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Aankondiging prijzen

Naast de verhoging van onze dagprijzen zullen ook de prijzen van de

cafetaria en de bistro aangepast worden. Deze prijzen zullen vanaf

vrijdag 1 juli geaficheerd en gehanteerd worden.

Alvast bedankt voor jullie begrip
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11 juni 2022

Het klinkt wat cliché maar het
was tot nu toe dé mooiste dag
van ons leven. Sinds 1 september
2020 vroeg Sacha mij ten
huwelijk en sindsdien keken we
vol verlangen uit naar die dag.
Het leek toen nog lang maar al
gauw telden we af in maanden,
daarna weken en toen dagen en
eindelijk was het plots zo ver.
Gans de week had het al
geregend maar die zaterdag
hadden we ongeloolijk veel
chance ; Het zonnetje zat uit en
het was 22°, perfect! We reden in
het 2 PK’tje van mijn papa
richting KOERS museum, gevolgd
door een Volkswagen busje waar
onze getuigen in zaten. Om
10u20 werden we daar
verwelkomd en werden wij
getrouwd door onze voorzitter,
Bart Wenes. Hij wist enkele
sappige anekdotes over ons te
vertellen wat het gebeuren echt
leuk maakte. Daarna trokken we

richting Open Huis in Staden om
familiefoto’s te maken, broodjes
te eten en dan onze koppelfoto’s
te nemen in de landelijke wegjes
in Staden. Even later kwam een
kleine groep vrienden en familie
aan om onze huwelijksceremonie
bij te wonen. Ik kwam aan met
mijn papa in het 2 PK’tje,
vergezeld door ons
bloemenmeisje. Sacha stond mij
op te wachten en vanaf mijn
aankomst was het een heel
persoonlijke, pakkende maar ook
leutige ceremonie. Om nooit te
vergeten! Daarna kregen we
natuurlijk een dorstje en een
hongertje dus het was een ideaal
tijdstip voor de receptie buiten.
Na veel felicitaties te mogen in
ontvangst nemen, begon het
avondfeest en we vierden tot de
vroege uurtjes. We hadden onze
dag mooi voorgesteld, maar zo
mooi als die was hadden we
nooit durven dromen! We sliepen
daar met onze dichtste familie
en de zondagmiddag konden we

gezellig napraten over hoe alles
was verlopen. Het was top!
Momenteel zitten mijn man
Sacha en ik nog op onze roze
wolk na te genieten van alles wat
we die dag mochten meemaken.
Wat misschien een leuk weetje is,
is dat wij die dag eigenlijk niet
met 2 getrouwd zijn, maar met 3.
Al heel even zat een klein
wondertje mee te genieten in
mijn buik. Wat ons natuurlijk nog
langer op onze roze wolk doet
zitten!

Bedankt alvast aan iedereen voor
de felicitaties, dat doet ons
deugd!

Heel veel groetjes van Mr. &
Mevr. Vanhoutte !
P.S. Maar blijven jullie mij maar
gewoon ‘Soie’ noemen hoor!

Tot snel iedereen!

Soie en Sacha stappen in het huwelijksbootje!
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Proiciat voor alle vaders!Proiciat voor alle vaders!
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Op vrijdag 10 juni werden onze mannelijke bewoners in de

bloemen gezet. Figuurlijk dan. Ze kregen een drankenkaart , die

te gebruiken is in onze Bistro. Daarnaast werden ze ook

getrakteerd op een optreden van Rik Lagae en een glaasje cava.

Enkelen waagden zich ook op de dansvloer, er werd een heuse

polonaise uitgevoerd,....

Kortom , het was een leuke en gezellige voormiddag.

Christa
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VERKOELING ZOEKEN TIJDENS HET WARME

WEER

Ondertussen is de zomer volop gestart en hebben we al de

eerste warme dagen achter de rug! Onze bewoners genieten van

de zonnestralen op de meest koele plekken binnen de gebouwen

van De Waterdam. Wie zich toch aan de felle zonnestralen durft

te wagen is goed voorzien tegen de felle zonnestralen, de

zonnebeschermers zijn goed voorzien om onze koelte te

bewaren.
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WOL GEZOCHT VOOR JACQUELINE

Breiwol gezocht voor Jacqueline Lyphout!

Jacqueline van afdeling 2 is op zoek naar restjes breiwol.

