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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.

December, t latste van t joar, wuk een joar. T zal t er jammer genoeg 
eentje zin voe rappe te vergeten… wuk peis je.
Wien a t er da keun peizen da zuk een klein beestje, da we nog nie eens 
keun zien mè oens blote oge, oens azo ging koeijoneren. T es te hopen 
dat 2021 er beter zal uitzien.

Zi je curieus?
Allee geef mo chette!

VEEL LEESPLEZIER
De redactie, Ellen & Evelien
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BELEVINGSONDERZOEK 
COVID-19 

BELEVINGSONDERZOEK VAN DE CORONA CRISIS 

SAMENVATTING RESULTATEN 

Woonzorgcentrum Ceres heeft al enkele bijzondere 
maanden achter de rug, zoals vele woonzorgcentra in België 
en de rest van de wereld. Het Covid-19-virus hield ons 
goed in zijn greep. Daarom deden we in oktober 2020 een 
bevraging bij bewoners en familie om de impact van het 
virus na te gaan, maar vooral om te leren uit de beleving 
en ervaringen. De vragen gaan over de periode van de 1ste 
lockdown wanneer nog geen bezoek op kamer mogelijk was.

De top drie van communicatiekanalen zijn het bezoek in 
de cafetaria en in de babbelbox, de telefoongesprekken en 
het zwaaien achter het raam. Familie en bewoners vonden 
dit toch niet de ideale omstandigheden om in contact te 
staan met elkaar. Opmerkingen geven wel aan dat iedereen 
blij dat dit er nog was. Het hebben van telefoongesprekken 
werd het meest positief geëvalueerd bij bewoners en 
familie. 

“Achter het raam en in de tent vond ik goed, 
veel beter of helemaal niets!” (Familielid)

Bij de bezoeken in de cafetaria of in de babbelbox 
had de familie het gevoel dat er weinig privacy in de 
gemeenschappelijke bezoekersruimte was. Over het 
algemeen hadden de bewoners wel het gevoel dat ze daar 
alleen kunnen zijn met hun familie. Door de inzet van de 
medewerkers bij de bezoeken, waren er minder activiteiten 
op de afdelingen. Dit was voelbaar voor de bewoners.
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“Ik miste de groepsactiviteiten. Het contact 
met andere bewoners was er minder.” 
(Bewoner)

“Tijdens de lockdown was er bij het bezoek 
in cafetaria geen privé. De mensen aan 
de tafel naast mij hoorden het gesprek en 
mengden zich in ons gesprek “ (Familielid)

Een groot deel van de bewoners vonden dat ze evenveel 
contact hadden met hun familie als voor corona. 
Terwijl een groot deel van de familie aangeeft dat ze 
minder contact hadden met de bewoners. De beperkte 
bezoekmogelijkheden zorgden er voor een groot deel 
voor dat ze minder contact hadden. Een groot deel van 
de bewoners geven aan dat hun band met familie en 
kennissen niet veranderd is. Bij de familieleden is slechts 
de helft ervan overtuigd dat hun band niet veranderd is.

Hoeveel contact heeft u met de bewoner 
tijdens covid-19: 

 Mening familie            Mening     
     bewoners

De communicatie verliep 
niet altijd vlot. Dat blijkt uit 
de cijfers. Eén derde van 
de familie geeft aan dat ze 
twijfelen of ze altijd genoeg 
informatie kregen over de 
gezondheidstoestand van 
de bewoners. Daarnaast 
vond de familie wel dat ze 
voldoende terecht konden 
bij het afdelingshoofd of 
medewerkers. Tijdens de 
interviews gaven bewoners 
aan dat de communicatie 
vaak individueel werd 
gebracht. Ze geven 
echter de voorkeur aan 
communicatie in groep, 
zodat zoveel mogelijk 
bewoners op hetzelfde 
moment bereikt worden. 

