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Robert & Gertrude vieren 70 jaar huwelijk!Robert & Gertrude vieren 70 jaar huwelijk!
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Huwelijksbootje Robert en Gertrude
vaart 70 jaar

Robert Beerlandt (99) en zijn vrouw Gertrude Dumortier (91) vierden

donderdag de 70e verjaardag van hun huwelijk. Het platina koppel leerde

elkaar kennen in café ’t Wit Paard langs de Mandellaan en stapte in het

huwelijksbootje op 19 april 1952. Robert verdiende de kost als schilder en

was altijd een fervent supporter van SK Roeselare. Gertrude werkte bij

wasmachineproducent L’Avenir en sloot haar professionele carrière af bij

Soubry. Zij genoot in har vrije tijd van ietstochten met haar vriendinnen.

Het koppel woonde jarenlang op Krottegem, maar verblijft tegenwoordig

in WZC De Waterdam waar schepen Bart Wenes (CD&V) hen in de

bloemen zette naar aanleiding van hun bijzondere dag.

Artikel verschenen in het Laatste Nieuws op 22/04/22
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Tevreden kijk ik terug naar de week van de valpreventie. Het was een drukke week en er
was voor ieder wat wils. De bewoners werden ondergedompeld in de optische illusies.
Maar niet alleen de bewoners genoten ervan, maar ook personeel, familie en bezoekers

waagden zich aan de optische illusies. Leuk om hen bezig te zien en te horen. Het bracht
leven in huis. De bewoners konden de rust terugvinden in de yogasessies. Sommigen

waren enthousiast en vroegen al naar de volgende keer. De itness bleef gewoon
doorgaan. Leuk om het aantal deelnemers te zien uitbreiden. Er komen zelfs bewoners

wachten aan de deur, tegen dat het begint! Of ze komen uit zichzelf. Zalig toch!

Op woensdag trokken we er allemaal op uit. De sneukelroute was een shot in de roos.
We mochten voor de eerste meteen 200 wandelaars verwelkomen. Stijn en ikzelf zijn

daar super tevreden over. We zagen alleen maar blije gezichten, dus veronderstel ik dat
we volgend jaar terug op pad gaan?!

In de week van de valpreventie wilden we ook het personeel eens laten kennis maken
met het ouder worden. Want de ouderdom komt niet alleen, het brengt tal van

beperkingen met zich mee.
Via een bewustzijnsparcour wilden we hen laten onder vinden hoe het is om beperkingen

te hebben. Vele waren echt geschrokken!

De beweegcoach Lynn

Week van de valpreventie
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Rosa is geboren en getogen in Beveren. Rosa is

een heel sociale dame die graag geniet van de

kleine dingen in het leven.

Rosa woont sinds 4 april op afdeling 2, kamer

205. Welkom!

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Muylaert JoannaMevr. Muylaert Joanna

Joanna is geboren en getogen in Roeselare, zeJoanna is geboren en getogen in Roeselare, ze

is een heel creatief persoon en is een echteis een heel creatief persoon en is een echte

liefhebber van tekenen, naaien,... Joanna heeftliefhebber van tekenen, naaien,... Joanna heeft

samen met haar man Jacques haar nieuwesamen met haar man Jacques haar nieuwe

thuis gevonden in De Waterdam, Jacquesthuis gevonden in De Waterdam, Jacques

woont al enkele maanden op afdeling 2.woont al enkele maanden op afdeling 2.

Joanna woont sinds 1 april op kamer A22!Joanna woont sinds 1 april op kamer A22!

Mevr. Vanhecke RosaMevr. Vanhecke Rosa
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Dhr. De Prêtre JoséDhr. De Prêtre José

txttxt

Mevr. Vandenhende AngelaMevr. Vandenhende Angela

Angèle is geboren in Roeselare en woont

nog steeds in Roeselare. Angèle heeft altijd

graag gekookt en ging er graag op uit voor

een ietstocht. Momenteel is ze liefhebber

van woordzoekers en kijkt ze graag TV.

Angèle woont sinds 11 april op kamer 227!

Welkom Angèle!

