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Beste lezer,
“Oes Gazette 2.0.” is een driemaandelijkse uitgave van 
onze huiskrant. Langs deze weg willen we bewoners, 
familie en geïnteresseerden een kijkje geven in “het leven 
zoals het is”, Ceres.
In Oes Gazette 2.0. lees je wat er de komende maanden 
te gebeuren staat, vind je informatie over bewoners & 
personeel, krijg je een terugblik op activiteiten, als ook wat 
weetjes & ontspanning.

Voila sè, nummer 2 is wok een feit. We begun lik al oenze 
draai te vinden.
De herfst staot sebit alwere voorn de deure. De dagen gan 
begun te korten, de bladjes gaon van de bomen voln… 
Tid voe t e bitje gezellig te maken binn é, ne kjè veske 
soepe maken, fjeesten in de weke van de derde leeftid, 
we krign wok nog bezoek van de bjeestjes…
Kortom der sta were hjeel wa skoons ep t programm.
Zi je curieus?
Allee geef mo chette!

VEEL LEESPLEZIER
De redactie, Ellen & Evelien

INTRO
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Bouwwerken 
Ceres
De afwerking van fase 1 is 
voor een groot deel afge-
werkt. Er is wel nog een lijst 
met bepaalde zaken die nog 
verder afgewerkt moeten 
worden.
De dag van de verhuis zelf is 
goed verlopen. 
De start van de 2de fase 
van de nieuwbouw verloopt 
volgens plan. 
Als tussentijdse oplossing is 
er op het Krayveld een cafe-
taria en dat verloopt goed. 

Punten aange-
bracht door de 
directie:
Uitbreiding huismoeders/-
vaders Er wordt bekeken om 
per afdeling 1 huismoeder/-
vader bij aan te werven. 
Dit zal gebeuren via een 
examen. Er is momenteel te 

weinig personeel aanwezig 
in de livings, daarom zul-
len er tot aan het examen 
2 huismoeders/vaders en 
1 zorgkundige tijdelijk aan-
geworven worden. Na de 
examens komt er dan een 
definitieve aanwerving. 

Punten aange-
bracht door de 
bewoners: 
Verdeling van pillen De ver-
deling gebeurt zeer onregel-
matig: soms om 19 uur en 
dan eens om 21 uur.
Bellen De bellen werken 
niet overal, vooral de living 
op Boldries zou problemen 
hebben met beloproepen. 
Ze schakelen niet altijd door 
naar de telefoons.
Eten Er is regelmatig te 
weinig eten zowel over de 
middag als ‘s avonds. 
Zorgdekens Er is een tekort 
aan zorgdekens waardoor 

bewoners sommige dagen 
zonder moeten slapen. Om-
wille van de veiligheid wordt 
nagezien of er kunnen aan-
gekocht worden. Voorlopig 
zal het onderhoud ze dage-
lijks wassen om tekorten zo 
op te lossen.
Bed verversen Er werd ook 
gevraagd waarom de bed-
den zo weinig verschoond 
worden, het duurt soms 
meer dan drie weken.
Zonneschermen Er is alge-
meen ongenoegen over de 
zonneschermen. In som-
mige kamers werken ze niet, 
terwijl in andere kamers 
ze voortdurend op en neer 
gaan. Er wordt contact op-
genomen met de firma, om 
ze beter af te regelen zodat 
ze minder snel op en neer 
gaan. 
Al deze punten worden 
doorgegeven aan de leiding-
gevenden, terugkoppeling 
volgt op de volgende gebrui-
kersraad.

