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KleurrijkKleurrijke fe feestvreestvreugdeeugde
vvan eigen makan eigen makelij!elij!

Dankjewel aan alle medewerkers die zich vol overgave en met
de zotste toeters en bellen gesmeten hebben voor een zeer
vermakelijke namiddag in onze tuin. De blije gezichten en
twinkelende ogen spreken voor zich!

EEN TERUGBLIK!
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Welkom aan de nieuwe bewoners

Hollevoet JacquesHollevoet Jacques

Jacques is geboren en opgegroeid in Roeselare.

Hij leest graag dagelijks de krant of een tijdschrift.

Daarnaast is hij een sportliefhebber dat graag TV

kijkt. Jacques is een sociale man die graag te

vinden is voor een babbeltje! Jacques woont sinds

25 augustus op afdeling 2, kamer 228.

Van harte welkom Jacques!

Hoogbouw afdeling 2 - Kamer 220

Geboren op 23 mei 1947

Verblijft in De Waterdam sedert 29 juni

Debels MariaDebels Maria

Maria, of liever aangesproken als Lou is

afkomstig van Rumbeke. Lou woont

sinds 13 september op kamer 21 op

afdeling A in de Laagbouw.

Welkom in de Waterdam Lou!
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Welkom aan de nieuwe bewoners

Depover DeniseDepover Denise

Denise is geboren in Rumbeke en woont

in Roeselare. Denise is een echte TV

liefhebber, naar de wielerkoers, blokken,...

Daarnaast is ze ook te vinden voor een

spelletjes Rummikub.

Denise woont sinds 14 september op

afdeling 4, kamer 414.

Elsander OdetteElsander Odette

Odette is geboren en opgegroeid in Ieper.

Odette runde vele jaren samen met haar

echtgenoot een landbouwbedrijf in

Westrozebeke!

Odette woont sinds 13 september op

afdeling 2 op kamer 226.
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Welkom aan de nieuwe bewoners

Soenen JeannetteSoenen Jeannette

Jeanette is geboren en getogen in

Roeselare. Ze kijkt graag TV en is graag

te vinden voor een babbeltje.

Jeanette woont sinds 20 september op

afdeling A in de Laagbouw, kamer 6.

Vanelsander GisèleVanelsander Gisèle

Gisèle is afkomstig van Roeselare en had vele

jaren een juwelenwinkel met haar echtgenoot

in Roeselare.

Gisèle woont sinds 15 september op afdeling

4, kamer 409.
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Welkom aan de nieuwe bewoners

Klara is geboren en opgegroeid in Veurne

maar verhuisde pas later naar Roeselare.

Klara is een heel sociale dame. Verder

luistert ze graag naar de radio.

Klara is geen onbekende in De Waterdam

door haar eerder kortverblijf, nu woont ze

sinds 23 september deinitief op afdeling

1, kamer 106.

Vanneste DanielVanneste Daniel
Daniel is afkomstig uit Roeselare maar woont

zijn hele leven al in Hooglede. Hij was een

echte reisliefhebber! Daniel is een heel sociale

man die graag te vinden is voor een babbeltje.

Daniel woont sinds 21 september op afdeling

4, kamer 425.

Vermeulen KlaraVermeulen Klara
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Toen de lucht al naar herfst rook, hadden wij

nog onze zomervakantie te goed. Eigenlijk

gewoon een vakantie, want van de vier

seizoenen ontbrak dit jaar de zomer.

Ook dit jaar reden we richting buurland

Frankrijk. Het land van du vin, du pain et du

boursin en nog veel betere kazen, maar

vooral van véél zon. Daar hoopten we op.

Ook al gingen we maar tot in de

Bourgondië, met een knus huisje, een

zwembad, natuur, middeleeuwse stadjes en

veel ijne restaurantjes had de streek alles

wat we verlangden. En toen na enkele dagen

ook de zon kwam piepen, waanden we ons

helemaal op zomervakantie.