“Er moet beter 
gecommuniceerd 
worden. Inlichting 
geven wanneer we 
allemaal samen 
in de zaal zitten” 
(Bewoner)

“Communicatie zowel 
intercollegiaal als 
naar de mantelzorger 
is zeker nog een 
werkpunt!” (Familie)

78%

66,7% 13,3%

20%

14%

8%

MINDER DAN VOOR DE CORONACRISIS
EVENVEEL ALS VOOR DE CORONACRISIS
MEER DAN VOOR DE CORONACRISIS
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Wat we wel met zekerheid kunnen melden is dat zowel de bewoners als de familie de 
maatregelen op hygiënische vlak goed vonden.

De bewoners hebben een hele reeks van emoties ervaren. De top drie meest gevoelde 
emoties zijn verdriet, eenzaam en neutraal gedurende deze periode. De familie ervaarde 
de gevoelens van de bewoners ongeveer gelijkaardig. De top drie volgens hun is eenzaam, 
verdriet en machteloos. 40 procent van de bevraagde bewoners voelden zich niet anders 
dan anders, ze voelden zich neutraal. Wat zeer opvallend is, zijn de cijfers van het moeten 
alleen zitten op kamer. 50 procent van de bewoners geeft aan heel goed hiermee om te 
kunnen gaan. Terwijl een groot deel van de familie eerder denkt dat ze hier niet goed mee 
om kunnen gaan.

Hoe ging je om met het moeten alleen zitten op kamer tijdens de 

lockdown:

  Mening familie    Mening bewoners

Deze periode was voor alle partijen niet gemakkelijk. Via deze bevraging hebben we toch 
wat meer inzicht gekregen in de beleving van bewoners en familie.

We willen dit zeker meenemen in de toekomst.

Vooral het punt rond communicatie springt eruit. We willen hier zeker aan werken.
We willen alvast nog even verduidelijken hoe we hier te werk gaan met coronagevallen.
Wanneer wordt er getest? Ofwel wanneer een bewoner verdachte symptomen vertoont, 
wordt in samenspraak met de huisarts beslist of hij/zij getest moet worden. Ofwel 
wordt er gewerkt via een algemene testing. Hiervan wordt de familie van de bewoner 
telefonisch op de hoogte gebracht. In de eerste periode werd er dan ook 1 bewoner 
positief getest alsook 2 personeelsleden.

48%

18%
22%

13,3%
36,7%

43,3%
12%

HEEL GOED
GOED
REDELIJK
SLECHT
HEEL SLECHT
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Voor de tweede golf ging het voorlopig over 1 bewoner, 3 
personeelsleden en 1 student. Op woendag 18 november werd een 
preventieve testing onder het personeel gehouden. Hierbij testen 
nog eens 5 personeelsleden positief, 2 vrijwilligers en 1 student. 
Op donderdag 26 november hebben alle medewerkers, vaste 
vrijwilligers en studenten die negatief getest hadden, opnieuw een 
test ondergaan. De resultaten zijn voorlopig nog niet gekend. Na de 
positieve resultaten werd er ook voor gekozen ook de bewoners op 
26 november preventief te testen. Dit is informatie die we vlotter met 
jullie willen delen dit kan via  nieuwsbrief. Voor specifieke informatie 
kan je steeds contact opnemen met de hoofdverpleegkundige van de 
dienst. 

Naar bewoners toe nemen we de nood aan communicatie in groep 
mee.

Er zijn ook frustraties die we niet altijd optimaal kunnen oplossen, 
maar wel kunnen begrijpen. Wij zijn in deze uitzonderlijke situatie ook 
gebonden aan regels waar we niet van onderuit kunnen. Vaak druisen 
deze in tegen onze normen en normale werking. Dit zijn regels waar 
onze medewerkers het ook moeilijk meehebben. 

We hopen met deze info een grotere verbinding tussen bewoners, 
familieleden en medewerkers te vinden.

Tot slot willen we afsluiten met een positieve noot. We voelen een 
oprechte waardering van de familie en bewoners. Veel positieve en 
aanmoedigende woorden worden in de bevraging neergeschreven. Dit 
doet ons deugd en geeft ons de kracht om verder te gaan.
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Enkele citaten van familieleden en bewoners:

“Met bijzondere dank aan het super vriendelijk en gemotiveerd 
personeel! Dikke merci! Ongelofelijke inzet en toewijding in een 
ongedwongen en zeer spontane sfeer gezien de omstandigheden!” 