GEBRUIKERSRAAD

VOLGENDE GEBRUIKERSRAAD 13 SEPTEMBER 2019



SEPTEMBER 
  5 wandeling 
12 wandeling 
16 kleuterturnen
18 zitdansen
19 wandeling 
24 verjaardagsdiner
25 maandelijkse kaarting Krayveld 
27 140 jaar St. Bavo koor 
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ACTIVITEITEN
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OKTOBER 
 4 oliebollenkraam 
 7 kermiswandeling
 9 blije vogels: zaadbollen maken
14 voorlezen 
17 aaidieren op bezoek 
21 kleuterturnen 
22 verjaardagsdiner 
23 kampioenenviering maandelijkse kaarting
30 zitdansen

 

NOVEMBER 
18 – 22 week van de senioren:
18 openingsreceptie
18 kleuterturnen
19 sneukeltocht
21 bal van de senioren
22 diner
26 verjaardagsdiner 
27 maandelijkse kaarting Krayveld 
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KOETNANSJE 
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NIEUWE 
BEWONERS

Langsn de stroatn tsjoln

In skoine woordn es da 
“wandelingen”.  Ja, ieder 
joare, vanof meikerremes-
se tot oktoberkerremesse 
goan we goan wandeln. 
Iedern beweuner èt de 
keure veu mee te goan. We 
verplichtn niemand vanei-
gens, mo mèn toch veel 
liefhebbers wi! Oe zoe je 
zelve zin…allé, ik toch….
Mèn een liste gemakt, van 
ol de ofdjèlingn. En elk ip 
toer meugn of keun ze mee 
goan. We goan nie per 
ofdjièlinge, mo doen be-
weuners mee van ip ol de 
stoagn. Ze zien mekoar ton 
wok nog ne kjè were.

En wieder regeln ’t elk ip 
toer: ne kjè Ellen, ne kjè 
Katrien en ne kjè ik. Den 
dien die ’t regelt, moe 
veu ’t geld zorgn wok. En 
ton omme were zin, de 
boekoedinge doen wok, 
dan de fenansien klopn!
Ge zie van ier da we doar 
veel duwers voirn nwodig 
èn, ol die rolstoeln…. Mo 
mèn chanse wi, mèn een 
goe bende vriewilligers. 
Jom, we kun d’r oltid ip 
reekn. En tes da die gjèstig 
es, anders zoeme nievers 
moetn na toe goane.
En we zin van ’t volk, oltid 
onger of dust…ge kun toch 
nie voirgoan zonder een 
two no te goan.

Dus wisseln we ne kjè of: 
we stopn djène weke in ’t 
Leienhof, de weke drachter 
in de Plaza in Wevelgem en 
de derde weke na Kafé O 
Lait ip platse. We beln wel 
oltid ip voirhand, want met 
een bende van 30, gè doar 
olzwo mo gin plekke voirn  
hé. Mo we zin oltid overol 
welgekomn wi.
‘k Wilde da ier ne kjè ver-
teln, omda we eindlijk 
nog oltid vriewilligers kun 
gebruken veu te goan wan-
deln wi. Dus, wien da ’t er 
em angesproken voelt, jèn 
adres, bie wieder in Ceres!

UT BOLDRIES

0K09
Simon 
Odile

0K07 
Lebbe 
Michel
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HIEP HIEP 
HOERA  
07/09  Van Der Borght Luc
13/09  Labbe Edwige
04/10  Tubaert Christelle
06/10  Saelens Lucien
14/10  Daels Chantal
27/10  Maes Marie-Jose
11/11  Cools Willy

Dinsdag 18 juni 2019  zijn we op bezoek geweest naar 
Hilde Bruyneel die ook bij ons in het WZC Ceres woont. 
Sedert 1 juni gaat ze elke weekdag naar het Ganzenhof 
in Avelgem. 
Samen met Lionel, Sonia, Roland, Muguetta en Marie-
Jeanne zorgden we voor een aangename verrassing. 
Hilde wist namelijk niet dat we zouden komen … 
SUPRISE! Het was een leuke dag! 
 

Op dinsdag 20 augustus vierden we samen jullie 
platinahuwelijk. 
Nog altijd even verliefd als toen.
Proficiat!
 