Toch moesten we ons niets wijsmaken, de

herfst was niet meer veraf. Zo gingen we op

een avond te voet naar de pittoreske

auberge in het dorp – vijf tafeltjes groot,

maar wat een kok! – en toen we om half

tien weer buiten stapten, doezelig van de

cremant de bourgogne, was het helemaal

donker. Leek een half uur stappen bij

daglicht een heel goed idee, terug naar ons

huisje in het stikdonker was dat een stuk

minder. En we moesten ook nog helemaal

door het bos.

“Je ruikt de herfst al”, zei ik nog dapper

tegen mijn echtgenoot, om daarna zijn arm

wat steviger vast te pakken. “Huhu”,

bevestigde mijn echtgenoot. “Maar knijp

toch niet zo in mijn arm? ”

Ik hoorde geritsel in de struiken en dacht

aan hongerige wolven – als die al in Limburg

zaten, dan zeker ook in Frankrijk! – en

everzwijnen met een slecht karakter. “Wat“Wat

ruist daar door het struikgewas?” deed ikruist daar door het struikgewas?” deed ik

Toon Hermans, zij het met een bibberstem,Toon Hermans, zij het met een bibberstem,

na. “Misschien is het een wolf?” Waarop mijnna. “Misschien is het een wolf?” Waarop mijn

echtgenoot hartelijk moest lachen. “Het zijnechtgenoot hartelijk moest lachen. “Het zijn

gewoon al die patrijzen die ze hier kwekengewoon al die patrijzen die ze hier kweken

voor de jacht”, wist hij zeker.voor de jacht”, wist hij zeker.

Toen de lucht al naar herfst rook
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Ik hoopte dat hij gelijk had. En dat het

lampje van zijn gsm het lang genoeg volhield

zodat we zeker niet verkeerd liepen. Terug

in ons vakantiehuis lachte ik om mezelf. Dat

gaat makkelijker als alles goed aloopt….

Het liep gelukkig ook goed af toen we terug

naar huis – op advies van de gps – de ring

rond Parijs verlieten om midden in het

centrum terecht te komen… Ik wist zeker

dat mijn echtgenoot dit keer maar al te graag

in mijn arm wou knijpen, ware het niet dat

hij het stuur moest vasthouden. Met twee

handen want anderhalf uur lang laveerden

we van de ene rijstrook naar de andere,

samen met honderden andere auto’s, en

bussen, taxi’s, ietsen, scooters…. Zonder

precies te weten waar we naar toe gingen,

met niets anders dan de begeleiding van de

heilige gps.

Maar ook nu weer liep het gelukkig goed af

en na nog een lekke band en een auto die

nét voor ons op de snelweg vuur vatte,

kwamen we toch weer veilig en wel thuis.

De valiezen zitten weer in de kast, in

afwachting van de volgende zomervakantie.

Buiten lijkt het nu écht herfst. Met grote

kruisspinnen in hun dito spinnenweb, en

mist die ‘s morgens over de weilanden

hangt. ‘s Avonds steken we de houtkachel al

eens aan. Ook de poezen vinden dat een

goed idee, lang uitgestrekt warmen ze

allebei hun buikje.

Straks is het ook herfst in De Waterdam,

waar de animatie en de vele vrijwilligers de

gangen en eetzalen sfeervol omkleden van

zomer- naar herfstgekleurde decoratie. Er

staat pompoensoep op het menu en wie

weet lukt het ook nog om af en toe even

buiten te zitten, in de energieke

Waterdamtuin met de geur van herfst,

tussen de bladeren die rood en bruin

kleuren. En ‘s avonds vroeg in pyama,

eventueel onder een dekentje, nog even

naar buiten kijken naar de ondergaande zon.

Slaapwel en tot morgen, op naar een

nieuwe dag!

Geschreven door Trui LievensGeschreven door Trui Lievens

Medewerker verdieping 3
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8181

09/10/1922

9797

Jarigen van de maand!Jarigen van de maand!

Deblauwe MichelDeblauwe Michel

Dezeger SimonneDezeger Simonne

Laagbouw afdeling A- Kamer 14

Sinnaeve HenrietteSinnaeve Henriette

8484
Laagbouw afdeling B- Kamer 15

Loonis Denise

99
Hoogbouw afdeling 3- Kamer 320

Hoogbouw afdeling 3- Kamer 323

05/10/1940

06/10/192406/10/1924

07/10/1937
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8484

Jarigen van de maand!Jarigen van de maand!