“Ze zorgen zeer goed voor ons! De verzorging heeft het zeer lastig.”

“Hartelijke dank aan alle medewerkers die er rondlopen, van zorg 
tot tuinman, werkman, kuisploeg. vriendelijk en enorm behulpzaam. 
Goede info en enorme bezorgdheid en goede opvolging van alle 
bewoners. Dik applaus voor een hecht team die 'onze familie' het 
beste uit zichzelf laat halen. Respect!”

“Alles wordt er goed geregeld tijdens de covid-19, en de bewoners 
worden er goed opgevangen van het personeel, mijn moeder 
van 95 jaar is in ieder geval heel tevreden van haar verblijf in het 
woonzorgcentrum.”

“Er was een groot verdriet dat je uw dochter niet meer kan zien. 
Iedereen binnen het woonzorgcentrum praat hierover. Wat we wel 
niet mogen vergeten is dat ze goed voor ons zorgden! Ze zorgden voor 
ons alsof we hun kind zijn.”
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KOETNANSJE 



NIEUWE 
BEWONERS

UT BOLDRIES
De helaasheid der cafetaria…..
De helaasheid der cafeta-
ria…..
We hebben daar zo naar 
uitgekeken, een spiksplin-
ternieuwe cafetaria…gezel-
ligheid, een pintje pakken, 
tateren,…
En dan, een indringer van 
formaat: Corona!
Alles op slot, meubilair 
verhuisd, en plots werd 
het een nood i.p.v. een 
deugd. Onze café de Lauw-
berg werd gebruikt als 
babbelbox. De fleskes bier 
en frisdrank stonden er 
achter het frigoglas maar 
triestig bij, chips en cho-
colade bleven eenzaam in 
de kast, ijsjes verstijfd in 
de vriezer, zelfs de glazen 
konden er niet mee la-
chen.
Nu en dan werd door de 
animatie een rijdende 
cafetaria georganiseerd, 

maar toch is dat niet het-
zelfde…De bewoners wer-
den gevraagd wat ze graag 
wilden, maar ze moesten 
sowieso op kamer of in 
de living hun consumptie 
ontvangen. 
En dan kwam het idee om 
per afdeling eens een na-
middag naar de den bar te 
gaan. Grote vreugde bij de 
mensen. Ze zouden, van 
ver uiteraard, de gasten 
van de andere living eens 
weer zien. De vrijwilligers 
waren direct bereid om elk 
hun vaste dag weer te ko-
men bestellen. Sommigen 
hadden er zelfs al vroeger 
om gevraagd.
En wij weg, elk om beurt, 
op “café”. Plezier, een bab-
belke slaan, nen goeien 
drinken, een crèmeke 
lekken. We konden er mee 
leven dat het enkel voor 

bewoners was en er geen 
bezoek mocht bijzitten. 
We vertoefden tenmin-
ste ne keer in een andere 
omgeving.
Maar dan,….STOP! We wa-
ren terug bij af. Het beest-
je stak nogmaals de kop 
op. Jammer, de cafetaria 
ging voor de 2de keer op 
slot, enkel nog “levering 
op kamer”. Gedaan met 
het wekelijkse uitstapje. 
Eigenlijk willen we niet kla-
gen. Zolang het moet, en 
we kunnen, gaan we onze 
plan trekken. In moeilijke 
tijden lukt het ook , alleen 
iets ingewikkelder.
Vroeg of laat mogen we er 
weer heen, maar dan zal 
het voor meer dan eentje 
zijn wi! Lauwberg, hou je 
maar gereed: 
WE’LL BE BACK!!!!     
  Connie 

0K03 
Marcel Houtekier

0K16 
Elza Vanneste 

NIEUWE BEWONERS

11
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HIEP HIEP HOERA  
02 jan Mariette Verkruysse / 82 jaar
25 jan Daniel Ferlin / 73 jaar
07 feb Nicole Saelens / 81 jaar
10 feb Michel Lebbe / 81 jaar
12 feb Frida Callewaert / 96 jaar
14 feb Muguetta Verschelde / 90 jaar
 