Mevr. Vanpeteghem AniesMevr. Vanpeteghem Anies

Anies is geboren in Oostnieuwkerke maarAnies is geboren in Oostnieuwkerke maar

woont al vele jaren in Roeselare. Anieswoont al vele jaren in Roeselare. Anies

kweekte samen met haar echtgenootkweekte samen met haar echtgenoot

melkkoeien, varkens en teelt, daarnaast kooktmelkkoeien, varkens en teelt, daarnaast kookt

en bakt ze heel graag.en bakt ze heel graag.

Anies woont sinds 20 april op afdeling 2,Anies woont sinds 20 april op afdeling 2,

kamer 201.kamer 201.

Welkom Anies!Welkom Anies!
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Mevr. Debacker Gerardine

Hoogbouw afdeling 2- Kamer 201

° Geluwe, 10 januari 1931

+ Roeselare, 11 april 2022

Gerardine verbleef bij ons sinds december 2018

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Cloet Maria

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 301

° Roeselare, 23 december 1937

+ Roeselare, 6 april 2022

Maria verbleef bij ons sinds maart 2021
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Mevr. Vergote Susanne

Laagbouw afdeling A- Kamer 10

° Roeselare, 30 augustus 1924

+ Roeselare, 24 april 2022

Susanne verbleef bij ons sinds juli 2020

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Dudek Zoia

Laagbouw afdeling B- Kamer 8

° Polen, 3 juni 1923

+ Roeselare, 16 april 2022

Zoia verbleef bij ons sinds november 2017
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Vandenheede Maria

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 326

° Ardooie, 2 januari 1924

+ Roeselare, 3 mei 2022

Maria verbleef bij ons sinds december 2020

Mevr. Victoor Jacqueline

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 313

° Roeselare, 27 juni 1930

+ Roeselare, 1 mei 2022

Jacqueline hebben we jammer genoeg heel

kort leren kennen. Jacqueline verhuisde op

12 april naar kamer 313 maar heeft ons

verlaten op 1 mei.
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Dhr. De Prêtre José

Hoogbouw afdeling A- Kamer 14

° Roeselare, 24 februari 1950

+ Roeselare, 3 mei 2022

José verbleef bij ons sinds maart 2022

Mevr. Delameilleure Maria

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 401

° Lichtervelde, 17 januari 1926

+ Roeselare, 5 mei 2022

Maria verbleef bij ons sinds oktober 2018
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Op stap met de tuktuk
Al genietend van en natje en een

droogje verkenden we op 5 April de

Roeselaarse wegen. In onze eerste

stop, bakkerij Tastoe, konden de

bewoners genieten van een heerlijk

rijsttaartje en een kopje kofie. Al

lirtend met de grens van Ardooie

vervolgeden we onze weg en

hielden halt aan het prachtig kasteel

van Rumbeke. Daar kregen ze de

kans om een "druppelke" te drinken.

Om aan onze laatste stop te geraken

trokken we de Rumbeekse

landwegen in, de bewoners konden

hun nieuwsgierigheid niet

wegsteken en waren dan ook

benieuwd waar onze chauffeur en

gids ons naar toe brachten. Waar

anders moet je zijn om te smullen

van een lekker ijsje...bij ijscreatie

Algoet natuurlijk. Tevreden en

voldaan keerden we terug naar huis.
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6 april
Beautysalon
Afdeling 4

Zowel de mannen , als de vrouwen werden uitgenodigd
naar het beautysalon, waar onze schoonheidsspecialisten

klaar stonden voor een scheerbeurt, nagelverzorging ,
voetmassage of een kapbeurt. Ondertussen werd er heel

wat afgelachen.

Christa- afdeling 4
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6 april

Optreden dansschool Indigo

Afdeling 3
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11 april
Insectenhotels maken

Afdeling B

Op 11 april knutselden de vrijwilligers samen
met de bewoners van Afd. B insectenhotels,

dit om te verkopen op de Waterdammarkt. Na
enige voorbereiding en wat uitleg werd al het
materiaal en gereedschap naar bovengehaald.
Bamboe, riet, stro, takjes, noten, denappelen

en nog meer natuurmaterialen werden
gesorteerd. Iedereen hielp mee puzzelen

zodat alles zorgvuldig in de kastjes paste. Er
werd hard gewerkt en iedereen was tevreden

over het resultaat.

