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Op woensdag 23 maart ging onze

pannenkoekenbak door ten voordele

voor de slachtoffers van Oekraïne.

Onder de stralende zon waren onze

bakkers al vroeg in de weer. Aan

ambiance, enthousiasme en sfeer was

zeker geen gebrek! De

pannenkoeken werden zo snel

gebakken en werden even snel

verkocht. De opbrengst van onze

verkoop bracht een kleine € 800 op.

Alvast bedankt aan onze fantastische

bakvrouwen en niet te vergeten aan

onze schitterende vrijwilligers die met

plezier kwam helpen.
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De eerste zonnestralen hebben we meteen opgenomen.
We zijn met enkele (welswaar toch met een jas) een tas kofie

gaan drinken op ons terras.

De vitamine D voelden we langs onze huid binnenkomen.

Hopelijk komen meer van die dagen...
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José is een echte Roeselarenaar. Hij is een

echte sportfanaat, José is een grote liefhebber

die graag alles van sport op TV volgt.

José woont sinds 22 maart op afdeling A,

kamer A14. Welkom!

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Dhr. Goeminne SilvèreDhr. Goeminne Silvère

Silvère is geboren en getogen in IngelmunsterSilvère is geboren en getogen in Ingelmunster

maar kwam pas enkele jaren geleden inmaar kwam pas enkele jaren geleden in

Roeselare wonen. In de familie van Silvère isRoeselare wonen. In de familie van Silvère is

het traditie dat alle mannen voor de NMBShet traditie dat alle mannen voor de NMBS

gaan werken, zo gezegd zo gedaan. Silvèregaan werken, zo gezegd zo gedaan. Silvère

bemande het jarenlang loket, daar moest hijbemande het jarenlang loket, daar moest hij

treintickets en abonnementen verkopen.treintickets en abonnementen verkopen.

Ondertussen werken zijn zoon en zijnOndertussen werken zijn zoon en zijn

kleinzoon ook bij de NMBS!kleinzoon ook bij de NMBS!

Silvère woont sinds 17 maart op kamer 323!Silvère woont sinds 17 maart op kamer 323!

Dhr. De Prêtere JoséDhr. De Prêtere José
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Dhr. De Prêtre JoséDhr. De Prêtre José

txttxt

Dhr. Toch MichielDhr. Toch Michiel

Michiel is geboren te Roeselare. Hij is

een echte handige Harry, vroeger

maakte hij modelbouw boten en

vliegtuigen. Daarnaast maakte hij zelf

nog meubels en andere benodigdheden.

Michiel woont sinds 22 maart op kamer

403! Welkom Michiel!

Dhr. Vanderper RogerDhr. Vanderper Roger

Roger is geboren en getogen in Beveren-

Roeselare, waar hij momenteel ook nog

altijd woont. Roger was slager van beroep

en had samen met zijn vrouw een eigen

slagerij in hartje Beveren.

Roger woont sinds 23 maar op kamer A21.

Welkom in De Waterdam Roger.
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Raes JeannineMevr. Raes Jeannine

Jeaninne is een zeer sociaal ingestelde dameJeaninne is een zeer sociaal ingestelde dame

die graag een onder de mensen is en zekerdie graag een onder de mensen is en zeker

te vinden is voor een babbeltje. Jeaninnete vinden is voor een babbeltje. Jeaninne

woont sinds 24 maart op afdeling 2, kamerwoont sinds 24 maart op afdeling 2, kamer

227.227.

Welkom Jeaninne!Welkom Jeaninne!

Nieuws van het kernteam
dementie

Het kernteam dementie had voor de

personeelsleden van De Waterdam

een puzzelzoektocht georganiseerd

met foto opdrachten. Op deze

manier kunnen wij, als

personeelsleden het kernteam en

ook de werking beter leren kennen.

Natuurlijk hing er een prijs aan vast

en gingen we voor de overwinning.

Deze overwinning mocht afdeling 4

de prijs

in ontvangst nemen. Hierbij wint het

hele team cinematickets.

Ondertussen hebben zij de

wisselbeker ook in ontvangst

genomen.

Proiciat!
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Gerard Vansteenkiste

Jarig in aprilJarig in april

Gilberte Anckaert
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Dhr. Vanneste Daniel

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 403

° Hooglede, 30 april 1943

+ Roeselare, 14 maart 2022

Daniel verbleef bij ons sinds september 2021

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Dhr. Deblauwe Michel

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 323

° Passendale, 5 oktober 1940

+ Roeselare, 14 maart 2022

Michel verbleef bij ons sinds maart 2021
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Deceuninck Georgetta

Hoogbouw afdeling 2- Kamer 227

° Rumbeke, 10 februari 1931

+ Roeselare, 18 maart 2022

Georgetta verbleef bij ons sinds mei 2020

Dhr. Vanden Broucke Frans

Laagbouw afdeling A- Kamer 22

° Oostnieuwkerke, 24 mei 1927

+ Roeselare, 23 maart 2022

Frans verbleef bij ons sinds september 2021
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Dhr. Cannidis Christos

Hoogbouw afdeling 2- Kamer 205

° Egypte, 26 september 1937

+ Roeselare, 27 maart 2022

Christos verbleef bij ons sinds februari 2020



26



27



28



29

Sinds een maand volg ik de opleiding Qigong.
In begrijpelijke taal is dit stoelyoga. Deze
opleiding is speciiek gericht naar mensen met
een beperking en ouderen. Zelf ga ik ook 1x/
week naar de yoga.

