermoeid als ik thuis kom. Als
Sint val ik tijdens een huisbezoek wel eens
‘in slaap’. Dan laat ik mijn ogen dichtvallen,
en doe alsof indut. (Met twinkelende oogjes)
Niet te lang, ik wil de kindjes niet ongerust
maken. Dan zeg ik: ‘Ah, de Sint is al oud,
hé?’ Dan vraag ik hen of ze me willen helpen
om recht te staan. Dat vinden ze plezant.
Maar als het kan, wil ik graag nog enkele
jaren doorgaan!”

(Trui Lievens)
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27 oktober

Roger en Cecile 60 jaar gehuwd

Afdeling A

27 oktober was een heugelijke dag voor Cécile
en Roger.
Op deze dag waren ze namelijk 60 jaar
gehuwd.

Wegens de maatregelingen voor corona
konden we het feest niet laten doorgaan
samen met de bewoners en hun familie.
Maar we maakten van de nood een deugd en
vierden dan gewoon weg twee dagen feest.
Het is een plezier om te zien hoe hun ogen na
al deze jaren nog steeds fonkelen als ze naar
elkaar kijken.
En hopen dan ook dat ze nog vele jaren
samen tegoed hebben.

Sabine- Afdeling A
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29 oktober

Halloweendrink

Afdeling B

Ondertussen denken we al aan sinterklaas en aan kerstmis maar we deze foto's konden

we niet laten liggen. Onze bewoners konden genieten van een heerlijk hapje en drankje

in volledig Halloween thema. De extra genodigden zagen er toch redelijk eng uit.
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4 november

Wafelbak

Afdeling 4

De bewoners op
afdeling 4 konden

genieten van
heerlijke wafels!
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10 november

Hoger Lager

In de voormiddag mochten de spelers wedden op hun paard. Eerst zetten ze aarzelend wat
geld in en dan werd er met het groot geld gesmeten. De uiteindelijke winnaar Fernand
verdriedubbelde zijn inzet.
In de namiddag werd er gegokt op de kaarten bij een spelletje hoger-lager met als thema
natuur.
Ik zal maar niet uit de doeken doen , wat er allemaal verteld werd. Soms tot grote hilariteit
van de bewoners.

Christa- Afdeling 4
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10 november

Kofietafel op grootmoeders wijze

Afdeling 3

Op 10 november hebben we een

kofietafel gehouden op grootmoeders

wijze. Met een zelfgemaakte

frangipannetaart en het kofieservies

van "die goede oude tijd" kwamen

allerlei verhalen naar boven.

We hadden ook een jarige in ons

midden en er kwam nog voor

iedereen een extra tractaatje.

Petra- Afdeling 1
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15 november

Optreden Ronald Lee White

We wisten het al lang, maar waren toch verrast toen in
"de plekke" plots Ronald Lee White verscheen.
Zijn aangename stem, zijn vloeiende dansbewegingen,
zijn schitterende jasjes, en mooie liedjes hebben ons
allemaal bekoort. Waarvoor applaus !!
Het was een aangename namiddag en het heeft ons
allemaal deugd gedaan.
En toen ook de ergo's hun beste danspassen lieten zien
was het applaus dubbel.
Bedankt voor de ijne namiddag.

Frans Deblauwe
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16 november

De slimste mens ter wereld
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16 november

Bezoek aan Beythem Statie

Afdeling A
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Op 16 november

maakten we een uitstap

richting Beitem.

Een groot aantal van

onze bewoners genoot

samen met hun familie

van een lekkere menu in

restaurant Beythem

Statie.

Het was smullen van het

begin tot het einde.

Sabine- Afdeling A
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16 november

Ontbijt

Afdeling 1

We waren nog maar pas bekomen van de zangnamiddag en 's anderendaags stond
daar om 8 u een ontbijtbuffet klaar.
We hebben heerlijk gesmuld. Alles wat goed smaakt was aanwezig- te veel om op te
noemen.
We waren zo goed gevuld dat we 's middags onze soep bijna niet op kregen.
Dat was een mooi initiatief van de leiding. We danken dan ook het personeel, de
vrijwilligers die meegeholpen hebben om dit mogelijk te maken. Nogmaals vele
groeten van de bewoners.

Petra

Afdeling 1
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19 november

Optreden Ronald Lee White

Afdeling a & B

Oooh wat zagen we uit naar het optreden van Roland Lee

We hadden namelijk al vernomen van de mede bewoners en de collega's van de

hoogbouw dat het top was!

Ja hoor het was TOP! Wat hebben we met zijn allen genoten en gedanst en

gezongen.

Cindy- Animator afdeling A
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23 november

Verjaardag Gertrude

Afdeling 3
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24 november

Jacqueline breit

Afdeling 2

Jacqueline steunde het Berrefonds met
het breien van haarbanden. Deze gaan ze
verkopen op de kerstmarkt om hun VWZ
te steunen. Het Berrefonds kwam deze
zelf ophalen om Jacqueline te bedanken
voor het geleverde werk.

Lynn

Afdeling 2
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24 november
Ontbijtbuffet
Afdeling 2

Het ontbijtbuffet was heerlijk. De bewoners vulden hun magen met al dit lekkers. Dit
smaakt naar meer gaven ze ons mee!

Lynn
Afdeling 2
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25 november
Kerstversiering decoreren

Afdeling 2
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25 november
Cinema namiddag

Afdeling 4
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Op de sofa met Lutgarde van afdeling A
• Goeiemorgen Lutgarde, wil je jezelf

nog eens kort voorstellen?

