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INTRO
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.

Al was t nie vele van ne zomre da we hèt ein, we ein t nie an oens erte 
laten komn.
Voor t eerst was t er were wandelinge in groep met ne tussenstop. 
En deed da deugd were eentje meugen drinken onder de bane. Het 
Applauws in Lauwe werd oenze nieuwe uitvalsbasis. T es ter geestig zitn.
Mo ja die Corona é, we zin der toch nog nie helegans van af gerakt. Der 
zin al versoepelingen, ma t es nog alsan nie lik van te voren. T es te hopen 
da t ie verre wegbluft in t najaar. Want der sta ier toch al were t een en t 
ander ep t programma…

Zi je curieus?
Allee geef mo chette!

VEEL LEESPLEZIER
De redactie, Ellen & Evelien
 



5

CERES NIEUWS

NIEUWE GEZICHTEN
TEAMCOÖRDINATOR ZORG 

Wie is Leen ?  
Leeftijd:  50 jaar
Mama: van 5 zonen 
Woonachtig:  te Vloesberg / Flobecq  op de 
grens tussen de Vlaamse Ardennen en le Pays 
des Collines 

Hobby’s:  muziek, sociaal engagement, natuur  
Visie: Goede zorg verlenen aan onze bewoners 

is een dagelijkse uitdaging.  Goede zorg zit ‘m in de 
kleine dingen ;  een vriendelijk woord,  kloppen op de 

deur voor het binnengaan,  ..  Het verschil maken door meer in-
spraak en keuze te laten aan de bewoner ipv door gewoonte zelf 
te willen beslissen wat goed is voor hem/haar.   Om dit te berei-
ken is het ook nodig dat de medewerkers goed in hun vel zitten 
en zich uitgedaagd voelen om gemotiveerd en betrokken aan 
het werk te gaan, elke dag.  Ik zie het mijn taak om er mee over 
te waken dat  waarden van de verschillende belangengroepen  
in een WZC - bewoners, medewerkers en organisatie-  in even-
wicht zijn.  Een WZC is meer dan zorg alleen.  Het is de taak van 
ons allen om onze bewoners ook een thuis te geven, om hier 
te kunnen wonen en leven op een manier waar zij zich kunnen 
goed en gerespecteerd voelen.  Ik wil graag met jullie samen op 
pad om hieraan verder te werken ! 
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TEAMCOACH EKA-TEAM
Wie is Femke Deleu?
Leeftijd: 33 jaar
Woonachtig: Te Geluwe in afwachting van ons huis te Me-
nen dat we aan het verbouwen zijn
Gloeiende hekel aan: “Achter ’t gat klappen”

Stekezot van: Wereldse keukens ontdekken (eten en koken)
Hobby’s: Wandelen in de ongerepte natuur, dagtripjes naar 

‘t stad, lezen, …
Visie: Het woonzorgcentrum zien als een verderzetting van bewo-

ners hun levensverhaal binnen onze maatschappij, waarbij wij op hun 
vraag ondersteunen/helpen waar nodig. Een warme, huiselijke en res-
pectvolle omgeving garanderen voor de bewoner als medemens. Eerlijke 
communicatie, kwaliteit, openheid en een sterk teamgevoel nastreven 
zodat we samen kunnen instaan voor menswaardige zorg in zijn totaliteit.

ERGOTHERAPEUTE BRAMIER
Wie is Layla Dewitte?
Leeftijd: 20 jaar
Woonachtig te: Wevelgem
Hobby’s: turnen, saxofoon spelen, reizen, weggaan met 

vrienden

PRIJSINDEXATIE DAGPRIJS
Het vast bureau keurde vanaf 1/10/2021 de indexering van volgende 
prijzen goed:
een 1-persoonkamer kost voortaan 61,63 EUR per dag. De toegestane 
korting op de maximale dagprijs wordt opgetrokken naar 4,13 EUR/dag. 
De korting is van toepassing voor personen die de laatste 40 jaar voor 
de opname minimum 15 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister van Menen. Voor bewoners uit groot Menen blijft 
de dagprijs dus 57,5 EUR.



