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Een terugblikEen terugblik

EEN GOEIE INZET

VAN 2022!
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Een terugblikEen terugblik

Het nieuwe jaar in De Waterdam

Het nieuwe jaar is ondertussen al een goeie, dikke maand ingezet en zijn we 2022

stilletjes aan gewoon aan het worden. Kerstbomen en kerstversiering zijn

ondertussen bijna al opgeborgen en worden vervangen door valentijnsdecoratie,

maar toch willen we nog eens terugblikken op de laatste dag van 2021. Onze

bewoners konden zoals jaarlijkse gewoonte genieten van een heerlijke menu en

lekkere aperitief om te klinken op het nieuwe jaar, de nodige versiering werd

voorzien om iedereen er op zijn nieuwsjaars best te laten uitzien. En of iedereen er

goed uit zag, daar zijn deze foto's het bewijs van.

Beste wensen voor het nieuwe jaar!
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Een terugblik bij afdeling A en BEen terugblik bij afdeling A en B
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Rosa is afkomstig van Beitem, Roeselare. Ze

kijkt graag TV, leest graag de krant of een

goed boek. Rosa woont sinds 18 januari op

afdeling 1.

Welkom in De Waterdam Rosa!

Mevr. Degryse RosaMevr. Degryse Rosa

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Beuselinck RosaMevr. Beuselinck Rosa

Rosa is afkomstig uit Roeselare en woont sindsRosa is afkomstig uit Roeselare en woont sinds

7 januari op afdeling A. Rosa is volgens haar7 januari op afdeling A. Rosa is volgens haar

man een heel lieve en bezige vrouw dieman een heel lieve en bezige vrouw die

wekelijks verschillende hobby's uitoefende.wekelijks verschillende hobby's uitoefende.

Welkom Rosa!Welkom Rosa!
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Met Solange hebben we opnieuw een echte

Roeselarenaar in thuis. Solange is een echte

levensgenieter die graag uit ging eten.

Daarnaast kon ze ook genieten van het

warme weer en de zon. Solange ging samen

met haar echtgenoot veel op reis. Sinds 25

januari woont Solange of afdeling 4.

Welkom Solange!

Mevr. Degryse SolangeMevr. Degryse Solange

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Dhr. Cordier RogerDhr. Cordier Roger

Roger woont sinds 21 januari op afdeling B.Roger woont sinds 21 januari op afdeling B.

Roger is afkomstig van Gistel maar woondeRoger is afkomstig van Gistel maar woonde

ook enkele jaren in Oostende. Roger is eenook enkele jaren in Oostende. Roger is een

heel zachtaardige man die graag plezierheel zachtaardige man die graag plezier

maakt. Daarnaast hoort hij heel graagmaakt. Daarnaast hoort hij heel graag

klassieke muziek en speelde hij vroeger tuba inklassieke muziek en speelde hij vroeger tuba in

een vereniging.een vereniging.

Welkom Roger!Welkom Roger!
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Jarig in februariJarig in februari

Elza DewulfAndré Huyghe
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Mevr. Lambrecht Agnès

Hoogbouw afdeling 1- Kamer 123

° Roeselare, 13 september 1931

+ Roeselare, 12 januari 2022

Agnès verbleef bij ons sinds april 2019

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Roije Yvonne

Laagbouw afdeling A- Kamer 7

° Westende, 5 augustus 1926

+ Roeselare, 2 januari 2022

Yvonne verbleef bij ons sinds september 2016
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Deconinck Ivetta

Laagbouw afdeling B- Kamer 2

° Rumbeke, 5 mei 1928

+ Roeselare, 12 januari 2022

Yvette verbleef bij ons sinds juli 2019

Dhr. Plancke Maurice

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 417

° Ardooie, 21 mei 1933

+ Roeselare, 15 januari 2022

Maurice verbleef bij ons sinds februari 2021
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Beweegcoach, Lynn, met uit de startblokken!

Ondertussen zit mijn eerste maand als beweegcoach er al op. De tijd gaat snel voorbij
wanneer het leuk en aangenaam is. De bewoners waren aangenaam verrast door de
verschillende vormen van bewegen. Wekelijks komen heel wat bewoners naar de itness
en éénmaal per week ben ik present op elke afdeling voor een extra
uurtje beweging. Bovendien schrikt het koude weer ons niet af om een
frisse neus te halen. Ik ben blij dat ik mag genieten van het
enthousiasme van de vele sportieve bewoners! In de volgende editie
van ons bewonersboekje komen jullie te weten wie de winnaar zal
worden van de Wally zoektocht.