Want geloof het of niet, maar ik ben een groot
stress kieken. Daar ervaar ik, wat rust met een
mens kan doen. Maar yoga is niet alleen om
rustig te worden. De gewrichten ervaren dit
ook alleen maar positief. Door de yoga ervaar
ik al meer rust. Daarom wilde ik mijn rustig
kantje overbrengen naar de bewoners. Ik had
redelijk wat stress toen we begonnen. Maar de
bewoners van het eerste verdiep deden het
zo goed. De rust kwam vanzelf . Achteraf
vertelden ze dat het deugd deed. En dat het
voor herhaling vatbaar was. Sommige
bewoners vielen zelfs bijna in slaap. Dit is
gewoon de max. De bewoners die in slaap
vallen, ervaren de rust heel goed. Want
iemand met veel stress kan de slaap niet
vatten.

Ben je benieuwd naar de yoga sessies. Op
woensdag 18 mei zal de bewoner samen mijn
familie een yoga sessie kunnen volgen. Jullie
hoeven gaan ervaring te hebben. Kom gerust
maar eens proeven.

Gr
De beweegcoach Lynn
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1 maart
Vette dinsdag

Afdeling 2

Onder het motto hoe vettiger hoe prettiger bakten we
heerlijke appelbeignets.

De carnavalshoeden werden bovengehaald en onze
dansschoenen werden aangetrokken.

Moe maar voldaan vertrok iedereen terug naar hun kamer.

Sabine- afdeling 2
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2 maart
Bezoek van Lio

Afdeling A
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3 maart
Carnavalsstoet

Afdeling B
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7 maart

Pralines maken

Afdeling 4
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8 maart

Groepsgymnastiek met

muziek, onze bewoners

in actie

Afdeling 3
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9 maart
Hutsepot maken

Afdeling A

Na het vele voorbereidende en
geleverde werk mochten we

smullen van de lekkere hutsepot!
Deze was zeker voor herhaling

vatbaar want het was zeer lekker.
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8 maart

Spelletje Mikado

Afdeling A

Volle concentratie bij het

mikado spel! Onze

bewoners deden hun best

en waren heel

geconcentreerd bezig om

het spel tot een goed einde

te brengen.
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8 maart

Planten verpotten
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9 maart
Bakken
Afdeling 2

En dat ik trots ben op onze bakkers is nog licht uitgedrukt.
Om de veertien dagen toveren ze een heerlijke taart voor bij
de kofie op tafel.
De hele afdeling kan eerst genieten en reeds watertanden bij
de geur.
Om dan omstreeks 14u te proeven van hun meesterwerken.
Een dikke pluim voor de "dulle" werkers van afdeling 2!

Groetjes Sabine-afd. 2
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11 maart

Keuze van de jarigen

Afdeling 4
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11 maart
Japanse biljart

Afdeling 4

Het was een leuke en gezellige tijd

met tal van activiteiten op 4.
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15 maart

Bezoek aan het Koers museum

Afdeling 1
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17 maart

Versiering
Pasen
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Op de sofa met Fernand van afdeling 4

Fernand Vilain woont op afdeling 4!

• Dag Fernand, bedankt dat ik dit
interview mag doen met jou!Wil
je jezelf nog eens kort
voorstellen?

Ik ben afkomstig uit Veurne. Voor ikIk ben afkomstig uit Veurne. Voor ik
samen met mijn vrouw naar Desamen met mijn vrouw naar De
Waterdam verhuisde woonde ik in eenWaterdam verhuisde woonde ik in een
appartement in de Noordlaan hier teappartement in de Noordlaan hier te
Roeselare. Toen we naar onsRoeselare. Toen we naar ons
appartement verhuisden hebben weappartement verhuisden hebben we
ons ouderlijke huis moeten verkopenons ouderlijke huis moeten verkopen
omwille van medische redenen.omwille van medische redenen.
Ondertussen moet ik mijn echtgenoteOndertussen moet ik mijn echtgenote
Nora al drie jaar missen, het was eenNora al drie jaar missen, het was een
crème van een vrouw! Wat ook welcrème van een vrouw! Wat ook wel
interessant is om te vertellen overinteressant is om te vertellen over
mezelf is dat ik erg veel verre reizenmezelf is dat ik erg veel verre reizen
heb gedaan, zoals: China, Zuid-Afrika,heb gedaan, zoals: China, Zuid-Afrika,
Egypte, India, Mexico,…Egypte, India, Mexico,…

• Hoelang woon je hier al in De

Waterdam?