BLIJF VERDER OP DE HOOGTE 
VAN HET NIEUWS IN CERES!
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief via de QR-
code of volgende link:
https://mailing.drk.be/h/
y/742015EA4ADC4B48

ACTIVITEITEN 
SEPTEMBER
03 Zitdansen
13 Voorlezen
20 Kleuterturnen
28 zang en dans
30 Oliebollenkraam

OKTOBER
04 Kermiswandeling
11 Voorlezen
12 Bloemschikken
15 Zitdansen
19 De Foute Bingo
21 Modeshow
28 Wellness

NOVEMBER
04 Gedigitaliseerde tijdschriften
08 Voorlezen
15 Kleuterturnen
16 Optreden Willy en Walter
19 Kaasavond (onder voorbehoud)
26 Zitdansen

7
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KOETNANSJE 



NIEUWE 
BEWONERS

UT BOLDRIES
Barbecue in Ceres
Zoet goe were zin? Dat es 
oltid de vroage nji hier in 
Belgie………
Maar zowiezo moeten we 
op voorhand een datum 
vastzetten. Ge kunt op de 
laatste knip geen barbecue 
doen voor 93 bewoners 
hé.
Dus spraken we af met de 
keuken: het zou 24 juni 
worden, een donderdag. 
Styf warme wast niet, en 
tegen da Evelien arriveer-
de, begost het ol te pleu-
teren…Mo we hebben het 
ons niet aangetrokken wi. 
De cafetaria met de poly-
zaal ernaast werd omgeto-
verd tot feestzaal. Skwone 
servietten, onderleggers, 
veel glazen, slingers ip de 
tafels, een fleurig tafereel. 
Prachtige muziek (zegt 
Kaat!), de vrijwilligers die 

de sangria al klaarzetten, 
Tucskes ip tafel, two een 
gezellige drukte. De barbe-
cues werden op het terras 
vooraan gezet ipv op de 
binnenkoer. Yves en Viny 
aan de rooster!
Tegen 10u30 zat iedereen 
al beneden. Alst om uit te 
gaan is….. oe zijn we zelve! 
Elkeen kreeg een Sangria, 
met nog een repasse, 
want we hadn 2 ketels! 
Ondertussen plaatsten de 
collega’s van het onder-
houd & administratie (olv 
Laysa) de groenten, saus-
jes, enz …..op de lange 
tafel. Bewoners die nog 
konden mochten zelf aan-
schuiven. Anderen werden 
geholpen door vrijwilligers 
en personeel. Ondertus-
sen werd een glaasje frisse 
rosé ingeschonken. Ieder-

een mocht eten zoveel hij 
kon, er was zeker van alles 
genoeg. En om het laatste 
putteke te vullen, was er 
nog een aardbeienijsje. 
Het was een drukke dag, 
maar de bewoners vonden 
het leuk en lekker. 
En daarvoor doen we het 
hé…… En de kaffie? Mo da 
was veur achter de siesta 
wi…..
Bedankt aan iedereen die 
meehielp. Volgend jaar 
weer, maar dan hopelijk 
beter weer, zodat het bui-
ten kan doorgaan.

Connie

NIEUWE BEWONERS

0K28 Germain Ruaert
9

0K22 Maria Verkruysse
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HIEP HIEP HOERA  
07 sep Luc Van Der Borght/ 70 jaar
13 sep Aline Ducoulombier/ 90 jaar
27 sep Isabelle Baelde/ 91 jaar
04 okt Christelle Tubaert/ 74 jaar
27 okt Marie-Jose Maes/ 92 jaar
25 nov Irène Vermeersch/ 89 jaar

 

Donderdag 15/07/2021 zijn we voor het eerst weer (sinds 
lange tijd) gaan wandelen MET een grote groep (Boldries 
en 3 verstekelingen van Bramier). En met een pauze! 
We zijn naar het Applauws geweest, waar we heel 
welgekomen waren! En we goan do nog stopn!
Tes nie verre, tes bergnere, en tes goed. Nig ze!

 

NAAR HET APPLAUWS



Elk jaar opnieuw brengt 
de winter vervelend gezel-
schap met zich mee: griep. 
Gemiddeld wordt één op de 
tien mensen ermee besmet. 
Meestal genezen ze vanzelf 
na enkele dagen, maar bij 
sommigen kan griep ern-
stige gevolgen hebben. Elk 
jaar sterven ook honderden 
mensen aan de gevolgen 
van de ziekte.
Vaccinatie is de beste ma-
nier om je tegen griep en 
vooral de gevolgen ervan te 
beschermen. Ben je gevacci-
neerd, dan is de kans dat je 
griep krijgt veel kleiner. Krijg 
je toch griep, dan word je 
met een vaccinatie minder 
ziek en is de kans op compli-
caties zoals een longontste-
king veel kleiner.