Geniet! Leef! Beweeg met me mee!

Lynn
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Dag Lynn,

We waren

aangenaam verrast

door de nieuwe vorm

van bewegen van

gym, het is zeker

voor herhaling

vatbaar, hartelijke

dank hiervoor.

Afdeling 4
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2 januari
Druppelke op het nieuwe jaar
Afdeling 2

Een druppelke op 2 januari smaakt nog vele beter.
Want dan klinken we nog eens op een nieuw jaar, een goede gezondheid en nog vele
gezellige momenten samen.
En wist je dat een Elixirke voor alles goed is?
Voor buikpijn, tandpijn,...noem maar op.
Dus dit is een win-win situatie, niets dan voordelen.

Groetjes Sabine-afd. 2
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6 januari6 januari

BezoekBezoek

driekoningendriekoningen



26



27



28

7 januari

Ochtendgymnastiek met Nina!
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7 januari
Boccia

Afdeling 4
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11 januari

Jarigen van de maand

Op afdeling 2 hadden we in januari 4-jarigen.
Willy, Leona, Gerardine volgen elkaar dag na dag op.

Cecile is jarig op het eind van de maand.
We klonken met een glaasje op hun gezondheid en wensten hen nog vele gelukkige jaren

toe.

Groetjes Sabine-afd.2
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12 januari

Genieten van een rijkelijk gevuld dessertbuffet op afdeling B!

Nieuwjaren deden wij op afdeling B met een uitgebreid dessertbuffet. Met een

goeie druppel klonken we op een goede gezondheid en proefden wij van het

grote aanbod lekkere taartjes. Er was voor elk wat wils en samen genoten wij van

deze aangename en sfeervolle namiddag.

Vera
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13 januari

Volksspelen op Afdeling 4
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19 januari
Kennismaking met Axelle

Afdeling A
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19 januari

Verjaardag vieren met appelbeignets

Afdeling B
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24 januari

Zoutdeeg
koekjes
bakken

Afdeling B
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24 januari
Frangipanetaart bakken op Afdeling 2

De lustige bakkers van afdeling 2 toverden een lekkere taart bij
de kofie.

Vooraf werd er in de mengkommen geroerd, geklopt,...
De vormen werden bekleed en het deeg werd erin gestort.

Nog wat precisie werk om de lintjes van bladerdeeg erop te
leggen en ze kon de oven in.

Na 25 minuten kwam er een overheerlijke frangipanetaart uit
de oven.

Dikke merci aan de vele helpende handen.

Groetjes Sabine-afd. 2
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Op de sofa met Christine van afdeling 1

• Goeienamiddag Christine, wil je jezelf
nog eens kort voorstellen?

Ik ben Christine, ik ben op 10
november 1930 geboren te Beitem. Ik
groeide op in een gezin van 6
kinderen. Mijn vader werkte in het
station van Beitem en voor zijn werk
zijn we op mijn 7 jarige leeftijd
verhuisd naar Roeselare. Het was toen
de gewoonte dat je woonde waar je
werkte, vandaar onze verhuis. Ik
volgende dan ook les in de Maria
school en daarna in de Burgerschool.
Na mijn schoolcarrière ben ik op 18
jarige leeftijd beginnen werken in een
grootwarenhuis, daar heb ik dan
gewerkt tot aan mijn pensioen.

• Hoelang woon je hier ondertussen al
in De Waterdam?

Ik ben naar hier verhuisd op 1 oktober
2012, ondertussen woon ik hier dus
al 9 jaar.

• Woonden er hier veel mensen die je
al van vooraf kende?

Ja, in zekere zin wel. Mijn man zijn
meter woonde hier in de laagbouw.
Wij kwamen hier dan ook regelmatig
op bezoek. Omdat ik zelf iemand ben
die graag nieuwe contacten zoekt en
veel babbel leerde ik dan ook wel snel
nieuwe mensen kennen. (lach)

• Wat was voor jou de aanleiding om te
verhuizen naar De Waterdam?

Mijn man woonde hier al één jaar
vroeger dan ik. Zodra hij verhuisde
naar hier heb ikzelf ook mijn aanvraag
ingediend, en kijk een jaar later
mocht ik al verhuizen. Ik woonde
eerst zelf ook in de laagbouw net
zoals mijn man. Hij is jammer genoeg
in 2015 overleden en toen ben ik in
2016 verhuisd naar de hoogbouw.