Vilain FernandVilain Fernand

9090

Vermeulen GiseleVermeulen Gisele

9797
Hoogbouw afdeling 3- Kamer 307

Waselynck MagdalenaWaselynck Magdalena

9191
Hoogbouw afdeling 1- Kamer 128

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 415

10/10/1933

10/10/192410/10/1924

16/10/193016/10/1930

Verbeke Hedwig

19/10/1933

Laagbouw afdeling B- Kamer 4

8888
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Van ons heengegaan

Laagbouw afdeling A- Kamer 11

° Roeselare, 23 oktober 1931

+ Roeselare, 30 augustus 2021

Frans verbleef bij ons sedert oktober 2020

Dhr. Steen AndréDhr. Steen André

Hoogbouw afdeling 2- Kamer 226

° Ardooie, 26 december 1932

+ Roeselare, 1 september 2021

André verbleef bij ons sedert juni 2021

Dhr. Derluyn FransDhr. Derluyn Frans
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Van ons heengegaan

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 425

° Herentals, 17 maart 1925

+ Roeselare, 2 september 2021

Hardies verbleef bij ons sedert mei 2021

Mevr. Vanhaverbeke GodelieveMevr. Vanhaverbeke Godelieve

Laagbouw afdeling A- Kamer 21

° Izegem, 12 juli 1936

+ Roeselare, 2 september 2021

Godelieve verbleef bij ons sedert mei 2018

Mevr. Hardies IrenaMevr. Hardies Irena
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Van ons heengegaan

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 409

° Roeselare, 1 november 1924

+ Roeselare, 3 september 2021

Leona verbleef bij ons sedert september 2019

Mevr. Ryngaert GeorgetteMevr. Ryngaert Georgette

Hoogbouw afdeling 4- Kamer 414

° Roeselare, 14 juli 1927

+ Roeselare, 3 september 2021

Georgette verbleef bij ons sedert maart 2020

Mevr. Dejonckheere LeonaMevr. Dejonckheere Leona
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Van ons heengegaan

Hoogbouw afdeling 1- Kamer 111

° Roeselare, 7 maart 1924

+ Roeselare, 10 september 2021

Magdalena verbleef bij ons sedert juni 2020

Mevr. Trouvé AnnieMevr. Trouvé Annie

Hoogbouw afdeling 1- Kamer 106

° Ieper, 13 augustus 1948

+ Roeselare, 11 september 2021

Annie verbleef bij ons sedert september 2019

Mevr. Cappelle MagdalenaMevr. Cappelle Magdalena
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Van ons heengegaan

Laagbouw afdeling A- Kamer 18

° Westrozebeke, 9 februari 1927

+ Roeselare, 18 september 2021

Yvonne verbleef bij ons sedert augustus 2018

Mevr. Vandewalle YvonneMevr. Vandewalle Yvonne



22

Op zoek naar het activiteitenprogramma?

Beste lezers van ons boekske...

Op zoek naar de maandplanning en het activiteitenaanbod? Helaas,

we zullen dit voortaan uit ons bewonersboekje halen om verschillende

redenen...

Niet omdat er geen activiteiten meer zouden doorgaan... maar

integendeel.

- Net omdat er zoals in de moderne tijd we dagelijks moeten kunnen

schakelen en lexibel met tijd en activiteiten kunnen werken.

- Ook willen we wat verhalender omgaan met het fotomateriaal zodat

het meer is dan enkel beeld, maar dat er kan worden (voor)gelezen

waardoor er toch nog meer herinneringen boven komen bij het zien

van alle gevarieerde activiteiten.

- Via de whatsapp groepjes worden jullie met afiches verder op de

hoogte gebracht van de grote activiteiten.

Op de afdeling wordt een weekprogramma en soms een

dagprogramma uitgehangen zodat iedereen op de hoogte blijft. Ook

zal iedere afdeling afzonderlijk volgens de noden ervoor zorgen dat

elke bewoner op de hoogte is van het daggebeuren. Bij vragen en

aanvullingen helpt de ergo,animator of teamcoach je graag verder.