Donderdag 29 oktober zouden we pompoensoep met 
spinnen maken, samen met de bewoners van Boldries 
1. Door omstandigheden ging het niet door, de mensen 
moesten weer op kamer blijven. Gelukkig hadden we 
een hulplijn: Joke! Samen met haar heb ik dan toch 
kunnen kokerellen. Ikzelf moest patatjes schillen en uien 
snijden, met de nodige tranen vaneigens……Joke draaide 
de “tarantula’s” en zorgde voor de poten. Nog pompoen 
erbij, room, kruiden, we maakten ineens 2 grote potten, 
zodat Boldries 2 kon meegenieten. 
En Joke, het mag gezegd worden: uw soep was 
superlekkerrrrrrrrrrrrrrrr!!!

 

POMPOENSOEP



13

02 jan Mariette Verkruysse / 82 jaar
25 jan Daniel Ferlin / 73 jaar
07 feb Nicole Saelens / 81 jaar
10 feb Michel Lebbe / 81 jaar
12 feb Frida Callewaert / 96 jaar
14 feb Muguetta Verschelde / 90 jaar
 

FIT IN JE HOOFD 
De winter staat voor de deur. De dagen worden korter en de temperatuur daalt. Elk jaar 
opnieuw krijgen mensen te kampen met een winterdipje.  Maar hoe komt het dat sommi-
gen daar beter mee omgaan dan anderen? Het antwoord: veerkracht. 

Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met stress, tegenslag en veranderingen. 
Je bent in staat om in een moeilijke periode sterk, positief en op de toekomst gericht te 
blijven. Mensen met een hoge veerkracht laten minder snel de moed zakken. Meer nog, 
ze komen er zelfs sterker uit! 'What doesn't kill you makes you stronger' is hun motto. Je 
kunt je eigen veerkracht ook versterken aan de hand van onderstaande 10 tips! 

'Als het leven je uitdaagt met tegenslagen, 
daag jezelf dan uit om sterker te worden.'
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10 TIPS OM JE VEERKRACHT TE 
VERSTERKEN:
1. VIND JEZELF OKÉ.
Niemand is perfect. Je bent uniek en dat verdient respect. Jezelf aanvaarden zoals je bent 
en dat oké vinden, is zeer belangrijk. Wanneer je niet tevreden bent met jezelf, ga je je 
sneller ongelukkig voelen en niet goed in je vel zitten. 

2. PRAAT EROVER.
Als je met iets zit, praat erover. Zoek iemand waar je terecht kan. Wanneer je met nie-
mand kan praten dan ga je de dingen blijven opstapelen en piekeren. Terwijl als je weet 
dat er iemand naar je luistert en begrip heeft voor jouw probleem, dan krijg je het gevoel 
dat je er niet meer alleen voor staat.

3. BEWEEG.
Wanneer je piekert kan dit energie verbruiken. Een leuke activiteit kan er voor zorgen dat 
je energiepeil en doorzettingsvermogen verhoogt. Je krijgt er ook een ontspannen gevoel 
van. 

4. PROBEER IETS NIEUWS UIT.
Iets nieuw doen of iets nieuw leren zorgt ervoor dat je je horizon zal verruimen en je leert  
hierbij nieuwe mensen kennen. Doe wat je graag doet en geniet van de dingen die je goed 
kunt. Geef niet te snel op, zo zal je achteraf nog trotser op jezelf zijn! 

5. REKEN OP JE VRIENDEN.
Als je niet zegt wat er scheelt kunnen je vrienden je niet helpen. Weet dat je met vrien-
den kan je praten! Het is belangrijk om dit te doen. Zo kunnen ze je begrijpen en helpen. 
Ze steunen je en laten je voelen dat je er niet alleen voor staat. 
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6. DURF NEE TE ZEGGEN.
Een ‘nee’ kan verlossend werken voor jezelf en voor anderen. Een ‘nee’ loont op lange ter-
mijn. Nee zeggen is laten zien dat je een eigen wil hebt en een eigen vrijheid hebt. 

7. GA ERVOOR.
Als je iets wil doen of bereiken, ga er dan ook echt voor! Door voor iets te gaan, ga je min-
der denken aan je problemen. Zo ga je minder piekeren en ontspan je meer. 

