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De warmste moederdag! Fijne moederdag!De warmste moederdag! Fijne moederdag!
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WATERDAMMARKT OP DINSDAG 24 MEI

Eindelijk, op dinsdag 24 mei was zover! Na enkele jaren verplicht

'pauze' door de je-weet-wel pandemie konden we nog eens

genieten van een echte Waterdammarkt en wat voor eentje.

De weergoden waren ons niet goed gezind maar dat kon onze

sfeer zeker niet bederven. Tal van kraampjes en de vele

bezoekers zorgden voor een gezellige drukte in De Waterdam. Er

werd veel gebabbeld, gegeten, gedronken, gelachen,....

Alvast bedankt aan de organisatoren, medewerkers, vrijwilligers

en aan al de bezoekers die een bezoekje brachten aan onze

markt.
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Irena is geboren en getogen in Roeselare, ze is

een heel warme en lieve dame die graag

iedereen zou helpen.

Irena woont sinds 9 mei op afdeling 3, kamer

326. Welkom!

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Mevr. Claeys DinaMevr. Claeys Dina

Dina is geboren en getogen in Beveren, eenDina is geboren en getogen in Beveren, een

rasechte Roeselarenaar dus, daarnaast speeltrasechte Roeselarenaar dus, daarnaast speelt

Dina heel graag rummikub en is eenDina heel graag rummikub en is een

gepassioneerd kaartster.gepassioneerd kaartster.

Dina woont sinds 29 april op kamer 427!Dina woont sinds 29 april op kamer 427!

Mevr. Engels IrenaMevr. Engels Irena
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Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Dhr. De Prêtre JoséDhr. De Prêtre José

txttxt

Mevr. Lefere Marie JoséMevr. Lefere Marie José

Marie Jose is geboren in Oostnieuwkerke en

woont momenteel in Roeselare. Marie José

en haar man hadden samen een

tuinbouwbedrijf en verhuisden later hun

bedrijf naar Oostnieuwkerke.

Marie José woont sinds 12 mei op kamer

401! Welkom Marie José!
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Jarig in juniJarig in juni

Albertina Feys
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Dag van de zorg- Zondag 15 meiDag van de zorg- Zondag 15 mei

Op zondag 15 mei vierden we Dag van de Zorg. WZC De Waterdam danst voor

Dag van de Zorg. Hebben jullie ons dansje al gezien op onze facebookpagina?

Dankjewel aan alle medewerkers van ons huis om deel te nemen.
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Dag van de verpleging- Bedankingsbrief vanDag van de verpleging- Bedankingsbrief van
FransFrans

Vandaag, donderdag 12 mei is het internationale dag van de verpleging.

Ik kan niet nalaten om ook de zorgkundigen daarbij te rekenen.

Voor jullie komt er ook vaak wat taakjes bij, soms iets heel kleins … maar voor

ons van groot belang.

Bedankt allemaal voor het vele mooie werk jullie elke dag leveren!

In de media noemen ze dit: de week van de zorg... dat lijkt beter omschreven...

Vele groeten Frans.

Wij willen als zorgteam ook Frans eens bedanken om de vele mooie woorden

die hij altijd op zijn kattenbelletjes zet.

Hij is een man met het hart op de tong, maar deze soms met humor

bespekte woorden doen ons altijd deugd en brengt een glimlach op onze

gezichten.

Frans bedankt dat je die momentjes met ons deelt.



24



25

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Cuvelier MariaMevr. Cuvelier Maria

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 305

° Pervijze, 26 oktober 1925

+ Roeselare, 27 mei 2022

Maria verbleef bij ons sinds oktober 2015
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Op donderdag 5 mei konden de

bewoners van afd. 1 en 2 genieten van

een lekkere BBQ.

Met Filiep en Danny aan het vuur waren

we al zeker dat dit niet ging mislukken.

Aan de stralende gezichten te zien,

genoot iedereen van het gezellig

samenzijn.

En de heerlijke maaltijd met alles erop

en eraan was de kers op de taart om er

een geslaagde middag van te maken.

De vele helpende handen van de

vrijwilligers en de mooie samenwerking

met de collega's van de afdelingen

vonden Petra en ik fantastisch.

Een dikke merci aan iedereen.

Groetjes Sabine.

Barbecue voor onze bewoners!
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Na een heel smakelijk barbecuefestijn,

konden de bewoners nog nagenieten

van een bezoek van een paard. Niet die

van Sinterklaas, maar van Maja een

personeelslid. Langs deze weg wordt de

keukenploeg, de barbecuers,

vrijwilligers en personeel bedankt voor

deze heerlijke dag.
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4 mei

Bezoek aan Barnum
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9 mei

Kofietafel jarigen

Afdeling B
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6 mei

Mannenactiviteit

Onze vrouwen konden genieten van een heerlijk optreden voor Moederdag maar

natuurlijk mochten we onze mannen niet vergeten! Beweegcoach Lynn nam onze

mannen mee voor een heerlijke ietstocht doorheen het centrum van Roeselare.