GANZENHOF

PLATINA 



DOT-TO-DOT
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Het is herfst! Vervolledig de tekening door de punten te verbinden.
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‘K WIT ZONDRE
ONZE BRUNCH 
26 JUNI 
Wat was het een gezellige boel hier op Bramier op woensdagvoormiddag. Het 
team had zelf samen een brunch georganiseerd voor alle bewoners. 
Voor de gelegenheid stonden alle tafels gedekt in living 1. Zo kon iedereen 
gezellig samen genieten en keuvelen.
De bewoners genoten van een heerlijk en uitgebreid assortiment. Er waren 
chocoladekoeken, pistoletjes, verschillende soorten beleg, vers fruit, fruitsap, 
verse koffie,…
Wat zeker niet mocht ontbreken waren gebakken eitjes. Chef Nieves stond in 
de keuken achter de pannen klaar om de bewoners te voorzien van dat lekker 
eitje. Urbain heeft er zelfs 2 gegeten!
Al deze ingrediënten zorgden voor een geslaagde voormiddag. De bewoners 
hebben er van genoten en vonden het zeker voor herhaling vatbaar!

NIEUWE 
BEWONERS

1K42
De Rycke 
Armanda
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EP BRAMIER



HIEP HIEP 
HOERA  
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03/09 Marechal Christiaene
14/09 Devriendt Maria
28/09 Keirsbilck Noel
23/10 Vermaesen Josiane
17/10 Verraest Annie
26/10 Houthoofdt Godfried
19/11 Desplancke Noella
23/11 Maes Roland

CREMEKARRE 
ELLEN In juli was er een hittegolf, t was puffen en 

blazen. De thermometer steeg wel tot aan 
40°C. 
Veel drinken en koele plekjes opzoeken is dan 
de boodschap. Gelukkig kwam ook cremekarre 
Ellen eens voorbij! Chocolade of vanille ijs, op 
een horentje of tussen een koekje, de keuze 
was aan jou. 
Zelf de gekleurde bolletjes waren aanwezig! Ze 
genoten allemaal van deze ideale afkoeling. 
 



POMPOENSOEP
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Klassieke pompoensoep 
met spekbrokjes
Ingrediënten:
1 kg pompoenvruchtvlees
800 gr aardappelen
2 ajuinen
1 l bouillon
peper, zout
melk of room
200 gr gerookt spek

Bereiding:
Schil de ajuin en aardappelen. Snipper de 
ajuin fijn en hak de aardappelen in blokjes.
Snijdt het vruchtvlees van de pompoen los.
Doe boter in een kom. Laat de ajuin, aard-

appelen en pompoenvruchtvlees enkele 
minuten stoven. 
Voeg de bouillon toe en laat gedurende 30 
minuten zachtjes koken. 
Voeg melk of room toe tot de gewenste 
dikte en kruid af naar eigen smaak. 
Serveertip:
Rooster een handje vol pompoenpitten en 
voeg toe.
Of voeg bij het opdienen fijngesneden ge-
rookt spek toe. Je kan de spekblokjes ook 
eerst bakken. 

Bijna alle pompoenen zijn geschikt voor 
deze soep, behalve Acorn.

SMAKELIJK!!



OE EST EP 
SWAENEKOUTER

We goan een mosselke 
gerjid doen en proevn….. 

De verse mosselen stonden 
al klaar in de keuken bij 
Laysa om afgehaald te 
worden; wij konden eraan 
beginnen! “Mosselen in de 
witte wijn met stokbrood 
en kruidenboter” als 
avondmaal!
Eerst hebben we met 
ons allen de groenten 
fijn gesneden en in ons 
keukentje werden ze 
dan goed gewassen door 
Francine: de selder, ajuinen 
en de wortelen gingen 
allemaal onder het mes 
van onze vlijtige hulpkoks, 
zoals je kan zien op de 
foto’s.
Iedereen zat al klaar om 
de mosselen wa te kuisen, 

maar “Eerst goe wassen”, 
zei Jeanne en daar had ze 
gelijk in, want mossels met 
zand bluvn op de mage 
liggen, zegt Roger...
Opnieuw werden de nu 
reeds gekuiste mosselen 
nog es goed gewassen 
door Francine, geassisteerd 
door Roger Olieux. 
Ludwine deed alle 
ingrediënten in een 
pot: eerst de gekruide 
groenten, dan de mosselen 
en dan de witte wijn. 
Wat rook het lekker in de 
keuken. We konden niet 
wachten tot het 17.30 
was…maar ons geduld 
werd beloond.
We hebben gesmuld!! 
We hebben onze vingers 
afgelikt!!
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SWAENEKOUTER