8. DURF HULP TE VRAGEN.
Niemand kan alles zelf! Hulp vragen is helemaal geen teken van hulpeloosheid maar toont 
aan dat je jezelf kan redden. Hulp vragen is echt oké, dus doe het ook! Zoek personen of 
een organisaties die je kunnen helpen en samen je probleem kunnen oplossen. 

9. GUN JEZELF RUST.
Het is belangrijk om te ontspannen, om tijd voor jezelf te nemen! Dit is belangrijk om te ver-
mijden dat je stress krijgt, dat je overbelast wordt en dat de spanning te hoog oploopt. Zoek 
een manier om tot rust te komen. Weet dat het ook oké is om helemaal niets te doen.

10.  HOU JE HOOFD BOVEN WATER.
Soms is het leven heel moeilijk en lijkt alles slecht te lopen. Dat is normaal, iedereen heeft 
wel eens een slechte periode. Weet dat je niet alleen bent. En dat het oké is om je eens niet 
oké te voelen.

Via deze 10 tips kan je zelf aan de slag met je eigen veerkracht. Je kan aan meerdere stap-
pen tegelijk werken of kan er ook voor kiezen om stap per stap tewerk te gaan. 

Op www.fitinjehoofd.be leer je controle over je eigen leven te hebben.
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‘K WIT ZONDRE

Zo reed aan iedere kamer van de afdeling Bramier de 
heksenkar voorbij met gekke gekleurde drankjes met 
ogen en tanden. De kar was duister aangekleed met 
spinnenwebben en griezelige kannen waar drank in zat. 
Opperheks Ellen brouwde in de namiddag een heerlijk 
drankje voor de bewoners.  
Ze hadden de keuze tussen slangensnot of vampierenbloed. 
De bewoners genoten van het bezoek en vonden het 
drankje geslaagd! Gelukkig veranderde er niemand in een 
spin of een vleermuis! 
Onze fotograafheks Ilse zorgde voor hele mooie foto’s. 
Na een geslaagd bezoek van de opperheks, keert ze terug 
naar haar peperkoekenhuisje waar ze broedt op een recept 
voor nieuwe dranken.  Tot volgend jaar… HAHAHA… 
Pas maar op, als je omkijkt, kan ze er zomaar staan! 

HALLOWEENPUNCH 
BOOOOEEEEE!!

 HAPPY HALLOWEEN!! 

NIEUWE BEWONER
1K58 
Keirsbulck Roger 
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EP BRAMIER

 HAPPY HALLOWEEN!! 



HIEP HIEP 
HOERA  
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HERFSTQUIZ 
We konden tussen twee golven door toch een klein 
beetje samenzitten, daarom organiseerden we een leuke 
herfstquiz voor de afdelingen. Elke afdeling kon per bubbel 
mee quizzen. Ellen maakte de quiz en Connie was de 
quizmaster.
Er werden allerlei leuke vragen gesteld over de herfst 
en gebeurtenissen in die periode. ‘Hoeveel weegt een 
gemiddelde rode eekhoorn?’, meer of minder dan Connie! 
Tijdens de pauze konden onze bewoners genieten van een 
bordje met lekkers en nen goeie dreupel.
Hopelijk tot op onze winterquiz!! 

 

19 dec Laurette Keirsbulck / 81 jaar
27 dec  Lionel Dedecker / 88 jaar
27 dec Nadine Jacquens / 73 jaar
06 jan André Verdonck / 86 jaar
11 jan  Marie Jeanne Vanmarcke / 84 jaar
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Ingrediënten:
300 gr boter
1 snuifje zout
325 gr kristalsuiker
5 eieren   
4 pakjes vanillesuiker (8gr/stuk)
1 tas spuitwater
500 gr zelfrijzende bloem

Bereiding:
-  Suiker en eieren opkloppen tot ze  
 bijna wit zijn van kleur
- Vanillesuiker en spuitwater   
 toevoegen 
-  Gezeefde zelfrijzende bloem 
 en  gesmolten boter en zout   
 toevoegen en verder kloppen tot  
 een gladde massa
-  10 minuutjes laten rusten en  
 daarna afbakken in een gewoon  
 wafelijzer (vorm niet helemaal vol  
 doen)
-  Smakelijk…

LAYSA’S RECEPT 
ZACHTE VANILLEWAFELTJES:
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OE EST EP 
SWAENEKOUTER
LEVE DE HERFSTVAKANTIE VOOR 
JUFFROUW CONNIE…EN VOOR 
CERES.