We zullen natuurlijk ons dagelijkse activiteiten blijven aanbieden en er

worden ook extra's rond clubwerking en bewegen uitgewerkt. Ook de

voortdurende noodzaak aan vrijwilligers willen we langs deze weg ook

nog eens bestempelen. Hun helpende handen zijn goud waard.
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24 augustus

Marie Louise Cnockaert 100 jaar

afdeling B

Op 24 augustus werd Maria-LouiseOp 24 augustus werd Maria-Louise

Cnockaert 100 jaar.Cnockaert 100 jaar.

Maria-Louise houdt enorm veel vanMaria-Louise houdt enorm veel van

bloemen en planten en daarombloemen en planten en daarom

hadden wij dan ook haar kamerhadden wij dan ook haar kamer

versierd met heel veel bloemen.versierd met heel veel bloemen.

Te midden van mooie wenskaarten,

geschenken en prachtige boeketten

straalde ze op deze bijzondere dag.

100 jaar........van harte gefeliciteerd

Maria-Louise

VeraVera

Ergo afdeling BErgo afdeling B
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24 augustus
Uitstap Leiemeers Kuurne 4e verdiep

En wij weg naar de Leiemeers in Kuurne. We hadden alle vertrouwen in

Filip. Na een ommetoertje hebben we uiteindelijk De Leiemeers gevonden.

We werden heel goed ontvangen na een pittige wandeling langs de

Leieboorden. Natuurlijk lieten we niet na om te genieten op het zonnige

terras van een deugddoend drankje want we hadden grote dorst!

Christa
Ergo afdeling 4
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24 augustus

Vlaamse kermis

Dankbaarheid is het
geheel van het hart

Laat mij dat zeggen
zonder vrees noch smart,
(wij, ook, ik) danken te
weinig omdat wij veel
van wat ons aan vrede
overkomt normaal
vinden.
Dus niet om ons over op
te winden.

Dat noem ik stuk voor
stuk geluk !

Neem nu de animatie
van 24 augustus : Geen
kans om ons te vervelen
Ja, met de leuke
volksspelen !

Het personeel , zij zijn
met veel !
Ik kan er mij, helaas niet
op beroemen, om ze
allemaal één voor één
met naam te noemen.
Zij het nu Jan of Piet en
misschien ook Dina of
Griet
Vergeet het niet !
Vrienden van het 3de
verdiep, onze leuze blijft
voor alle tijden (Het is

niet te vermijden), ja,
voor ons en allemaal
LEVE DE WATERDAM

Amaai, ik was het haast
vergeten
Het knaagt helaas aan
mijn geweten
Om niet te vergeten.

De smakelijke oliebollen
Voor ons smakelijk en ijn
Minder voor de vrienden,
ja die denken steeds aan
hun lijn.

Van Daele Wilfried-

bewoner verdieping 3
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31 augustus

Waregem koerse verdieping 1

Op dinsdag 31 augustus was het weer Waregem Koerse. We hebben dan het spel

ook meegespeeld met de bewoners van afdeling 1.

Een groot plein werd aangelegd in de grote zaal. De paarden werden voorgesteld

en klaargezet voor de race.

Iedereen koos zijn favoriete paard. Ik koos voor paard nummer 1 en noemde hem

"Old Tom", een naam uit vervlogen tijden. Een naam die ik kende uit de Vlaamse

Filmpjes en die we verslonden als zoete broodjes.

De eerste koers was dan ook voor mijn paard een solo slim..., maar de volgende

koersen kwam plotseling paard nummer 3 opzetten nl "Tarzan" gedoopt, en dit

voor wel 3 koersen op een rij.

Het was een leuke namiddag, want ja, Waregem heeft zijn paarden, maar ook zijn

hoeden... Wij mochten het plein niet op zonder hoed...

Foto's getuigen...

Frans Deblauwe

Bewoner verdieping 1
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31 augustus
Bezoek aan de markt verdieping 3

Morgenstond heeft goud in de mond.

Een grote waarheid

Want dinsdag 31 augustus de laatste vakantiedag voor de scholieren,

trokken we met frisse moed en boordevol energie richting Roeselaarse

markt met een aantal bewoners.