TEST JE 
GRIEPKENNIS.
“Van het griepvaccin krijg je 
griep.” 
FOUT
Het vaccin bevat geen le-
vende virusdeeltjes. Je 
wordt er dus niet ziek van. 
Door de vaccinatie maakt je 

lichaam juist afweerstoffen 
aan. Dat duurt wel twee we-
ken. Als je binnen die twee 
weken met het griepvirus in 
aanraking komt, kan je toch 
griep krijgen. Laat je dus op 
tijd vaccineren!

“Griep is niet besmettelijk.”
FOUT
Griep is een zeer besmet-
telijke ziekte. Wie in contact 
komt met iemand die griep 
heeft, maakt 20 tot 50 % 
kans om zelf ook griep te 
krijgen. De ziekte wordt 
onder andere verspreid via 
hoesten en niezen, maar 
ook via aanraking van op-
pervlaktes die besmet zijn 
met het griepvirus. 

“Het griepvaccin heeft bij-
werkingen.”
JUIST
Soms treedt op de plaats 
van de prik (de bovenarm) 
wat pijn, roodheid of een 
lichte zwelling op. Dat gaat 
na enkele dagen vanzelf 
over. Klachten als hoofdpijn 
en koorts zijn zeldzaam, 
maar kunnen voorkomen 
worden. Allergische reacties 

komen zelden voor. Perso-
nen die allergisch zijn voor 
kippeneiwit mogen zich niet 
laten inenten.

“Het griepvaccin werkt le-
venslang.” 
FOUT
Een griepvaccin moet je elk 
jaar opnieuw krijgen omdat 
griepvirussen elk jaar anders 
zijn. Het vaccin wordt afge-
stemd op de virussen die 
dat seizoen naar verwach-
ting veel zullen voorkomen. 
Bovendien is de bescher-
ming meestal na een half 
jaar tot een jaar uitgewerkt. 
Als je vorig jaar griep gehad 
hebt of gevaccineerd was 
tegen griep, kun je dit jaar 
toch ook nog griep krijgen.

“Ik krijg nooit griep.” 
FOUT 
Gemiddeld krijgt ongeveer 
één op de tien mensen 
griep. Sommige mensen krij-
gen inderdaad zelden griep, 
maar zeg nooit “nooit”. 
Daarom is het raadzaam om 
ieder jaar de griepprik

11

ZORG DAT JE NIETS 
MIST DOOR GRIEP. 07 sep Luc Van Der Borght/ 70 jaar

13 sep Aline Ducoulombier/ 90 jaar
27 sep Isabelle Baelde/ 91 jaar
04 okt Christelle Tubaert/ 74 jaar
27 okt Marie-Jose Maes/ 92 jaar
25 nov Irène Vermeersch/ 89 jaar
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‘K WIT ZONDRE
Op 2 augustus was Bramier den uitdager 
van Boldries voor een spelletje Boccia.
Ge kent da wel, da spel me die bollekes int 
rood en blauw daj dan zo dichte meuglik 
bie da wit bolleke moe smitn.

En of dat ne spannende strijd was! Eigenlijk 
wast wok een beetje de ventn van Bramier 
teegn de vrouwn van Boldries.

Bramier nam nen goeien start en stond ol 
rappe an kop me nen groten voorsprong ip 
Boldries, maar da liet Boldries nie zomaar 
gebeuren! Voor da Bramier et goe en wel 
deure ad, stond Boldries were ip ne gelijken 
stand. Kga zelfs meer zeggen, ip een 
bepaald moment stond Boldries ip kop me 
nen kleinen voorsprong ip Bramier!

Tis dan heel den tijd enorm spannend 

geweest en zowel Bramier als Boldries 
gaven genen voorsprong af aan den 
anderen.

Da gezegd zijnde hebben zowel Boldries 
als Bramier under verdiep als de beste 
verdedigd, maar uiteindelijk ist Bramier die 
me de bloemn gaan lopen is en de winnaar 
was met 10 punten voorsprong op Boldries.
Der werd goe gespeeld en goe gelachen en 
iedereen wast dermee eens da we da zeker 
nog nen keer moeten doen!

Zou Swaenekouter het ook aandurven om 
het ne keer op te nemen tegen Bramier?

BOCCIA BRAMIER VERSUS BOLDRIES

NIEUWE BEWONER

1K59 Laurette Deschaeck
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EP BRAMIER



HIEP 
HIEP 

HOERA  

14

HALLO WERELD! 