Daar de herfstvakantie dit 
jaar uitzonderlijk langer 
duurde dan normaal, 
kreeg ik de vraag van juf 
Connie of zij als vrijwilliger 
kon komen activiteiten 
geven in Ceres.
Dit moest ze geen 
tweemaal vragen, want 
zo’n voorstel hebben we 
niet alle dagen he.
Na overleg met de 
stuurgroep kon dit 
coronaproof doorgaan en 
begon juf Connie aan haar 
vrijwilligerswerk 
Haar eerste job was, om 
tijdens de koffieronde 
bewoners te  bezoeken 
die weinig of geen bezoek 
krijgen. Dat was een zalig 
moment van aandacht 
geven en krijgen, zowel 
voor de bewoner als voor 
juf Connie, want zo zei 
Connie ‘als ik klaar ben als 
kleuterleidster, solliciteer 
ik hier direct als assistent 

van den ergo. Het is hier 
zalig werken en ik doe 
dat enorm graag bij jullie 
bewoners…’ als dat geen 
compliment is voor onze 
werking.
Na de koffietafel en de 
deugddoende babbels, 
was het tijd om naar 
living 2 te gaan op 
Swaenekouter. Juf Connie 
was geïnstalleerd met 
haar muziekinstallatie en 
het zingen kon beginnen. 
Alle bewoners hadden er 
deugd van en vroegen zelfs 
om hun lievelingsliedje te 
draaien, die ze dan ook uit 
volle borst meezongen.
Het samen zingen had ons 
zo’n deugd gedaan, dat 
we een tweede namiddag 
organiseerden , voor 
den andere living .Ook 
daar was het een groot 
succes en zijn we opnieuw 
volledig opgegaan in ons 
zangtalent. Werner vroeg  

ook zijn lievelingslied 
aan, nl Ramona. En zo 
verliep de namiddag 
heel gezellig, maar we 
waren nog lang niet 
uitgezongen…Juf Connie 
trok een paar dagen later 
naar den Boldries om daar 
nog méér zangtalent te 
ontdekken.
En…juf Connie had de 
smaak te pakken om onze 
werking te ondersteunen. 
Voor onze herfstbrunch 
van 12 november stond 
ze al om 8u paraat om de 
tafels te dekken en vers 
fruitsap te persen. Ze 
maakte er samen met het 
personeel en de bewoners 
een gezellige brunch van.
Deze ondersteuning op 
Swaenekouter was echt 
welkom en daarvoor aan 
juf Connie: hartelijk dank 
om die méérwaarde te zijn 
in coronatijden!

20



2K80 
Doornaert Gabrielle

NIEUWE BEWONER

21



In coronatijden moeten 
we nie laten van groenten 
te kuisen voe oeze lekkere 
pompoensoep in het kader 
van halloween.
Oeze bewoners werden 
de groenten ip kamer 
gebracht, na het 
koffiemoment en sneden 
met plezier en vol vlijt de 
soepe ingrediënten.
Ge keunt zien ip de foto’s 

hoe de soepe tot stand 
kwam, allemaal met 
vers gerief, boordevol 
vitamientjes om oes 
te beschermen tegen 
alle winterkwaaltjes en 
hopelijk ook tegen dat 
hardnekkig beestje die nu 
rond floreert. We leven ip 
hope! 

Hier enkele voorbeelden.

22

HIEP 
HIEP 
HOERA  

05 dec Knockaert Walter / 82 jaar
11 dec Dozie Yvette / 85 jaar
21 dec Maes Sonia / 77 jaar 
08 jan Denise Duquesne / 79 jaar
13 jan Werner Hoorens / 90 jaar
05 feb Leona Verdure / 81 jaar
08 feb Wilfried Vervaeke / 74 jaar
28 feb Orane Declercq / 88 jaar

POMPOENSOEPE KLAARMAKEN UP 
UNDER KOAMER VOE HALLOWEEN.
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PUZZEL & WIN
ZOEK DE PAASEIEREN
Letterzoektocht
Op elke living zijn 6 letters verstopt.
Vind ze allemaal.
En puzzel met alle letters een woord.