De hemelsluizen bleven dicht, een echte meevaller in deze

kwakkelzomer.

Er werd gekuierd tussen de kramen vol kledingstoffen, horloges en

allerlei lekkers.

Lynn trakteerde ons op een heerlijke pannenkoek bij “Dries”, waar we de

mond vol van hadden.

Op de terugweg van het statieplein konden we even rusten op een

zonovergoten terras genietend van een drankje. En er was ook schoon

volk aan de statie.

Radio NNM had er zijn tenten opgeslagen , Peter Van de Veire en Emma

Meesseman (basketbalspeelster) passeerden graag samen met ons voor

een selie.

Dit was de kers op de taart van deze geslaagde, gezellige stadsuitstap

Nelly Bryon- vrijwilligerNelly Bryon- vrijwilliger
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1 september

Farm on wheelsFarm on wheels

Op 1 september ontvingen we Farm On Wheels, geen eerste schooldag meer

voor onze bewoners.

Maar wel bezoek van een harige en pluimig gezelschap die neer streek in onze

tuin.

We keken allemaal onze ogen uit naar de grote kippen, de koddige kleine

sierkippen, eenden, dwergschaapje, de hangoorkonijnen, en een Vlaamse Reus

mocht natuurlijk ook niet ontbreken.

Kortom: alle kleine boerderijdieren.

Aan het enthousiasme en de blije gezichten mochten we concluderen dat het

een geslaagde namiddag was.

Sabine- Animator afdeling A
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10 september

Uitstap Bowling verdieping 4

Op 10 september zijn we er

nog eens op uitgetrokken.

Ondanks een valse start (ons

busje had een platte batterij)

zijn we er toch geraakt en

hebben onze bewoners zich

van hun beste kant laten zien.

De uiteindelijke en sportiefste

winnaar is Berangere Dupon.

Proiciat!

Christa

Ergo afdeling 4
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13 september

Petanque in de tuin

De mat werd uitgerold, de ballen klaar gelegd en we waanden ons in het land

van baguettes, camembert en lavendelvelden.

Niets boven een spelletje petanque. Spanning, amusement, strijd en veel

plezier. Dat is leven als een God in...De Waterdam.

Sabine- Animator afdeling A
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15 september

Huifkartocht verdieping 2

Woensdag 15 september begon de

dag grijs. Ik dacht bij mezelf, mijn

eerste uitstap met afdeling 2 zal al

in het water vallen.

Maar de weergoden waren ons

welgezind.

Om 13u30 gingen we op de

huifkar. We reden door Roeselare.

De bewoners konden hun ogen

niet geloven. Roeselare is zoveel

veranderd.

Onze eerste stop was aan het

geitenpark. We dronken daar iets

fris. De talrijke verhalen van de

bewoners begonnen te komen. We

reden verder door Roeselare. Bij

een zomerse uitstap hoort toch

een ijsje? Om onze honger te stillen

stopten we bij de zoete zonde. De

ijsjes gingen maar al te snel naar

binnen.

Na een heerlijke dag gingen we

terug richting de Waterdam.

Op naar de volgende uitstap!

Lynn

Animator afdeling 2
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15 september
Vloervogelpiek

De vloervogelpiek viel bij de bewoners in de smaak!
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21 september
Uittesten nieuwe duoiets

De bewoners van afdeling A mochten de" Funtrain" uittesten.

Dit is een duoietsaanhanger die achter een duoiets gekoppeld kan worden.

Geert, de vrijwilliger, kon zo samen met telkens 3 van onze bewoners een ritje

maken rond De Waterdam. We hadden de zon met ons mee en aan enthousiaste,

genietende bewoners hadden we ook geen gebrek.Een dikke merci aan Geert.

Sabine

Animator afdeling A
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22 september

Verjaardagen van de maand

afdeling B

Ook deze maand werden de jarigen

gevierd met een verwenbordje bij

de kofie.

Daarna mochten alle bewoners hun

favoriete muziek uitkiezen,

beluisteren en meezingen. Dit

zorgde voor een aangename en

sfeervolle namiddag.