Vera- afdeling B
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14 april
Bezoek aan famillora

Afdeling 4

Op donderdag 12 mei werden we vriendelijk onthaald
door de medewerkers van de cafetaria van Familora.

Na een overheerlijke pannenkoek met kofie, konden de
bewoners genieten van de bloemenpracht en zo veel

meer in de serres.
Rond 16 u 30 keerden we moe maar tevreden huiswaarts.

Dank u , vrijwilligers om van deze namiddag een
geslaagde namiddag te maken.

Christa- afdeling 4
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15 april
Ontbijtservice

Afdeling 2

We hadden ons paasontbijt anders
voorgesteld, maar een mens moet lexibel

zijn in deze tijden dus we pasten er vlug een
mouw aan.

Geen gezellig samenzijn maar roomservice,
wie heeft dat eens niet graag. Ik was dan ook
blij te horen dat het hen toch gesmaakt had.

Sabine- afdeling 2



34

15 april
Paasontbijt
Afdeling A
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20 april
Bezoek aan de Klare Gracht

Afdeling 3

Op 20 april bezochten we samen met afdeling 3 De Klare Gracht in Izegem. We

hebben de verjaardag van Noella gevierd samen met de bewoners bij haar

kleindochter in de Klare Gracht. We werden heel vriendelijk onthaal en konden

genieten van een lekker drankje en een ijstaartje. Dankjewel aan de vrijwilligers die

op deze dag paraat stonden om te helpen en te begeleiden!
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19 april
Ontbijtbuffet

Afdeling 1
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27 april
Sneukeltocht

De weergoden waren ons goedgezind om op sneukeltocht te gaan Het werd

een leuke namiddag met hoekjes en kantje van Roeselare waar de bewoners

nog nooit waren geweest Of ze merkten op dat er toch al veel veranderd was.

Een top namiddag.

Groetjes Sabine-afd. 2
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De winnaar van de paaszoektocht is

bekend!
Frans Deblauwe van afdeling 1, ging samen met zijn achterkleinkinderen op pad. Wat

is het leuk om verschillende generaties samen te brengen.

Alvast bedankt aan iedereen die zo enthousiast op zoek was.

Frans en achterkleinkinderen proficiat! Geniet van jullie waardebon om iets te gaan

drinken/ eten in de Bistro.

Frans liet ons dit nog weten: zaterdag 16 april, toen we aan de paaszoektocht

begonnen waren we in de wolken. Mooi weer om te zoeken in den hof en dan vonden

de kinderen tof, ze hebben zich goed geamuseerd en besteden veel aandacht waar de

letters zich verstopt hadden. Ze hebben ze toch gevonden. Er dan werd met man en

macht naar de oplossing gezocht. En zo zijn we in de finale geraakt met goed

resultaat. Bedankt aan de inrichters en misschien tot volgend jaar.

Frans
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Op de sofa met Nora van afdeling 3

Nora woont op afdeling 3!

Dag Nora, bedankt dat ik dit

interview mag doen met jou!

• Wil je jezelf nog eens kort

voorstellen?

Natuurlijk! Ik ben Eleornora, 77 jaar en
afkomstig uit Roeselare. Ik ben
geboren en getogen in deze stad. Op
mijn 5-jarige leeftijd ben ik gaan
wonen in mijn ouderlijke huis, ik heb
daar dan ook 72 jaar gewoond tot ik
naar hier verhuisde. 11 jaar lang heb
ik in de cafetaria van het stedelijke
ziekenhuis gewerkt, tot dit voor mijn
gezondheid niet meer haalbaar was.
Ik heb mijn echtgenoot vergezeld
naar De Waterdam, jammer genoeg is
hij enkele dagen na onze aankomst
overleden. Ik ben een erg creatief
persoon, ik hield ervan om te
schilderen, te breien, poppen te
maken, noem maar op!

• Hoelang woon je hier al in De

Waterdam?

Op 9 maart woonde ik hier exact 1
jaar. Mijn man is overleden op 14
maart 2021, zoals ik al vertelde enkele
dagen na onze aankomst dus.

• Waarvan word jij super-

enthousiast?