• Wat is je favoriete activiteit hier
binnenshuis?

De activiteiten zijn garantie mijn
favoriete bezighoudingen. Ik kan er
van genieten om samen in groep te
zitten en met de andere bewoners te
praten. Als ik dan toch één activiteit
moet kiezen ga ik voor de bingo. Ik
vind het fantastisch om te zien hoe
iedereen zich hierin kan inleven.

• Wat was vroeger jouw allerliefste
hobby?

Ik vond het altijd fantastisch om met
mijn man mee te gaan naar de
muziek. Ik hou hier dan ook erg veel
mooie herinneringen aan over. Zo
hebben we bijvoorbeeld eens met de
boot naar Londen geweest waar hij
moest optreden. De vrouwen van de
muzikanten waren meestal ook van
de partij, dit was erg tof omdat we
steeds met het zelfde groepje waren.

Christine Adam woont op afdeling 1
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WeerspreukenWeerspreuken

Als vroege krookjes bloeien zullen zij met koude stoeien.

Klaar weer op Sint-Silvijn, het kan nog 2 maanden winter zijn.

Februari is nooit zo goed, of het vriest een voet en het sneeuwt een

hoed.

Muggetjesdans in sprokkelmaand, boerkens wacht uw hooitas.

Niets van de lente wordt verwacht, als februari is te zacht.

Is Februari puur en koud meestal een zomer waar men van houdt.

De heilige Dorothee wandelt gaarne door de sneeuw.

Zoet weer in de korte maand is niet gelijk : het betaamt

De boer zegt : het en mag niet zijn, het doet plezier aan het venijn.

Op Lichtmis ziet de boer liever een wol in zijn stal dan de zon.

Blasius de blazer wijst de winter de deur.
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Oplossing kruiswoordraadsel januariOplossing kruiswoordraadsel januari
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor

• RijmRijm

Papa in de krant staat een artikel over een beroemde dichter die

heel behoorlijk kan leven van zijn boeken. Maar wat is een dichter?

Vraagt kleine Finn

Eh, een dichter jongen, dat is iemand die in rijm schrijft.

En wat is dat ?

Ik zal eens een voorbeeld geven

Ik ben stoer en laat een boer.

Na veel nadenken vraagt Finn : En daarvan leeft hij ?

• ExamenExamen

De onderwijzeres vraagt aan een leerling : hoeveel weegt een vrachtwagen van 10 ton ? De

leerling zwijgt in alle talen.

Ik zal iets gemakkelijker vragen zegt de onderwijzeres.

Wat voor kleur had het mutsje van roodkapje ?

Rood antwoordt de leerling

Perfect ! prijst de onderwijzeres de leerling. Kun je me nu vertellen hoeveel een vrachtwagen

van 10 ton weegt.

En de leerling opgewekt, Rood.

• Bij de juwelierBij de juwelier

Julie heeft eindelijk beslist in welke juwelierswinkel ze een ketting wil kopen.

Hoeveel kost de ketting met die blauwe safier vraagt ze ?

3000 € mevrouw beantwoordt de juwelier.

Pfff zucht Julie en die ernaast?

Eh, tweemaal Pfff, zegt de juwelier.

• In het glasIn het glas

Doen jouw tanden ’s nachts ook zo’n pijn? Vraagt Zulma aan haar vriendin. Ik weet het niet,
wij slapen apart.

• Bejaarde vrouwBejaarde vrouw

Een dame op leeftijd stapt op de bus, waarop een heer onmiddellijk opstaat.

O, blijft u maar rustig zitten zegt de dame.

Maar neen, ik….eh, antwoordt de man.

Neen blijft u maar gerust zitten herhaalt de vrouw, doe mij dat plezier.

Plezier? Vraagt de man helemaal geen plezier, ik moest er bij de volgende halte al uit.
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Kruiswoordraadsel februariKruiswoordraadsel februari
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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 heel watDusselier, programmeerde alvast heel wat

corona-veilige activiteiten en popelt omcorona-veilige activiteiten en popelt om

terug alle remmen te kunnen losgooienterug alle remmen te kunnen losgooien

om grotere activiteiten te organiseren. Hijom grotere activiteiten te organiseren. Hij

zorgt ervoor dat alles in goeie banenzorgt ervoor dat alles in goeie banen

verloopt en staat jullie graag bij met raadverloopt en staat jullie graag bij met raad

en daad! Bekijk hier alle activiteiten. Bij heten daad! 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: 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 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