Vera- Ergo afdeling B
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Elke donderdagnamiddag breiclub in de plekke

De breiclub is ondertussen al goed begonnen! Voor wie nog interesse heeft,

wees van harte welkom in onze nieuwe club elke donderdagnamiddag om 14u

in De Plekke.



43

WeerspreukenWeerspreuken

Hangen in oktober aan de bomen nog de bladeren, ’t duidt een

strenge winter aan.

Fijne pels aan het wild, winter mild.

Op Sint-Severijn moeten de koeien al binnen zijn.

Wie met Lucas rogge zaait, het jaar daarop met vreugde zaait.

Veel nevel in de herfst, veel sneeuw in de winter.

Oktoberzon en oktoberwind houden de boeren welgezind.

Is oktober warm en ijn, het zal een scherpe winter zijn, maar is hij

koel en nat, het is van een zachte winter het voorgevoel.

Sint-Trezeke plukt het laatste bezeke.

Goede brave Sint-Denijs geef ons vuur en weinig ijs.

Zoals het weer in oktober het wil, zo komt het terug in maart of

april.
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Oplossing kruiswoordraadsel septemberOplossing kruiswoordraadsel september



45

Een half uurtje humorEen half uurtje humor

• ZwangerZwanger

Mama, ik zou graag nog een zusje hebben, zegt Mirthe

Maar zoetje, zegt de mama, dan heeft mama terug een dikke buik en dat gaat niet.

Maar Mirthe heeft een oplossing voor dat probleem en zegt :

Ik zal dan een dikke buik hebben, maar lieveke, antwoordt mama, dat gaat niet. Je

moet eerst een papa hebben die je graag ziet.

Waarop Mirthe antwoordt : Jamaar, ik zie papa toch graag.

• Een gesprek tussen vader en zoonEen gesprek tussen vader en zoon

Vader : Hoe komt het dat jij vandaag een uur vroeger thuis bent dan

Anders Kurt ?

Kurt : Wel, vandaag moest ik niet nablijven.

• De eersteDe eerste

Het was Edison die de eerste spreekmachine heeft uitgevonden, nietwaar, pa ?

Eh, neen jongen, dat was God, toen.

Hij de vrouw schiep. Edison heeft de eerste spreekmachine uitgevonden die je kon

stilleggen.

• Aan walAan wal

Evert is aan lager wal geraakt.

Vroeger dronk hij water met whisky, dan whisky met water, vervolgens whisky

zonder water en nu drinkt hij whisky zoals water.

• VergissingVergissing

Na het gouden jubileumfeest ligt het bejaarde echtpaar nog wat na te praten in

bed.

Weet je, zegt Fons, dat ons huwelijk eigenlijk een enorme vergissing was?

O ja? Schrikt Andrea

Ja, toen ik naar je loot, wilde ik eigenlijk een taxi roepen.
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Kruiswoordraadsel oktoberKruiswoordraadsel oktober
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WoordzoekerWoordzoeker

• HerfstHerfst

• PompoenPompoen

• BladerenBladeren

• KastanjeKastanje

• BolsterBolster

• VosVos

• BoswandelingBoswandeling

• NazomerNazomer

• AllerheiligenAllerheiligen

• HerdenkenHerdenken

• HeideHeide

• Warme chocomelkWarme chocomelk

• DekentjeDekentje

• EgelEgel

• SpinnenSpinnen

• HalloweenHalloween

• Soep makenSoep maken

• Lage zonLage zon

• MistMist

• DauwDauw

• VerkleurenVerkleuren

• BeukennootjeBeukennootje

• Hazelnoot

• Okkernoot
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In de polyvalente zaalIn de polyvalente zaal

NamiddagNamiddag
GezelschapsGezelschaps
-namiddag-namiddag
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CommunicatieCommunicatie

WasserijWasserij

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

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

DIRECTEUR
Marian Claeys: 051/ 27 09 01

DIRECTEUR BEWONERSZORG
Jos Coppe: 051/ 27 09 02

ADMINISTRATIEADMINISTRATIE
Rita Timperman/Jana

Vercaigne: 051 27 09 00



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 de.waterdam@motena.be

SUGGESTIEBLAD

Naam:

Afdeling:

Datum:


