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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Samyn AstridMevr. Samyn Astrid

Julia is geboren en getogen in Roeselare.

Julia is een echte voetballiefhebber, haar

favoriete club is Anderlecht!

Julia woont sinds 7 februari op afdeling 4,

kamer 408. Welkom!

Mevr. Declercq JuliaMevr. Declercq Julia

Astrid is geboren in Staden. Ze werkte jaren

als medisch secretaresse in het Stedelijk

Ziekenhuis te Roeselare.

Astrid woont sinds 7 februari op afdeling 2,

kamer 203! Welkom!
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Dhr. Degryse RogierDhr. Degryse Rogier

Roger is geboren in Roeselare. Roger werkteRoger is geboren in Roeselare. Roger werkte

jaren als meubelmaker in Izegem, hij is eenjaren als meubelmaker in Izegem, hij is een

echte handige Harry.echte handige Harry.

Roger woont sinds 14 februari op afdeling 1,Roger woont sinds 14 februari op afdeling 1,

kamer 120. Welkom Roger!kamer 120. Welkom Roger!

Alice is afkomstig van Merkem en kwam pas

later in Roeselare wonen. Alice is graag onder

mensen en kan genieten van tussen het volk

te zitten, daarnaast is ze altijd te vinden voor

een partijtje rummikub.

Alice woont sinds 15 februari op afdeling 4,

kamer 435. Welkom!

Mevr. Demey AliceMevr. Demey Alice
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Jarig in maartJarig in maart
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Mevr. Cloet Jacqueline

Afdeling 4- Kamer 408

° Hooglede, 29 maart 1931

+ Roeselare, 2 februari 2023

Jacqueline verbleef bij ons sinds november

2013

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Dhr. Radé Roger

Afdeling 2- Kamer 203

° Beveren, 3 augustus 1931

+ Roeselare, 2 februari 2023

Roger verbleef bij ons sinds maart 2013
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Dhr. Missine Albert

Afdeling 4- Kamer 435

° Komen, 16 januari 1947

+ Roeselare, 11 februari 2023

Albert verbleef bij ons sinds januari 2021

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Vandermeersch Marie José

Afdeling 1- Kamer 120

° Roeselare, 9 juli 1929

+ Roeselare, 8 februari 2023

Marie José verbleef bij ons sinds november

2016
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Dhr. Boutens Silvain

Afdeling 1- Kamer 126

° Ichtegem, 13 april 1929

+ Roeselare, 20 februari 2023

Silvain verbleef bij ons sinds september 2020
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2 februari

Maria Lichtmis

Afdeling 2

Er is geen vrouwtje zo arm, of ze maakt

haar pannetje warm.

Deze spreuk, die typerend is aan Maria

Lichtmis, zullen velen onder jullie wel

kennen.

Op afdeling 2 maakte we ook de

pannetjes warm en konden ze smullen

naar hartelust.

Groetjes Sabine.
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10 februari

Bezoek aan de kringwinkel

Afdeling 3
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13 februari

Verjaardagsfeest jarigen

Afdeling 1
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14 februari

Valentijn

Afdeling 2

Op 14 februari hadden we

hoogbezoek op afdeling 2, niemand

minder dan Cupido kwam langs bij

ons. Ze ging van kamer tot kamer

en zong met haar engelen stem de

mooiste liefdesliedjes.

Van een aangename verrassing

gesproken.

Groetjes Sabine.
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15 februari

Café Chantant
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16 februari

Anne-Maria Vanhaverbeke 100 jaar!

Op 16 februari was het groot feest bij ons in

huis.

Anne Marie Vanhaverbeke, die op afdeling 2

woont, werd immers op die dag 100 jaar.

We vierden samen met familie, haar

medebewoners, directie en ook een

delegatie van het stadsbestuur was

aanwezig.

Het werd een gezellige namiddag.

Proiciat Anne-Marie op naar de 101.

Groetjes Sabine.
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16 februari

Bolletra met Lynn

Gisteren trokken we er weer op uit! We
mochten terug de bolletra onveilig gaan
maken. Het was een leuke en gezellige

namiddag. Er werden tactieken besproken
om in het toernooi te gebruiken. We zijn er

helemaal klaar voor.

Als we de score bekijken... Laat ons zeggen
dat de rode ploeg beter was! We zitten echt

met talenten in onze ploeg.

Volgende training staat gepland op
donderdag 23 maart.