Goeiemorgen Lore, natuurlijk met veel

plezier! Ik ben een gewone vrouw met

een groot hart. Ik hou enorm veel van

mijn kinderen, kleinkinderen en

ondertussen ook al achterkleinkinderen.

Ik ben opgegroeid in Moorslede en kom

uit een gezin van 4 kinderen. Ik heb één

zus en twee broers waarvan er jammer

genoeg al één overleden is. Mijn vader

was meestergast in een wolfabriek en

mijn moeder was huisvrouw. In 1960

ben ik getrouwd met mijn man, samen

krijgen we vier kinderen, drie meisjes en

één jongen. Mijn man is helaas op 60

jarige leeftijd gestorven. Op termijn

begon ik door mijn verzwakte heupen

veel te vallen en ben ik naar hier

verhuisd.

• Hoelang woon je hier ondertussen

al in De Waterdam?

Eigenlijk woon ik hier nog niet zolang,

ik ben in april 2021 naar hier verhuist.

• Wat is volgens jou het grootste

pluspunt binnen De Waterdam?

Zonder enige twijfels is hun grootste

pluspunt de vriendelijkheid. Telkens

wanneer je iets nodig hebt komen ze je

met een glimlach helpen, ondanks hoe

druk het hier soms kan zijn.

• Hoe snel voelde je je hier thuis?

Natuurlijk is de overstap van thuis naar

een woonzorgcentrum niet makkelijk…

De ene dag voel je je ook al wat beter

dan de andere en kun je de situatie

beter plaatsen. Ik mis mijn familie dan

ook heel hard wanneer ik mee eens wat

eenzamer voel. Maar over het algemeen

voelde ik me hier redelijk snel thuis. Dit

is grotendeels terug door de gastvrijheid

en vriendelijkheid van het personeel.

• Bij wie kan je altijd terecht met je

vragen of bedenkingen?

Bij verpleegster Tine van afdeling A kan

ik altijd mijn hart luchten. Dit wil zeker

niet zeggen dat ik de andere

zorgmedewerkers niet apprecieer, want

iedereen doet hier zo hard zijn best en

dat is zeker te merken!

• Wat is je favoriete hobby hier

binnenshuis?

Als ik op mijn kamer ben hou ik mij het

liefst bezig met mijn woordzoekers, daar

kan ik mij echt mee amuseren. Ik doe

ook altijd mee met de activiteiten, want

dat is een goede manier om in beweging

te blijven. ’s Avonds ga ik in de

leefruimte ook altijd kaarten met drie

goede medebewoners. Ik verlies hierin

niet graag, maar om een gezellige avond

te hebben neem ik dit er graag bij.

(lach)
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WeerspreukenWeerspreuken

Het weer dat kinderdag wil, komt terug in april.

Zoveel ijzelluchten in de winter, zoveel koren in de oogst.

Geeft kerstmis warme zonneschijn, dan zal er te pasen nog houtvuur zijn.

Op Sint-David zet de vlier in het water, springt hij open dan komt de zomer

later.

Met Sint-Sabas worden de winterwegen ingewijd.

Rijm met wind uit het oosten, zal voor kou uw troosten

Rijm met wind uit het westen, doet de sterren bersten.

Koude december en vruchtbaar jaar waren steeds verenigbaar.

Sint Ambroos, patroon van bijen en van spreeuwen, houdt van waaien en

van sneeuwen.

Ik sluit het jaar en kom met niets dan kwaad op het ’t leste

Trek warme kleren aan, dat is voor elkeen het beste.

Op de avond van klaas Kapoen legt men wortelen in de klomp en rapen in

de schoen.
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Oplossing kruiswoordraadsel novemberOplossing kruiswoordraadsel november
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor
• Uitstekend medicijn

Twee oude vrienden kwamen elkaar tegen.

Ik heb gehoord dat jij verleden week in het ziekenhuis hebt geleden.

Ja, ik had hoge koorts en hartkloppingen.

Wat hebben ze je gegeven om je hartslag te doen dalen ?

Een oude verpleegster.

• EchtEcht

Lotte : Ma toen ik gisteren bij Helena was hoorde ik haar mama

zeggen dat jij een valse tong hebt.

Moeder : En wat heb jij gezegd ?

Lotte : Dat het niet waar is. Ik heb gezegd : “Ons ma heeft wel vals haar en valse tanden, maar

haar tong is echt heel echt.

• Surfen

Laurens is aan het surfen wanneer zijn vader binnenkomt

Ben je nu alweer bezig op die computer? Vraagt hij, wij moeten er echt eens tussenuit. Een

vakantie zal ons deugd doen. Ik heb een idee.

Wat dan pa ?

We gaan surlessen nemen in Spanje antwoordde zijn vader.

O, ja, tof ! zei Laurens ik ga meteen pakken.

Even later komt Laurens naar beneden gestormd met een grote vierkante doos. Heb je dat

echt allemaal nodig om te surfen, vraagt zijn moeder.

Laurens : Natuurlijk ma ! Een computer, een toetsenbord en een muis.

• Kwijt

Een Antwerpenaar verlaat een café.

Op de parking ernaast stopt hij bij de eerste auto en begint het dak te betasten.

Dat is de mijne niet lalde hij.

Dan begint hij het dak van de auto ernaast te betasten

Dat is hem ook niet ?

De parkingwachter zit dat schouwspel een tijdje gade te slaan en stapt uiteindelijk op de man

af

Mijnheer, waarom betast u de daken van al die auto’s? Denkt u uw auto zo te herkennen ? U

bent duidelijk te dronken om te rijden.

Dat zal wel zijn….
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Kruiswoordraadsel decemberKruiswoordraadsel december
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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

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