03 sep Christiane Marechal/ 82 jaar
04 sep Simonne Desmet/ 90 jaar
14 sep Maria Devriendt/ 92 jaar
03 okt Josiane Vermaesen/ 78 jaar
17 okt Annie Verraest/ 78 jaar
19 nov Noella Desplancke/ 98 jaar
23 nov Roland Maes/ 59 jaar

Mijn naam is Vic Degroote. Ik ben geboren 
op een zonnige vrijdag 16 juli 2021. Mijn 
gewicht was prima 3kg410 en mijn lengte 
was 50cm.

Mijn mama Ellen en papa Alexis zijn heel 
gelukkig dat ik er ben. Ik ben klein voor 
de wereld maar de wereld voor hen. 
Ondertussen eet ik goed, slaap ik goed,.. 
niemand kan klagen.

Een beetje huilen hoort daar ook bij anders 
zou niemand weten dat ik er ben. 
Als er eens een momentje is kom ik 
misschien eens langs zodat jullie mij ook 
kunnen leren kennen. Hier alvast een 
fotootje van mij. Groetjes Vic 

Groetjes, 
Ellen 
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Ingrediënten (10 pers)
1,5 dl vers sinaasappelsap
2 el vloeibare honing
2 dl cider
1 fles rode wijn
5 cl cognac
2 el rietsuiker
2 kruidnagels
1 mespuntje nootmuskaat
1 kaneelstok
Vlindersiroop
2 sinaasappelschillen

Bereidingswijze
Doe de wijn in een pannetje 
voeg de honing, suiker, 
sinaasappelschillen, kruidnagels, 
kaneelstok en nootmuskaat toe.
Breng op een zacht vuur tot tegen 
de kook aan en laat 5 minuten 
sudderen.
Doe de cider, sinaasappelsap en 
cognac bij.
Laat nog even opwarmen. 
Giet het mengsel door een zeefje 
in een grote vuurvaste bowl.

Serveertip
Serveer in kleine, elegante glaasjes of vuurvaste kopjes.
Een paar eetlepels vlierbessensiroop maken deze glühwein nog origineler.

Op dinsdag 30 november wordt dit heerlijke recept 
geserveerd op Boldries!

03 sep Christiane Marechal/ 82 jaar
04 sep Simonne Desmet/ 90 jaar
14 sep Maria Devriendt/ 92 jaar
03 okt Josiane Vermaesen/ 78 jaar
17 okt Annie Verraest/ 78 jaar
19 nov Noella Desplancke/ 98 jaar
23 nov Roland Maes/ 59 jaar

GLÜHWEIN



?????

OE EST EP 
SWAENEKOUTER
VZW STAL DEYAERT KOMT 
JAARLIJKS OP BEZOEK EN 
HEBBEN DAN AL HUN AAIDIEREN 
MEE
15 juli was het…. een 
zalige zomerdag , niet te 
warm, sjuste van passe
En daar kwamen de 
aaidierkes al uit hun 
kooikes;  dwergkonijntjes, 
allerlei sierkippen, cavia’s, 
de grote maine coon en 
Tina de hond
Elke bewoner die wilde, 
kreeg een konijntje, een 
sierkip of de grote Redmar 
op schoot
Redmar is een maine 
coon…dit wil zeggen een 
grote langharige raskat 
van 9 kg , maar o zo lief en 
verdraagzaam ; Redmar 
ging van de ene schoot 
naar de andere, of als het 

schootje wa te klein was, 
ging ze haar languit op de 
tafels leggen
’t schijnt dat die bjistjes 
van Noord Amerika koem, 
meerbepaald van Maine, 
vandaar die naam..coon 
wil dan zeggen wasbeer en 
als je kijkt naar die grote 
pluimstaart van Redmar 
, dan zal je wel weten 
waarom.
Ook Tina, de Berner 
Senner, deed zijn toerkes 
en was vooral de keppe 
van Justine en Rachel
He Rachel? Je was er eerst 
benauwd van he, maar je 
hebt dan toch gedurfd om 
snoepkes te geven he… 

eerst met jouw hand een 
bitje van verre om dan 
dichter te koem..haha
De dwergkonijntjes 
werden overvloedig 
geaaid en geknuffeld en de 
grote raskat werd gekamd 
door Jacqueline
De tijd vloog en het was 
alweer het moment om 
afscheid te nemen, maar 
met de belofte dat de 
aaidieren terug op visite 
zullen komen volgend jaar.
Wij hebben alvast veel 
geknuffeld en ferm 
genoten van al die 
dierenliefde..