NIEUWE 
BEWONERS

2k79 
Samyn 
Godelieve 

2K85 
Vanderhispaillie 
Roger
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Zomerse frisse fruitsalade 
en smoothies klaarmaken 
en vooral….
Ipsmullen EN ……
GENIETEN….
Heerlijk om samen met 
onze bewoners het verse 
fruit te snijden, maar eerst 
werden de aardbeien en de 
pitloze druiven goed ge-
wassen door Francine. De 
watermeloen werd vooraf 
in plakken gesneden…
Sonia, Jeanne, Denise en 
Francine begonnen vol 
goede moed het fruit in 
stukjes te snijden. Sonia 
nam de bananen en de 
kiwi’s voor haar rekening, 
ze is een expert in het heel 
fijn snijden van het fruit.

Ook Roger was van de 
partij en hielp de frezekes 
snijden, om daarna de 
blauwe druiven in twee te 
snijden voor een kleurrijke 
fruitmelange, want het oog 
wil ook wat, he Roger.
Maar plots riep Roger : “ 
‘tgaat fruitsalade met vljis 
zijn zulle”… Francine was 
zo ijverig aan het snijden 
en zag niet dat haar vinger 
in de weg zat, aiai, Francine 
toch!
….Ip de belle geduwd en 
daar kwam Connie om het 
‘slachtoffer’ te verzorgen. 
Het was gelukkig niet diep 
en Francine kon zo weer 
verder helpen.
En… het resultaat mocht 

gezien en geproefd wor-
den: Elisabeth liet het haar 
smaken en zei dat ze wel 
elke dag zo’n frisse, gezon-
de fruitsla wilde eten … alle 
bewoners van Swaenekou-
ter waren akkoord.
De week er op waren het 
aardbeiensmoothies met 
limoen…mmmm, da moei 
echt ne keer proeven, lek-
kerrrr zulle!

HIEP 
HIEP 
HOERA  

19/09  Maes Jenny
03/10  Vandenbussche Daniel
06/10  Naert Flore
09/10  Plovier Jeanne
13/10  Jonckheere Marcella
13/10  Mattelaere Gilbert
28/10  Fievez Francine
11/11  Blancke Elisabeth
18/11  Olieux Roger
19/11  Coppens Martine
19/11  Vandorpe Cecile

SMOOTHIE
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19/09  Maes Jenny
03/10  Vandenbussche Daniel
06/10  Naert Flore
09/10  Plovier Jeanne
13/10  Jonckheere Marcella
13/10  Mattelaere Gilbert
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11/11  Blancke Elisabeth
18/11  Olieux Roger
19/11  Coppens Martine
19/11  Vandorpe Cecile

PUZZEL & WIN
Woordzoeker

Bladeren
Bos
Bruin
Egel 
Gezellig
Haard
Herfst
Kaars
Kastanje
Laarzen
Mos
Muts 

Noten
Oranje
Paddenstoel
Paraplu
Pompoen
Regen
Sjaal
Slak
Spin
Uil
Web
Wind

& Win
Maak kans op een mooie prijs! 
Breng je antwoord binnen aan de balie 
tegen 01/10/2019.
Uit de juiste antwoorden wordt een win-
naar geloot.

Vul de overgebleven letters in

Oplossing

Winnaar vorige editie 
Vanmarcke Marie-Jeanne 

Oplossing
Welkom
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Happy Birthday
06/09 Els Stragier      
06/09 An Elgers      
10/09 Eline Hoornaert    
10/09 Lisa Verkindere    
11/09 Filip Debruyne     
20/09 Caroline Werbrouck    
24/09 Ariane Amerlinck     
25/09 Sabrina Garrein     
26/09 Sofie Desmet    

15/10 Linda Goethals    
20/10 Katleen Slembrouck   

02/11 Annemie Dessein     
05/11 Hilde Hanssens     
17/11 Kaatje Masselis     
18/11 Nieves Concepcion   
 