Van de bezoekjes van mijn kinderen!
Toen mijn man en ik nog thuis
woonden was het de gewoonte om
op zondagvoormiddag allemaal
samen te aperitieven. Dit was de
perfecte manier om de familie samen
te houden! Hier in de waterdam word
ik het meest enthousiast van de
vriendschappen die we kunnen
opbouwen. Natuurlijk maakt dit het
verlies van sommige bewoners dan
wel extra moeilijk…

• Wat is je meest creatieve

uitspatting?

Sowieso schilden, ik schilderde mijn

aquarellen met zoveel passie! Vooral
landschappen schilderen vond ik leuk,
maar over het algemeen waren mijn
werken erg gevarieerd. Sommige van
mijn schilderijen hangen zelfs uit op
afdeling 3. Misschien ook wel leuk om
te weten: ik verkoop sommige van
mijn werken op de Waterdam Markt
binnen enkele weken!

• Hoe zou je jezelf omschrijven?

Als een gevoelig, warm hartig persoon
die iedereen wilt helpen. Hier in De
Waterdam help ik vooral de bewoners
die dat extra beetje hulp nodig
hebben. Zo voer ik soms mensen naar
de activiteiten! De laatste 5 jaar dat
mijn echtgenoot en ik thuis woonden
nam ik ook de zorg van hem op mij.
Dit was niet altijd even evident, maar
ik deed dit met alle liefde.

Wauw, geweldig om zulke

verhalen te horen! Bedankt voor

je tijd!

Geen enkel probleem!



44

WeerspreukenWeerspreuken

In mei zacht sappig gras, geeft wel goede melk in het glas.

Een warme meimaand is goed voor het hele jaar.

Nachtvorst in mei houdt het jonge groen niet schade vrijdag.

’s Nachts veel sterren aan de lucht, overdag de was droog in een

zucht.

Al wil het in mei nog wel eens vriezen, met Servatius (12 mei) pakt

de vorst zijn biezen.

Een landman, trouw aan de mode, mist met Sint-Jan (05 mei) zijn

pels nog Node.

Als mei de wei laat verwelken, zal je de koe met de vingerhoed

melken.

Meiregen op het zaad, is goud op de plaat.

Is in de mei de temp te hoog, houden we de zomer niet hoog.

Onweer in mei is gras in de wei, maar slechts voor uien en prei.
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Oplossing kruiswoordraadsel aprilOplossing kruiswoordraadsel april
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor
• PoetsvrouwPoetsvrouw

Wij hebben een nieuwe poetsvrouw en die is werkelijk geweldig.

Ze werkt als een paard, is eerlijk en wil nooit een vrije dag.

Dat is inderdaad zeldzaam. Hoe lang werkt ze al bij jullie?

Ze komt morgen voor de eerste keer.

• Naam zoekenNaam zoeken

Voor ons kindje werd geboren, konden we het niet eens worden over hoe we het

zouden noemen. Mijn vrouw wilde het Killian noemen maar ik voelde meer voor de

naam Jacob

En hoe hebben jullie het dan uiteindelijk genoemd?

Elisabeth

• BedelenBedelen

Hebt u een stukje cake voor een man die al in twee dagen niets heeft gegeten

mevrouw? Vroeg de bedelaar.

Cake? Is brood soms niet goed genoeg ?

Euh, gewoonlijk wel, mevrouw, maar ik ben vandaag jarig.

• Eeuwen oudEeuwen oud

Lise, neem eens drie zaken die honderd jaar geleden nog niet bestonden, zegt de

meester

Lise antwoordt : Een straalvliegtuig, de tv en ……ik.

• RaadselRaadsel

Politieagent : Waar woon jij?

Jurgen : Bij mijn ouders.

Politieagent : En waar wonen jullie ouders?

Jurgen : Bij mij.

Politieagent : Waar wonen jullie ?

Jurgen : Bij elkaar.

Politieagent : Waar staat jullie huis?

Jurgen : Naast dat van onze buren.

Politieagent : En waar staat het huis van de buren?

Jurgen : Als ik je dat vertel, zal je me niet geloven.

Politieagent : Zeg het toch maar.

Jurgen : Naast mijn huis.
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Kruiswoordraadsel meiKruiswoordraadsel mei



48



49



50

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:
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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