16



172K73 Nicole De Rycke
NIEUWE BEWONERS



klaargemaakt door onze bewoners 
van dienst , opgegeten door alle 
bewoners van Swaenekouter

Nu de zomer volop bezig is en we 
enkele mooie zomerdagen hadden, 
maakten we koude schotel op 17 
mei en net een maand erna, 17 
juni maakten we heerlijke tomate 
crévette…

En daar is er nogal wa werk aan 
hoor :

De salade kuisen, de tomaatjes 
wassen en snijden, de worteltjes 
snijden, peterselie plukken, 
wassen en fijn snijden, sjalotjes 
snijden, komkommer snijden….
de schellekes vlees oprollen en de 
hesp insmeren met kruidenkaas 

en oprollen om dan in stukjes te 
snijden, de patatten schillen en 
koken, om deze dan nog koud te 
krijgen tegen het avondmaal….vele 
werk, maar vele bewonershanden 
maken licht werk

Alles werd dan nog mooi geschikt 
op grote schalen, 

We hadden 6 grote schalen, drie 
voor elke living van Swaenekouter 
en weet je wat?  Het was Zo lekker 
dat het allemaal op was

Ook de vele garnalen waarmee de 
tomaat werd opgevuld, werden 
gesmaakt, want tomate crévette 
stond al heel lang op de verlanglijst 
van de bewoners en het heeft 
dus dubbel gesmaakt…dat het 
gesmaakt heeft !!!
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HIEP 
HIEP 
HOERA  19 sep Jenny Maes/ 81 jaar

09 okt Jeanne Plovier/  89 jaar
28 okt  Francine Fievez/ 83 jaar
11 nov Elisabeth Blancke/ 99 jaar
18 nov Roger Olieux/ 86 jaar
19 nov Rachel Coppens/ 81 jaar

KOUDE SCHOTEL EN 
TOMATE CRÉVETTE 
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PUZZEL & WIN
SUDOKU PUZZEL #1

Wat is een sudoku?
Het is een puzzel die bestaat 
uit 9 blokken van 3 keer 3 
vakjes. 
In elk vakje hoort een cijfer 
van 1 tot en met 9 te staan. 
Vul het diagram zo in, dat 
in elke rij, elke kolom en elk 
blok van 3 keer 3 vakjes de 
cijfers 1 tot en met 9 één 
keer voorkomen.

& Win
Maak kans op een mooie prijs! 

Breng je antwoord binnen aan de balie tegen 15/10/2021
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar geloot.

Winnaar vorige editie 
Luc Van Der Borght

Oplossing vorige editie 
Zandkasteel
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Happy Birthday
06/09 Els Stragier      
10/09 Lisa Verkindere    
11/09 Filip Debruyne     
11/09 Joke Sieuw     
18/09 Bokula Louis Toyin    
20/09 Caroline Werbrouck    
24/09 Ariane Amerlinck     
25/09 Sabrina Garrein     
26/09 Sofie Desmet    

02/10 Hanne Dusselier    
15/10 Linda Goethals    
19/10 Kimberly Tack    
19/10 Kim Verhelst     
20/10 Katleen Slembrouck   

02/11 Annemie Dessein     
03/11 Juliana Dielumbaka    
05/11 Hilde Hanssens     
17/11 Kaatje Masselis     
18/11 Martine Saelens    
18/11 Nieves Concepcion    
20/11 Tania Decomble    
27/11 Stephanie Lecluse    
29/11 Sherley Debusschere    
 

 

 

PERSONEEL
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In
Angeline Husson, huishoudhulp
Nancy Debeu, huismoeder
Emilie Meheus, zorgkundige nacht
Akua Fanny, verpleegkundige
Layla Dewitte, ergotherapeut
Femke Deleu, coach EKA-team (ergo-kine-animatie)

Uit
Bertolt Lagae, huisvader
Kris De Schaut, zorgkundige nacht
Quincy Deceuninck, zorgkundige



Intens verdrietig, 
maar dankbaar voor de mooie herinneringen. 

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

OVERLIJDENS
Nadia Coucke    02/06/2021
Paulette Goudeseune   15/06/2021
Roger Keirsbulck   05/06/2021
Leona Verdure    21/07/2021
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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