& Win
Maak kans op een mooie prijs! 

Breng je antwoord binnen aan de balie tegen 1/2/2021
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar geloot.

Winnaar vorige editie 
Fievez Francine

Oplossing vorige editie 
Er zaten 8 nullen tussen de Q’s 
Nummer 5 is als eerste gevuld

05 dec Knockaert Walter / 82 jaar
11 dec Dozie Yvette / 85 jaar
21 dec Maes Sonia / 77 jaar 
08 jan Denise Duquesne / 79 jaar
13 jan Werner Hoorens / 90 jaar
05 feb Leona Verdure / 81 jaar
08 feb Wilfried Vervaeke / 74 jaar
28 feb Orane Declercq / 88 jaar
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Happy Birthday
08/12 Corinne Wyseur
25/12 Inga Laperre
27/12 Petra Bruynsteen
30/12 Brigitte Vanneste

05/01 Martine Roose
11/01 Yves D’Hondt
25/01 Elise Vanwynsberghe
26/01 Vannessa Amerlynck

01/02 Evelien Pattyn
04/02 Stephie Duthoy
07/02 Connie Depoortere
08/02 Shauny Bouckaert
17/02 Andy Bostoen
24/02 Jamila Temerkaeve
25/02 Jean-Luc Maréchal
 

 

 

PERSONEEL
Uit
Ludovic Choeur, onderhoud
Charline Vandenborre, huismoeder
Fazila Hashimi, huismoeder
Nancy Desmet, zorgkundige.
Veronique Malfait, keukenhulp



Het keukenteam 
Hallo,

Wij zijn Viny en Laysa van het 
keukenteam, je kan ons herkennen 
aan onze zwarte kledij, waardoor 
we wel eens de zwarte brigade ge-
noemd worden. Je vindt de keuken 
terug in de kelder van het woon-
zorgcentrum, waar wij dus ook 
meestal te vinden zijn. We komen 
af en toe eens op de afdelingen als 
we de maandelijkse controle van 
de frigo’s doen of als we de voe-
dingsmiddelen van de wekelijkse 
bestellingen ronddragen. Hier ter 
plaatse worden er geen maaltijden 
meer bereid, maar  we verdelen 
wel de maaltijden die via WZC An-
dante aangeleverd worden, daar-

voor hebben we speciale warmhoudkarren. Frietjes en kroketjes worden 
nog steeds hier te plaatse gebakken, meestal op woensdag en zondag. We 
staan ook in voor het klaarzetten van de dagelijkse en de wekelijkse bestel-
lingen zoals brood, beleg, desserts enz...voor de verschillende afdelingen. 
We worden hier ter plaatse ook beleverd van verschillende firma’s, dus zor-
gen we ervoor dat alles op tijd besteld wordt en we zorgen er steeds voor 
dat de leveringen volgens de HACCP-normen weggestoken worden. Verder 
staan wij hier in voor een deel van de afwas en voor het onderhoud van 
de keuken. We zijn een klein team, dat normaal gezien in 2021 uitgebreid 
wordt met 1 persoon. Hopelijk zijn jullie een beetje wijzer geworden over 
wie we zijn en wat we hier in het woonzorgcentrum doen.
Vriendelijke groeten vanwege de zwarte brigade.
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TEAM IN DE KIJKER



Intens verdrietig, 
maar dankbaar voor de mooie herinneringen. 

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

OVERLIJDENS
Gisele Decock    19/09/2020
Marie-Jeanne Vandoorne  30/09/2020
Gilbert Mattelaere   25/10/2020
Marcel Houtekier   23/11/2020
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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
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Hospitaalstraat 81, 8930 Lauwe
tel: 056/26 77 11
WZCCeres@menen.be
https://www.facebook.com/wzccereslauwe
www.wzcceres.be


