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Een terugblikEen terugblik

FEBRUARI
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Een terugblikEen terugblik

Februari= valentijnsmaand

VALENTIJN

Ik heb geen hart van zilver.
Ik heb geen hart van goud,

maar ik heb wel
een hart dat van je houdt.

Ook op 14 februari hebben we op afdeling B valentijn gevierd. We trakteerden
iedereen met een lekkere aperitief en serveerden verschillende hapjes. Het werd

een sfeervolle en gezellige middag op de afdeling en iedereen genoot er met volle
teugen van.

Vera
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Jacqueline is geboren in Ruddervoorde maar

kwam in Roeselare wonen toen ze 16 jaar was

samen met haar ouderlijk gezin. Jacqueline is

een heel sociale dame. Ze is overdag heel

graag bezig en zeker terug te vinden voor een

babbeltje. Jacqueline heeft ook lange tijd als

vrijwilligster gewerkt in Ter Berken.

Welkom in De Waterdam Jacqueline!

Mevr. Bonte JacquelineMevr. Bonte Jacqueline

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Dujardin FloraMevr. Dujardin Flora

Flora is afkomstig uit Ieper maar woont alFlora is afkomstig uit Ieper maar woont al

sinds enkele jaren in Roeselare. Flora leestsinds enkele jaren in Roeselare. Flora leest

graag in de libelle en vult heel graaggraag in de libelle en vult heel graag

woordzoekers in, daarnaast kijkt ze graagwoordzoekers in, daarnaast kijkt ze graag

televisie. Flora woont sinds 7 februari optelevisie. Flora woont sinds 7 februari op

afdeling 1.afdeling 1.

Welkom Flora!Welkom Flora!
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Croo ElisabethMevr. Croo Elisabeth

Elisabeth is geboren en getogen in Roeselare.Elisabeth is geboren en getogen in Roeselare.

Met Elisabeth hebben we een goeie naaister inMet Elisabeth hebben we een goeie naaister in

ons WZC, thuis maakte ze veel haute coutureons WZC, thuis maakte ze veel haute couture

kledij. Daarnaast is Elisabeth heel graag onderkledij. Daarnaast is Elisabeth heel graag onder

de mensen, ze ging wekelijks petanque gaande mensen, ze ging wekelijks petanque gaan

spelen.spelen.

Welkom Elisabeth!Welkom Elisabeth!

Onze winnaars van de Wally
zoektocht!

Elza en haar familie wonnen onze Wally

zoektocht! Proiciat.

Dankjewel aan iedereen om zo

enthousiast op zoek te gaan naar de

verschillende Wally's. Elza en haar familie

kunnen genieten van hun gewonnen

cadeaubon om te spenderen in onze

bistro.
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Jarig in maartJarig in maart

Michel DebaesNora Naert
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Irena Verhoye
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Jarig in maartJarig in maart

Jenny VerbruggheHendrika Lefere
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Mevr. Loonis Denise

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 320

° Passendale, 9 oktober 1922

+ Roeselare, 4 februari 2022

Denise verbleef bij ons sinds maart 2020

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Waselynck Magdalena

Hoogbouw afdeling 1- Kamer 128

° Roeselare, 16 oktober 1930

+ Roeselare, 31 januari 2022

Magdalena verbleef bij ons sinds november

2017
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Corneillie Julia

Hoogbouw afdeling 1- Kamer 109

° Roeselare, 18 december 1924

+ Roeselare, 16 februari 2022

Julia verbleef bij ons sinds juli 2018
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Maak kennis met ons "Kernteam Dementie"

In september 2021 gingen we in de Waterdam van start met het project “Samen Mens”
onder begeleiding van het Expertisecentrum Dementie (ECD) Vlaanderen.
Vanuit de overheid werd een soort project-wedstrijd uitgeschreven waarbij 200
woonzorgcentra verspreid over heel Vlaanderen zich kandidaat stelden voor dit project.
Uit die grote groep werden slechts 20 woonzorgcentra geselecteerd als winnaar,
waaronder De Waterdam! Daar zijn we natuurlijk heel ier op!