Heb je ergens een restje breiwol staan op zolder dat je niet meer

gebruikt? Je zou Jacqueline er een groot plezier mee doen.
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Dhr. Marcel AdamDhr. Marcel Adam

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 311

° Rumbeke, 5 juni 1927

+ Roeselare, 7 juni 2022

Marcel verbleef bij ons sinds maart 2018

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Mevr. Dewulf ElzaMevr. Dewulf Elza

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 407

° Roeselare, 5 februari 1922

+ Roeselare, 3 juni 2022

Elza verbleef bij ons sinds maart 2016
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Mevr. Anne RenéeMevr. Anne Renée

Hoogbouw afdeling 1- Kamer 112

° Roeselare, 20 juli 1933

+ Roeselare, 22 juni 2022

Renée verbleef bij ons sinds januari 2018

Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Dhr. Braeckevelt KarelDhr. Braeckevelt Karel

Hoogbouw afdeling 2- Kamer 210

° Tielt, 17 juli 1939

+ Roeselare, 13 juni 2022

Karel verbleef bij ons sinds juli 2020
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Van ons heengegaanVan ons heengegaan

Dhr. Boudrez DirkDhr. Boudrez Dirk

Hoogbouw afdeling 2- Kamer 218

° Roeselare, 1 juli 1945

+ Roeselare, 23 juni 2022

Dirk verbleef bij ons sinds augustus 2020

Mevr. Masschelein GudrunMevr. Masschelein Gudrun

Hoogbouw afdeling 2- Kamer 225

° Menen, 29 maart 1943

+ Roeselare, 23 juni 2022

Gudrun verbleef bij ons sinds november 2019
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Barbecue voor onze bewoners!
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3 juni

Bloemen maken

Afdeling 2

Als de zomer begint te kittelen denken we automatisch aan zon, zee en strand. Dus het was
hoogtijd om strandbloemen te leren maken Dat er goeie leerlingen zijn op afdeling 2 was te
zien aan hun prachtexemplaren die ze hadden op het einde van de voormiddag. Tijd om het

strandlaken boven te halen en onze bloemen uit te stallen op het strand.Nog eventjes
geduld tot september want dan gaan we richting Middelkerke.

Sabine.
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7 juni

Rad van fortuin

Afdeling 4
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8 juni

Bezoek struisvogelboerderij

Afdeling 2

Het leerrijke bezoek aan de struisvogelkwekerij

bracht ons heel veel kennis bij. Hoeveel weegt een

ei, hoeveel keren paren ze op een dag, met één ei

hoeveel cake kan je bakken...en nog zoveel meer.

De gastvrouw verveelde geen seconde, en iedere

bewoner hong aan haar lippen. Super namiddag en

zeker een bezoekje waard.

Sabine.
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10 juni

Bezoek aan popup bar
Ter Berken
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13 juni
Beweegactiviteit met VISO

De studenten organisatie van het viso komen een paar
keer in het langs om samen activiteiten te doen met

de bewoners en de beweegcoach. Voor de laatste keer
trokken we erop uit! We gingen richten het

geitenpark. We zochten een mooi plekje, waar we
onze beweegsessie konden doen. De bewoners waren

blij om eens op verplaatsing te bewegen. We deden
verschillende oefeningen.... Balspelen, met de

parachute, en niet te vergeten waterspelletjes. Geef de
bewoners een waterpistooltje en niemand is nog

veilig. Gelukkig zorgde onze directeur bewonerszorg
voor verkoeling, hij bracht ons een heerlijk ijsje.We
kijken tevreden terug naar deze leuke namiddag.

Lynn
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15 juni
Café Chantant

Voor de 2de keer vond café chantant plaats. De bewoners zongen uit volle borst

mee. Op het laatste hadden we nog een mooie afsluiter. We zwaaiden de zomer in,

met gekleurde vlaggetjes!

De volgende Café chantant zal plaats vinden op onze tuinfeesten.

Je kan ze bewonderen op zaterdag 3 september van 15u - 15u45.

Lynn
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14 juni

Oldtimertreffen

Eindelijk was het zover, na uitgesteld geweest te zijn door corona.

We mochten een ritje maken met de oldtimers op dinsdag 14 juni.

Danny Cracco, schoonvader van Liesbet ( kiné ) zorgde voor een 25 tal wagens

om een ritje langs de vroegere woonplaats van de bewoners te maken en dit

onder een stralende zon.