Natuurlijk hoort daar een tussenstop bij.
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10 mei

Bezoek Dadizele

Afdeling 2

Op 10 mei trokken we mooi uitgedost

naar Dadizele, in deze maand bezoeken

we naar gewoonte "ons Lievevrouwtje"

E.H Michel Goeman stond ons daarop te

wachten en verzorgde daar een mooie

misviering.

We hadden de tijd om te bidden, te

danken, te vragen en om een kaarsje aan

te steken tussen de vele andere

vlammetjes die de basiliek verwarmen.

Elk met hun eigen intentie, mochten deze

kunnen spreken...

Achteraf konden we terecht bij Bistro du

Chêne voor kofie en een streekgerecht

van Dadizele, de enige echte"

pompeschitterstaart".

Een heerlijke taart van brokkeldeeg

gemaakt met abrikozen, ananas,

pruimencompote en amandelschijfjes.

Eén ding stond vast, bij aanvang terug

naar De Waterdam waren alle bordjes

leeg.

Groetjes Sabine.
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11 mei

Café

chantant
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11 mei
Gezelschapsspelen

Afdeling 4

Nog eens zoals vroeger gezelschapsspelen gespeeld op afdeling 4.

Christa- Afdeling 4
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12 mei
Bezoek Dadizele

Afdeling 4

Op donderdag 12 mei was het onze beurt om

naar Dadizele te gaan. Na de mis en de nodige

kaarsjes te hebben ontstoken, konden we

genieten van een lekkere pompeschitterstaart

met kofie in ' T Basiliekske.

Christa- afdeling 4
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17 mei

Pelgrimstocht

Afdeling 1

Op 17 mei deden we een kleine uitstap met de bewoners van
afdeling 1. We vertrokken om 13.30 op zoek naar de kapelletjes in

de buurt.
Ik vind het leuk om mee te gaan op zo’n kleine uitstap. Ik leer de
mensen beter kennen. Het was mooi weer, het was gezellig en
leuk om te zien dat ze geïnteresseerd hun Wees Gegroet mee

zeiden .
Het kofiemoment samen met de bewoners was top, want de

bewoners haalden herinneringen van vroeger op. Daarna werd er
nog een Maria moment gehouden in de kapel.

(stagiaire Fidele)

We begonnen de tocht door allemaal te verzamelen aan de lift
tegen 13.30. Er hadden veel bewoners zin in die dag want ze

zaten al vroeg klaar.
We verzamelden nog in de tuin voor een foto. De hoedjes,

zonnebrillen en zonnecrème gingen op en we konden
vertrekken.

We hebben veel kapelletjes bezocht. Veel gelezen en gebeden. En
als laatste eindigden we bij de kerk waar we eerst een kopje

kofie konden drinken met een versnapering.
Daarna hebben we een korte Maria viering gevolgd. Tenslotte

gingen we naar huis. We hebben veel gestapt. Er waren ook veel
vrijwilligers mee.

Ik vroeg aan Marie José - de bewoonster die ik begeleidde- wat
zij van de dag vond.

Zij vond het na 2 jaar corona eindelijk eens leuk om weer eens
op stap te kunnen. Ze vond de viering ook heel goed gebracht

door Michel, de aalmoezenier.
Ikzelf vond het zeer leuk om deze ervaring te mogen beleven. Ik

zag veel blije bewoners en daar word ik zelf ook vrolijk van.
Bedankt voor de leuke namiddag

(stagiaire Anouk)
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20 mei

Oliebollenbak

Afdeling A & B
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25 mei

Bezoek Dadizele

Afdeling 3
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Op de sofa met...
Informatie editie

Hallo, dag allemaal!

Zoals jullie allemaal wel al gelezen

hebben komt de verhuis van afdeling

A & B naar de Upkitchen steeds

dichter en dichter. Omdat ik het

momenteel erg druk heb met dit alles

te helpen voorbereiden heb ik geen

tijd gevonden om een nieuwe

bewoner te interviewen deze maand.

Niet getreurd, natuurlijk heb ik iets

anders in gedachten!

Sommigen onder jullie hebben er

misschien al zitten over nadenken,

maar hoe kom je eigenlijk eens

individueel in ’t Boekske? Wel… In

deze editie van “op de sofa met” leg ik

het jullie allemaal eens kort uit!

• Door wie zal het interview

afgenomen worden?

Ik ben Lore, sinds 1 september 2021

werk ik hier bij jullie in De Waterdam.

Ik ben afkomstig uit Houthulst en heb

een groot hart voor de ouderenzorg.

Ik sta altijd open om eens langs te

komen en naar jullie te luisteren.