Tgho nu moet ik wel een keer peizen,
ik denk dat ik hier ondertussen al een
goeie vier jaar woon.

• Wat zijn jouw grootste interesses?

Toen mijn vrouw nog in leven was
speelde ik iedere middag Rummikub,
dan zat ik tussen twee Nora’s (lach).
Zelf nu, na het overlijden van mijn
vrouw komt Nora van de korte gang
hier op het vierde nog iedere middag
met mij Rummikub spelen. Ikzelf heb
ook 20 jaar in een koor gezeten en
nam vaak deel aan toneelspelen.
Daarnaast ben ik ook een creatief
persoon. Ik schilder, teken en doe
soms een beetje keramiek als
tijdbesteding. Stiekem ben ik dan ook
wel een beetje trots op mijn creaties!
Ik heb hier zelf nog een schilderij staan
die ik heb geschilderd in het jaar
1954.

• Is voor jou het glas eerder halfvol

of halleeg?

Toch wel eerder halfvol! Van de eersteToch wel eerder halfvol! Van de eerste
dag toen ik hier arriveerde met mijndag toen ik hier arriveerde met mijn
vrouwtje wist ik dat ik hier mij goedvrouwtje wist ik dat ik hier mij goed

zou voelen. De verzorging is hierzou voelen. De verzorging is hier
fanatisch, het personeel erg vriendelijkfanatisch, het personeel erg vriendelijk
en het eten super lekker. Ik kan mijen het eten super lekker. Ik kan mij
geen betere plaats inbeelden om mijngeen betere plaats inbeelden om mijn
dagen door te brengen. Wees nu eensdagen door te brengen. Wees nu eens
eerlijk, wat moet een mens nog meereerlijk, wat moet een mens nog meer
hebben?hebben?

• Is je persoonlijkheid doorheen de

jaren veel veranderd?

Ik geloof het niet, iedereen die mij
kent zegt altijd: “Je ga jij ook nooit
veranderen, hè”. Als iedereen dat zegt,
zal ik het ook maar geloven zeker
(lach). Ik heb het leven over het
algemeen ook altijd erg rooskleurig
gezien!

Wauw, geweldig om zulke
verhalen te horen! Bedankt voor
je tijd!
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WeerspreukenWeerspreuken

Als het op Dertiendag vriest, vriest het dertien weken lang.

Donder in april, is wat de landman wil.

Het liefste rijd er langs de wegen, Sinte Joris (22 april) in de regen.

Half april het zij warm of koud, zingt de nachtegaal in het hout.

Staat de barometer hoog, dan blijft het weder hoog.

Sneeuw in april, geen nood, met zware nachtvorst is er veel meer

dood.

Is Isidoor (03 april) voorbij, dan is ook de noorderwind voorbij.

April heeft dikwijls een vijsken los en zend regen en sneeuw over

veld en bos.

Sint-Joris (22 april) warm en schoon, heeft ruw en nat tot loon.

Marcus (24 april) die de bonen plant, houdt van regen op haet land.
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Oplossing kruiswoordraadsel maartOplossing kruiswoordraadsel maart
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor

• PokerenPokeren

Ik hoor dat je vrouw hebt leren pokeren?
Dat klopt en dat was een heel goed idee
Hoezo ?
Nu kan ik regelmatig een deel van mijn loon terugwinnen.

• StoefenStoefen

Twee jongetjes zijn aan het opscheppen : zegt het ene : mijn vader heeft een appel
en een peer gekruist en nu is hij een hoge Piet op de landbouwschool.

Pfff dat betekent niets, antwoordt zijn vriendje.
Mijn papa heeft een Ford en een Opel gekruist en nu is hij een engel in de hemel.

• VerschilVerschil

Pa, wat is het verschil tussen zuinig en gierig ? Vroeg de jongen

Kijk als ik voor mij een goedkoop kledingstuk koop, ben ik zuinig.

Maar als ik voor je ma een goedkoop kledingstuk koop dan ben ik gierig.

• Een gesprek tussen moeder en zoonEen gesprek tussen moeder en zoon

Zoon : Ik wil niet naar school

Moeder : Je hebt geen keuze, je moet wel !

Zoon : Maar ik wil niet, de onderwijzers houden niet van mij en
leerlingen ook niet.

Moeder : En toch moet je gaan, je bent de directeur.

• ZiekZiek

Een zakenman met een ontzettend drukke agenda belt de dokter midden in de
nacht op : Dokter, kunt u onmiddellijk komen? Mijn vrouw is ziek

Dokter : Is het zo dringend ? Vraagt de dokter

Zakenman : Dat niet, maar overdag heb ik het druk.

• PraatjePraatje

Lieve : Wie is die vrouw die altijd lacht als ze ons tegenkomt ?

Piet : Dit is advocate Pieters, die ik een blauwtje heb laten lopen door
een huwelijksaanzoek te doen.

Lieve : Ja, die heeft inderdaad een reden om te lachen.



51

Kruiswoordraadsel aprilKruiswoordraadsel april
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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