Als één van de 20 geselecteerden krijgen wij gedurende 18 maanden professionele
begeleiding vanuit het ECD Sophia voor het project “Samen Mens” of ook genaamd:
“Iedereen de menSie”. Bij deze laatst benaming wil men accentueren waar het uiteindelijk
op neer komt: “de menS zien” achter het ziektebeeld dementie. De bedoeling van dit
project is om onze zorg voor mensen met dementie nog warmer te maken dan ze nu al
is. In het kader van dit project hebben we een oproep gedaan aan onze medewerkers om
mee te stappen in het veranderteam dat gedurende 18 maanden het project zal trekken
binnen onze organisatie.

Na de opstart én een aantal boeiende en vruchtbare vergaderingen verder, voelen we bij
onze trekkersploeg de drive en behoefte om ook na die 18 maanden, verder rond dit
thema dementie te werken. Er zijn namelijk zoveel ideeën en thema’s op tafel gekomen
dat we voor een aantal jaren zoet zijn. In 2025 zal in de Laagbouw een centrum voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid opgericht worden, waarbij ouderen met
dementie én mensen met jongdementie een gespecialiseerde opvang zullen kunnen
genieten. We willen via dit project medewerkers opleiden die daar graag aan de slag
willen. Maar dit neemt niet weg dat ook op elke andere afdeling in de Hoogbouw mensen
met dementie zullen blijven wonen. Daar zal dit project zich nu in de eerste plaats zich
op focussen: alle medewerkers van ons huis verder opleiden en samen zoeken hoe wij de
zorg voor deze bewoners met dementie op een nóg dementievriendelijker manier
kunnen begeleiden. We zien een mooie uitdaging voor ons liggen!
Om deze drive naar “blijvend inzetten op warme zorg” kracht bij te zetten, willen we dan
ook de naam “Veranderteam” waarmee we initieel van start gingen aanpassen. Onder de
noemer “Kernteam Dementie” bouwen we dan ook graag verder aan de warme thuis voor
al onze bewoners!
Afhankelijk van het thema waar we rond werken, nodigen we als kernteam graag extra
partners uit die ons kunnen helpen door hun kennis en ervaring. Dit kan bijvoorbeeld
gaan over enkele mantelzorgers en de sociale dienst wanneer we het hebben over de
verhuis naar het woonzorgcentrum, de keuken wanneer we werken rond maaltijden, …
Vanuit onze moederorganisatie Motena kregen alvast het iat om extra uren projectwerk
in te zetten bovenop de dagelijkse zorg om zo iets moois van dit project te kunnen
maken.

Warme, dementievriendelijke groet,
Het Kernteam Dementie De Waterdam
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Beweegcoach, Lynn, laat onze bewoners zweten!

Vandaag werden we gevraagd door het animatieteam om naar de itness te komen, ik vondVandaag werden we gevraagd door het animatieteam om naar de itness te komen, ik vond
dat een goed idee.dat een goed idee.
Onze spieren komen weer wat losser en dat is goed.Onze spieren komen weer wat losser en dat is goed.
Ik had er deugd van, de 2 ervaren begeleiders waren Lynn, deIk had er deugd van, de 2 ervaren begeleiders waren Lynn, de
beweegcoach en Liesbet, (Kiné)die met haar allesziend oog alles in debeweegcoach en Liesbet, (Kiné)die met haar allesziend oog alles in de
gaten hield.gaten hield.
Daarom zegde ze tegen mij. Ik zal de oefeningen voor jou een beetjeDaarom zegde ze tegen mij. Ik zal de oefeningen voor jou een beetje
zwaarder maken. We hebben de morgen goed doorgebracht en tot laterzwaarder maken. We hebben de morgen goed doorgebracht en tot later

Vele groetenVele groeten
Frans Deblauwe (Afdeling 1, kamer 125)Frans Deblauwe (Afdeling 1, kamer 125)
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DANKBAARHEID IS HET GEHEUGEN VAN HET HARTDANKBAARHEID IS HET GEHEUGEN VAN HET HART

Laat mij dit zeggen zonder vrees of smartLaat mij dit zeggen zonder vrees of smart
Soms vraagt een mens zich af : wat is geluk ? En dat is straf.Soms vraagt een mens zich af : wat is geluk ? En dat is straf.

Het is nooit te vinden in feiten om ons over op te windenHet is nooit te vinden in feiten om ons over op te winden
Maar stuk voor stuk, wanneer wij het niet verwachten, daarom wil ik jeMaar stuk voor stuk, wanneer wij het niet verwachten, daarom wil ik je

oprecht danken ook voor je wekelijkse vrijdagmorgen uitstapjesoprecht danken ook voor je wekelijkse vrijdagmorgen uitstapjes
Wij (ik) danken zelden omdat wij alles wat ons aan geluk overkomt normaalWij (ik) danken zelden omdat wij alles wat ons aan geluk overkomt normaal
vinden. Zonder je aansporing zou het niet gebeuren. Hopelijk hou dit lang invinden. Zonder je aansporing zou het niet gebeuren. Hopelijk hou dit lang in

mijn geheugen !mijn geheugen !

Dichten doet men niet zomaar, het is waar, versta mij wel : zelden op bevelDichten doet men niet zomaar, het is waar, versta mij wel : zelden op bevel
Bij mij, dat zeg ik vrij : wanneer ik niet kan slapen, zomaar lig te hapen.Bij mij, dat zeg ik vrij : wanneer ik niet kan slapen, zomaar lig te hapen.

Vandaele WilfriedVandaele Wilfried
(Afdeling 3, kamer 306)(Afdeling 3, kamer 306)
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Proiciat aan de
jarigen van afdeling A!
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Elke woensdag
Dulle werkers
Afdeling 2

Ieder woensdag voormiddag halen we ons keukengerei naar boven. De ene week om te
bakken, de andere week om een kop lekkere soep vol vitamientjes te maken. Dit om
het evenwicht een beetje te bewaren. Iedere groente of gebak kunnen ze aan, ik denk
dat Jeroen Meus zijn ogen zou open trekken.

Groetjes Sabine-afd. 2



35



36

2 februari
Proiciat aan de jarigen
Afdeling 1 & afdeling 3
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4 februari

Elza Dewulf viert

100ste verjaardag

Afdeling 4
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11 februari

Bezoek aan lokaalmarkt Roeselare
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11 februari
Ontbijtbuffet
Afdeling 2

We konden niet wachten tot de 14de om al de bewoners
te trakteren voor hun Valentijn. De tafels werden mooi
gedekt en met Simonne als maître d 'hotel in de zaal, kon
het niet mislukken. We toverden een heerlijk ontbijtbuffet
op het aanrecht en de hongerige magen konden hun
keuze komen maken. Als we rondom ons keken zagen we
dat iedereen genoot, en daarvoor doen we het natuurlijk.

Groetjes Sabine-afd. 2
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16 februari

Op de kofie bij de jarigen

Afdeling 2

Vier jarigen op afdeling 2, Marie-Louise,
Georgette, Margriet en Anna-Marie. We
genoten van de lekkere taart, een druppelke

en een heerlijke kop kofie De muziek werd
een tandje luider gezet en onze
dansschoenen werden aangetrokken. Een
combinatie voor een geslaagde namiddag.

Sabine
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18 februari

Genieten van een heerlijke
spa namiddag op afdeling A!
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18 februari

Pannenkoeken

Afdeling B
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23 februari

Bezoek aan de bowling
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23 februari
Carnavalsfeest

Afdeling 4
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23 februari

Paardenrace

Afdeling 4
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Op de sofa met Gilberte van afdeling B

• Goeiemorgen Gilberte, wil je

jezelf nog eens kort voorstellen?

Ik ben Gilberte, ik ben geboren inIk ben Gilberte, ik ben geboren in
Kortemark. Toen ik vijf jaar was isKortemark. Toen ik vijf jaar was is
mijn vader jammer genoeg gestorven,mijn vader jammer genoeg gestorven,
hierdoor heb ik niet zo heel veelhierdoor heb ik niet zo heel veel
herinneringen aan hem. Een reden teherinneringen aan hem. Een reden te
meer om dus mijn moeder dicht bijmeer om dus mijn moeder dicht bij
mij te houden. Ik heb lang in mijnmij te houden. Ik heb lang in mijn
ouderlijke huis gewoond, tot op hetouderlijke huis gewoond, tot op het
moment dat ook mijn moeder kwammoment dat ook mijn moeder kwam
te overlijden. Daarna ben ik op eente overlijden. Daarna ben ik op een
appartement in Roeselare komenappartement in Roeselare komen
wonen na een zware val en eenwonen na een zware val en een
gebroken bil.gebroken bil.

• Hoelang woon je hier

ondertussen al in De Waterdam?

Ik ben eerst in kortverblijf geweest in
Ardooie ter overbrugging van een
deinitief verblijf hier in De Waterdam.
Ondertussen kan ik dan ook met trots
zeggen dat ik hier al zeven jaar
woon.

• We gaan het eens over een

andere boeg gooien met onze

vragen, los van het

woonzorgcentrum: Wat is de

meest waardevolle les die je hebt

geleerd in je leven?

Ik heb 39 jaar gaan werken in een
conservenfabriek te Kortemark, hierna
ben ik met pensioen gegaan.
Eenmaal ik met pensioen was heb ik
de zorg van mijn moeder op mij
genomen. Door het vroegtijdige
verlies van mijn vader heb ik dan ook
geleerd dat je je ouders dicht bij je
moet houden. Vandaar dat ik dan ook
met veel liefde voor mijn moeder heb
blijven zorgen tot ze op 92 jarige
leeftijd kwam te overlijden.

• Welke dag of welk moment uit je

leven zou je willen herbeleven?

Ik kan niet bepaald één moment
opnoemen… Ik ben van het principe

dat je uit alles het beste moet halen,
dit heb ik vroeger altijd gedaan en
probeer ik nu hier in De Waterdam
nog steeds verder te zetten. Natuurlijk
zijn er altijd wel momenten die er
uitblinken, zoals een communie met
heel de familie samen. Dat zijn
momenten die ik inderdaad wel erg
koester.

• Op welke eigen prestatie ben je

het meest trots?

Met 100 % zekerheid kan ik zeggen
dat ik het meest trots ben op wat ik
gedaan heb voor mijn moeder en
familie. Vroeger nodigde mijn moeder
de familie altijd uit bij gelegenheden,
eenmaal haar gezondheid begon te
verminderen heeft ze aan mij
gevraagd om deze taak over te
nemen. Ik heb deze taak dan ook
zonder enige tegenstribbeling van
haar overgenomen, tot het moment
dat dit voor mezelf ook niet meer
haalbaar werd.

Bedankt voor het leuke gesprek,

tot snel!

Gilberte Anckaert woont op afdeling B!



48

WeerspreukenWeerspreuken

Als het helder is op sint-Jozef dag, een goed jaar men verwachten

mag.

Valt er op Anastacia regen, dan ligt er 14 dagen modder op de

wegen.

Als Maart zacht is, in wil verwacht men een koude april.

Zaai in maart niet te vroeg, er is nog tijd genoeg.

Een droge maart is goud waard, als het in april maar regenen wil.

Een gure maart, des zomers een vruchtbare gaard.

Sint-Jozef sta ons bij of de winter, en ga niet voorbij.

Op Sint-Benedictus, de wind in het noorden, dan staat hij daar zes

weken.

Zwoel weer in de koude maand is niet gelijk het betaamt

De boer zegt : “Het mag niet zijn”, het doet plezier aan het venijn.

De heilige Dorothee wandelt graag door de sneeuw.
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Oplossing kruiswoordraadsel februariOplossing kruiswoordraadsel februari
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor

• SchuchterSchuchter

Na schooltijd zijn de meeste nog even in de klas. Plots hoort hij een schuchter klopje op de deur en ziet
een kleine jongen voor hem staan.

Meester : Dag Pieter wat scheelt er ?

Pieter : Eh, eh, meester, ik ben alweer vergeten wat ik vergeten ben.

• AfgestudeerdAfgestudeerd

Een pas afgestudeerde advocaat die voor de eerste keer een verdachte moet verdedigen, doet zijn uiterste
best. Als er een getuige verschijnt gaat hij vreselijk tekeer. Deze getuige is volkomen onbetrouwbaar zegt
hij, hij leidt een zeer losbandig leven en ik heb hem al verschillende keren ontmoet op plaatsen waar een
fatsoenlijk mens helemaal niet zou mogen komen.

• Gratis hulpGratis hulp

Een beul is betrokken bij een zwendelzaak en vraagt bijstand aan een advocaat.. We behoren allebei tot de
oudste gerechtsdienaars zegt de beul, je moet me dus helpen!
De advocaat stemt in en wint de rechtszaak, maar hij wil niet dat de beul hem betaalt. Uit principe wil hij
geen honorarium van een confrater aannemen. Uiteindelijk legt de beul zich neer bij zijn beslissing en zegt:
Misschien kan ik jou in de toekomst ook eens helpen.

• PolyvalentPolyvalent

Koen was naar de barbier geweest om zich te laten scheren. Die had hem zeker zes maal in het gezicht
gesneden maar de wond telkens grondig ontsmet en er een pleister opgeplakt. Toen Koen afrekenende gaf
hij de barbier het dubbele van het bedrag dat hij vroeg : Dat is teveel mijnheer zei de barbier en hij wilde
hem het geld teruggeven. Neen, neen, laat maar zitten, zei Koen, het is per slot van rekening de eerste keer
dat ik bij een barbier kom die tegelijk slager en behanger is.

• GekibbelGekibbel

Georges komt thuis na een uitputtende dag, op het werk, laat zich in de sofa vallen en roept : Vlug
Jeaninne, breng me rap een biertje voor het begint.

Vijftien minuten later : Vlug Jeannine breng me nog een biertje voor het begint.

Tien minuten gaan voorbij : Vlug Jeannine nog een biertje.
Het kan elk ogenblik beginnen.

Jeaninne verliest haar geduld en schreeuwt :

Wat is dat met jou? Ga je nu werkelijk de hele avond in de sofa zitten drinken

Georges Zucht : Lap, ’t is begonnen

• Operatie of niet?Operatie of niet?

Een chirurg merkt op : Eigenlijk ben ik geen voorstander van opereren. Ik doe dat alleen maar als ik zeer
dringend geld nodig heb.
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Kruiswoordraadsel maartKruiswoordraadsel maart
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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 corona-veilige activiteiten en popeltwat corona-veilige activiteiten en popelt

om terug alle remmen te kunnenom terug alle remmen te kunnen

losgooien om grotere activiteiten telosgooien om grotere activiteiten te

organiseren. Hij zorgt ervoor dat alles inorganiseren. Hij zorgt ervoor dat alles in

goeie banen verloopt en staat julliegoeie banen verloopt en staat jullie

graag bij met raad en daad! Bekijk hiergraag bij met raad en daad! Bekijk hier

alle activiteiten. Bij het onthaal voorzietalle activiteiten. Bij het onthaal voorziet

hij folders met extra informatie. Indienhij folders met extra informatie. Indien

vragen of interesse? Bellen kan naar 051vragen of interesse? Bellen kan naar 051

27 09 00.27 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