Sommigen weten dit en anderen

misschien niet, maar: als

maatschappelijk werkster ben

verantwoordelijk voor afdeling A, 1 &

2 en mijn collega Hilde voor afdeling

B, 3 & 4. Indien jullie vragen hebben

twijfel dan niet om eens achter ons te

vragen, dan maken wij zo spoedig

mogelijk tijd vrij. Voor “op de sofa

met” daarentegen kom ikzelf langs op

alle afdelingen.

• Het ontstaan van “Op de sofa

met”

Ergens midden november kwam

Marian (directrice) met het leuke idee

om elke maand een bewoner te

interviewen. Dit interview kan erg

gevarieerd zijn: hobby’s, ervaringen in

De Waterdam, noem maar op...

Maandelijks ga ik dus op zoek naar

een nieuwe kandidaat, een Chinese

vrijwilliger weliswaar die zijn of haar

verhaal wil delen.

• Kan je jezelf als bewoner

aanmelden om geïnterviewd te

worden?

Natuurlijk! Iedereen die iets leuks over

zijn leven, vriendenkring,… wil delen

met zijn medebewoners mag zich

aanmelden. Dit mag je gerust doen

door mij rechtstreeks aan te spreken

of dit te melden aan het onthaal.

Tot binnenkort?

Groetjes Lore
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WeerspreukenWeerspreuken

Als het op Sint-Medarkesdag (20 juni) regent, dan regent het zes

weken elke dag.

Blaast juni in de Noordkant, verwacht veel koren dan op het land.

Donderweer in juni, maakt het koren dik.

Valt op Sint-Barnabas (10 juni) veel nat, dan zwemmen de druiven

in het vat.

Juni met veel regen, komt wijngaard en bijen ongelegen.

Sint-Barnabas (10 juni) maait het gras.

Sint-Medarus (7 juni), heilige man, spaar ons van regen als het kan

Zes weken koud en nat, dat deugd voor land noch stad

Laat de wolken maar verdwijnen, en het zonneke weer schijnen

Maar het weertje zoet en ijn, wij zullen u erkentelijk zijn.

Regenboog in de morgen, laat dan je hartje zorgen

Regenboog in de avondstond, leg dan je hoofdje gerust op de grond

Regen uit het oogsten, 48 uur zonder vertroosten.

Juni koud en guur, alles wordt duur.
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Oplossing kruiswoordraadsel meiOplossing kruiswoordraadsel mei
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor

• In het restaurantIn het restaurant

Klant : Wat was dat voor een haantje, dat ik hier gisteren gegeten heb.

Ober : Wat was er dan wel mis mee mijnheer ?

Klant : Het is me echt niet goed bekomen, ik werd vannacht om 04 uur wakker en ik kon
daarna niet meer in slaap geraken.

Ober : Om 04 uur? Ja, dat was inderdaad het uur waarop hij elk morgen begon te kraaien

• Bij de dokter

Een zwartkijker beklaagde zich er bij zijn huisarts over dat hij naast alle kwaaltjes die al had, nu
blijkbaar ook nog doof aan het worden is.
Het is zelfs zo erg dat ik mijzelf niet meer hoor hoesten zei hij.

De dokter onderzocht de man nauwkeurig en printte daarna een voorschrift uit.

Patiënt : vraagt, en zal ik daarmee beter horen

Dokter : Neen, maar je zal wel harder hoesten

• WinkelenWinkelen

Een vrouw koopt een zak aardappelen, maar heeft sterk de indruk dat de zak minder weegt dan
5 kg.
Hier zit zeker geen 5 kg aardappelen in zegt ze tegen de groenteboer.

Groenteboer : Wees blij, mevrouw, antwoordde hij, dan hoef
je niet zoveel te dragen

De vrouw haalt haar portemonnee boven en betaalt de groenteboer de helft van de
aardappelen.

Groenteboer : U betaalt te weinig

Klant : Wees blij mijnheer, dan hoef je niet zoveel te tellen.

• Slecht geslapenSlecht geslapen

Alec kan niet slapen, omdat ze bij de buren een feestje hebben.
Urenlang staat hij tevergeefs op de muur te bonken.
De volgende middag komt hij zijn buurman tegen en zegt :

Alec : Heb je me vannacht niet op de muur horen bonken ?

Buurman : O, jawel, maar dat was echt geen probleem, hoor. We hadden juist een feestje.
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Kruiswoordraadsel juniKruiswoordraadsel juni
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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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Wist je dat?Wist je dat?

Het kernteam dementie stelt met trots voor: onze folder met Wist-je-datjes!

Omwille van de beperkingen ten gevolge van Corona zijn heel wat weetjes

van de warme zorg wat vergeten. Dankzij deze folder zetten we deze zaken

opnieuw in de kijker, met focus op zowel onze bewoners als hun naasten.

Heb je interesse? In deze juni-maand rollen ze vers van de pers! Aan het

onthaal ligt ook steeds een inkijk-exemplaar!
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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