Het toernooi met alle wzc's & pvt's van
roeselare, gaat door van 27 maart tot 31

maart.
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9 februari

Japanse biljart

Afdeling 1
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16 februari

Gezelschapsspelen & verjaardagslunch

Afdeling 4
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17 februari

Carnaval
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WeerspreukenWeerspreuken

Vochtige Maart, de boeren zorgen baart.

Met Maartse sneeuw de was gedaan, alle vlekken naar de maandag.

Een droge maart en een natte april, dat is de boer zijn wil.

Danst in maart de mug, veel schapen op een dooie rug.

Wil maart reeds donder, sneeuw is in mei geen wonder.

Maart geeft doorgaans twaalf zomerse dagen, april staat er borg

voor.

Sint-Francisca (8 maart) schiet eruit en gooit meestal sneeuw uit.

Sint Jozef (19 maart) schoon en goed, een vruchtbaar jaar verhopen

doet.

Komt maart lijk een leeuw, gaat hij lijk een lam, komt hij met een

geeuw, eindigt hij nooit tam.

Met Maria’s Boodschap, komen retour de zwaluwen terug bij de

boer.
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Oplossing kruiswoordraadsel februariOplossing kruiswoordraadsel februari
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor
• Twee bedelaars

Lieve hemel, twee bedelaars tegelijk
Wees maar niet bang mevrouw, die kleine is mijn leerling.
Hij loopt stage bij mij en kijkt hoe de zaken moeten worden aangepakt.

• Doktersbezoek

Een man strompelt binnen bij de dokter, hij constateert een zeer gezwollen knieschijf, schudt
bedenkelijk zijn hoofd en zegt :

Dokter : Dat ziet er niet mooi uit, hoelang hebt u dat al

Man : Ongeveer één week, dokter

Dokter : Maar waarom bent u niet eerder gekomen

Man : Och, dokter, ik kon niet eerder ongemerkt uit huis wegkomen en mijn vrouw mag er
zeker niets van merken, want telkens als er iets scheelt met mij zegt ze altijd dat ik moet
stoppen met roken.

• TipTip

Een oogarts is uitgenodigd op een vernisage. Hij blijft lange tijd voor een enorm schilderij staan.
Uiteindelijk komt de schilder naar hem toe en zegt : Ik ben van plan om dit schilderij voor een
goed doel te schenken
Dan stel ik voor dat u het aan het blindeninstituut geeft, antwoordt de oogarts.

• De pastoorDe pastoor

Een pastoor in het Wilde Westen is op zoek naar een renpaard.

Dit dier hier is zo mak als een lam, zegt de verhandelaar.

En als je “Godzijdank” zegt begint het te lopen.

De pastoor is onder de indruk en maakt meteen een proefrit.

De knol vliegt over het land en de pastoor bidt een “Onze Vader”. Hij nadert een afgrond en kan

nog juist op tijd “Amen” zeggen, waarop het dier op slag stilstaat. De pastoor slaakt een zucht,

veegt zijn angstzweet weg en zegt “Godzijdank”

• Eerst afwerken

Directeur lid van de AA club, tegen één van de sollicitanten : Drinkt u

Sollicitant : Heel graag mijnheer, maar zouden we niet beter eerst dit gesprek afhandelen.

• Een gesprek tussen de moeder en de dochter

Dochter : Ik voel dat ik voorbestemd ben voor iets bijzonders, ik wil ilmster worden en de
hoogste sport van de ladder bereiken.

Moeder : Dat is een uitstekend idee. Klim er alvast maar op, help me om de gordijnen op te
hangen.
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Kruiswoordraadsel maartKruiswoordraadsel maart
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WoordzoekerWoordzoeker

• Lente

• Bloembollen

• Tuin

• Bloeien

• Snoeien

• Zonnestralen

• Vitaminen

• Wandelen

• Vogelnest

• Gras

• Tulp

• Bloesem

• Zaaien

• Sneeuwklokje

• Zomeruur

• Planten

• Moestuin

• Knoppen

• Gras maaien

• Fietsen

• Ei

• Krokus

• Hyacint
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DienstencentrumDienstencentrum

Dienstencentrum De Waterdam draait

op volle toeren! Onze centrumleider,

Stijn Dusselier, programmeerde heel wat

activiteiten. Hij zorgt ervoor dat alles in

goeie banen verloopt en staat jullie

graag bij met raad en daad! Bekijk hier

enkele van de activiteiten of vraag een

brochure aan het onthaal. Indien vragen

of interesse? Bel naar 051 27 09 00 of

mail dcdewaterdam@motena.be
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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