20/11 Tania Decomble    
29/11 Debusschere Sherley   
29/11 Vivian Oyobagie    
30/11 Kenny Galliez 

PERSONEEL
In
Hanne Dusselier, zorgkundige
Saelens Martine, huismoeder
Al Atki Farook, huisvader

Uit
Arne Beyens, hoofdverpleegkundige
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In deze editie laten we het 
palliatief supportteam of 
kortweg PST, zoals wij dat 
hier zeggen, aan het woord. 
De naam verraadt het ei-
genlijk zelf, dit team bege-
leidt onze bewoners, hun 
omgeving en de collega’s in 
de palliatieve fase van een 
verblijf. 
Bij palliatieve zorg gaat het 
om een specifieke vorm van 
zorg op maat. Het gaat niet 
meer om kunnen genezen, 
maar wel verzachten en be-
geleiden op zoveel verschil-
lende niveaus van zorg. We 
spreken dan over pijnbestrij-
ding en comfortzorg maar 
ook over invullen van laatste 
wensen in respect met wat 
de bewoner zelf wil. Een 
luisterend oor, een goed ge-
sprek, tijd en ruimte geven 
en de juiste woorden op de 
juiste momenten zijn daarbij 
heel belangrijk. Een mens 
sterft maar 1 keer en al wat 
zich daarrond afspeelt blijft 
voor altijd in ons geheugen 
gegrift en dat is heel bijzon-
der. 

WERKGROEP AAN 
HET WOORD 

Wanneer een bewoner in 
de palliatieve fase komt, 
moeten er plots heel wat 
beslissingen genomen 
worden. Maar er is op dat 
moment niet altijd veel tijd 
en ruimte om er eens goed 
over na te denken. Daarom 
is het belangrijk om dit liefst 
vooraf te doen en neer te 
schrijven in een vroegtijdige 
zorgplanning. Dit kan door 
eens een moment samen te 
zitten met je familie, zorg-
personeel, huisarts,…  dan 
bespreken we samen hoe je 
je zorgen later ziet en wat je 
belangrijk vindt. Dit maakt 
het wanneer het moment 
daar is, gemakkelijker om 
beslissingen te nemen en 
samen voor jou te zorgen. 
Een vroegtijdige zorgplan-

ning is dan ook nooit af en 
verandert doorheen de tijd.

En daarom is het palliatief 
support team er om onder-
steuning, begeleiding en 
informatie te geven.
Wij ondersteunen bewoners 
en familie, maar ook colle-
ga’s kunnen bij ons terecht!

Wens je wat meer te lezen 
rond vroegtijdige zorgplan-
ning?
Dan kan je hiervoor terecht 
op site van vroegtijdige 
zorgplanning in West-Vlaan-
deren:
http://www.vzpwvl.be/
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Intens verdrietig, 
maar dankbaar voor de mooie herinneringen. 

We wensen jullie veel sterkte.
Vanwege de bewoners, directie 
en personeel van het WZC Ceres

HERDENKINGS-
MOMENT  
Jaarlijks organiseert het PST-team een herdenkings-
moment.
Samen met de families die dit jaar iemand dierbaar 
verloren staan we even stil om de overleden bewo-
ners te herdenken.
Dit jaar gaat het herdenkingsmoment door op 
vrijdag 18 oktober 2019. 
Families ontvangen hiervoor een uitnodiging.  
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Intens verdrietig, 
maar dankbaar voor de mooie herinneringen. 

We wensen jullie veel sterkte.
Vanwege de bewoners, directie 
en personeel van het WZC Ceres

OVERLIJDENS
Claeys Jean 25/05/2019 
Vandaele Romain 10/06/2019
Vandenbussche Daniel 24/06/2019
Vanmeirhaeghe Maria 06/07/2019  
Vervaeke Lucienne 18/07/2019
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Hospitaalstraat 81, 8930 Lauwe
tel: 056/26 77 11
WZCCeres@menen.be
https://www.facebook.com/wzccereslauwe
www.wzcceres.be