We hebben er allemaal van genoten, dank aan alle chauffeurs, medewerkers en

vrijwilligers.

Christa
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15 juni

Gouden jubileum Gerard en Rita

Afdeling 4

Op woensdag 15 juni vierden Rita en

Gérard hun 50 jarig huwelijk, samen

met familie en de bewoners van het

vierde verdiep. Iedereen was piekijn

uitgedost om dit heuglijk feit te vieren.

Er was bezoek van Dhr. Bart Wenes, die

een mooie speech gaf over het leven

van Rita, Gérard, kinderen en

kleinkinderen. Daarna was het aan

zoon Steven, die nog enkele anekdotes

naar voor bracht.

Steven, bedankt voor de mooie

woorden aan onze medewerkers en

vrijwilligers.

Christa
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15 juni

Pannenkoekenontbijt

Afdeling B
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17 juni

Genieten met
een ijsje

Afdeling A
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17 juni
Onze bewoners voor de lens

Afdeling A
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17 juni

Frituur Arlette du

Boulette

Afdeling B
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21 juni

Op stap met de huifkar

Afdeling 1
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WeerspreukenWeerspreuken

Regen op Sint-Godelieve feest (5 juli), water voor zes weken om ter

meest.

Mistdagen in de vroege nacht, geven julidagen in volle pracht.

Als het regent op Sint-Victor (20 juli) de oogst brengt op geen lor.

Sint-Libertus (13 juli) met zonneschijn zorgt in september voor een

oogfestijn.

Wat in september wil geraken moet in juli zonne blaken.

Zelden zomer zonder gloed, zelden zomer zonder vloed.

Augustus met noordenwind, houdt de zomer goed gezind.

Regent het op Helena dag, (17 augustus) men een dure-tijd

verwachten mag.

Regen op Sint-Laurentius, schaadt suikermeloenen en augurken.

Alles heeft zijn tijd van zijn niets vervroegen, niets verschuiven in

augustus zure druiven, in oktober zoete wijn.

Noorderwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.

Is het warm en voorspoedig weer dan brengt augustus laat de eerste

peer.
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Oplossing kruiswoordraadsel juniOplossing kruiswoordraadsel juni
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Een half uurtje humorEen half uurtje humor
• Een vader tegen zijn luie zoon

Waarom sta jij zo laat op?

Mensen die vroeg opstaan hebben altijd erg veel geluk;

Wist je dat niet ?

Gisteren hoorde ik nog iemand vertellen dat hij vroeg naar zijn werk was gegaan en

een portefeuille met 100 € had gevonden.

Pff, noem dat maar geluk. Dat bewijst toch alleen maar dat diegene die de portefeuille

verloren heeft nog vroeger was opgestaan.

• In de gevangenis

De echtgenote van een gevangene vraagt aan de gevangenisdirecteur of hij haar man

wat minder zwaar werk wil geven, want hij klaagt dag in dag uit over extreme

vermoeidheid.

De gevangenisdirecteur : Maar mevrouw uw man doet een hele dag niets.

Echtgenote : Dat weet ik, maar hij heeft mij vanmiddag verteld dat hij ’s nachts een

tunnel aan het graven is.

• VergaderingVergadering

De directeur liet zijn vergaderingen altijd op vrijdag om halfvijf beginnen. Op een dag

had één van zijn werknemers voldoende lef om hem te vragen waarom ?

Dat zal ik je vertellen, Vansnick, ik heb al elk ander uur en elke andere dag van de week

geprobeerd maar alleen op vrijdag om halfvijf heeft er nooit iemand zin om me tegen

te spreken.

• InschrijvingInschrijving

Mevrouw Debergh laat haar zoon Arnout inschrijven in de school.

Ze krijgen een rondleiding van de directeur die op een bepaald ogenblik aan de jongen

vraagt :

Directeur : En waar ben je geboren ?

Arnout : Maar ik ben niet geboren

Directeur : Hoezo, niet geboren, vroeg de directeur, terwijl hij verbaasd boven zijn bril

kijkt

Arnout : Wel…..neen, Mijnheer….ik heb een stiefmoeder.

• In de bijenkorf

Dame : Mijnheer, één van uw bijen heeft mij gestoken

Imker: Zegt u maar even welke mevrouw, dan zal ik ze straf geven.
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Kruiswoordraadsel juli & augustusKruiswoordraadsel juli & augustus
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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


