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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.

Ke gehoord dat de klokken onderbane zin, we zin weerol zo verre. 
We gaan were paaseikes kunnen eten. 
Ondertussen schieten de bwom were en de bloemekes. 
We gaan were kun gaan wandelen in de lentezunne. 
En at keer regent deur de maartse buien of de aprilse grillen gaan we 
wel iets anders utvinden voe te genieten. Ge kunt allesinds al de gazette 
lezen. 

Zi je curieus?
Allee geef mo chette!

VEEL LEESPLEZIER
De redactie, Ellen & Evelien
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NIEUWS UIT CERES
Beste wandelvrijwilliger of geïnteresseerde, 

Binnenkort gaat ons wandelseizoen terug van start. Onze 
bewoners kijken er weer naar uit… En wij ook natuurlijk! Zeg nu 
zelf, wat doet er meer deugd voor bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers na een koude en -dit jaar vooral- natte winter dan 
een deugddoende wandeling? Zeker terwijl de eerste lentezon 
voorzichtig tevoorschijn komt. 

Vanaf donderdag 5 mei vliegen we er opnieuw in. Onze vaste 
wandeldag is op donderdag. Bewoners en vrijwilligers smeren 
alvast de kuiten. 

Wie voelt zich geroepen om ook actie te ondernemen na 
een rustperiode? De bewoners zullen jullie met open armen 
ontvangen en iedereen héél dankbaar zijn voor de geboden 
hulp zodat hun wekelijkse uitstap door kan gaan. 

Wil je graag wandelvrijwilliger worden?

Aarzel dan niet om te mailen naar katrien.bourgois@menen.be 
of ellen.deleu@menen.be 
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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 
MAART
1 carnaval 
4 zitdansen 
21 kleuterturnen  
24 bingo 
29 modeshow 
31 paasklokken 

APRIL
11 voorlezen 
12  optreden
22 gebruikersraad/familieraad 
25 kleuterturnen 
28 oliebollenkraam 
29 schoenen boetique Medicura 
31  zang en dansnamiddag MEI

 5 wandeling 
 6 zitdansen met OKRA 
 9 voorlezen 
12 wandeling 
16  kleuterturnen 

ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN DE COVID-MAATREGELEN.
DIT ZIJN ENKEL DE OVERKOEPELENDE ACTIVITEITEN.
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KOETNANSJE 
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NIEUWE 
BEWONERS

UT BOLDRIES
VALENTIJN 
Jour d’ amour, pieperdag, 
vlinders in de buik, noem 
het lik da je wil….tes den 
dag van de Liefde, met nen 
groten L!
Vroeger, als onze beweu-
ners jonk waren, was ter 
do gin sprake van, two gin 
mode! Mo ja, de mensen 
moetn mee met ulder nen 
tid, dus ier wok.
14 februari, de place 
to be, was de  grote 
zale+cafetaria. Dachten 
we…!!! Ja, want er was 
weer een “spelbreker” in 
de house. Corona zorgde 
veu spel in de menage!
Met de koppelkes ebben 
we het toch geriskeerd:  
elk in zijn kamer, elk ol ne 

kant van tafel, da moest 
lukken hé.
Ellen wilde skoine kaartjes 
maken veu de partners ut 
te nodigen. Antiddens een 
bitje rondgekeken achter 
tafelversiering, nen menu 
afgesproken met Laysa, we 
zagen het gjil zitten.
Deur da we het diner in 
de kamers moesten laten 
doorgaan, ein we ier en do 
een anpassingske gedaan, 
mo moeilijk ga wok hé….
Onderleggers met ertjes, 
rwo servietten, nen bal-
lon in een ertje, oes beste 
glazen....
Tegen 10u30 mochten 
ze samen aan tafel. Jist 
een Cavaatje (nen rosé, 

kwestie van met ’t kleur 
te passen) met warme 
hapkes. Der achter een 
kaaskroketje, en ton ar-
deens gebraad, kroketjes, 
chicons, en een glas win. 
Two lek min lipke wi….. En 
veu da putje nog te vullen, 
een skoin  potje met roze 
crème. 
Tis ollemolle goe gepas-
seerd, de mensen waren 
blie dat het toch kon 
deuregoan,…dus wieder 
wok content!
Da dat noaste joare mo 
were geweun gevierd kan 
worden wi, ol tegoare, in 
de grote zoale, met 1-tegel 
muziek, pfff, we leevn ip 
hope.

NIEUWE BEWONERS
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0K27 Ginette Sonneville
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HIEP 
HIEP HOERA  

17/03	 Rachel	Carette	99	jaar
18/03		 Romain	Samoy	79	jaar
20/03		 Christiaene	Rosselle	82	jaar
25/03		 Hilde	Bruyneel	62	jaar
05/05		 Marcella	Wastyn	94	jaar
06/05		 Denise	Uvyn	94	jaar
28/05		 Elza	Vanneste	90	jaar	
29/05			 Bertha	Noppe	92	jaar

 

Vriedag de 14st, EN vriedag den 28st, 
omme geen goeste veu stuutjes te 
eten. Da gebeurt hé!
Mo ja, wuk moe je oltid eten?! 
Ne keer een Breughelbordje! 
Met paté, wofvlees, andjoentjes, 
komkommerkes, mostord, skellekes, 
een bitje groensel, en gebruneerde 
petatjes. De petatjes werden 
gebruneerd in melkriebeuter, veel 
beter van smake nji! De collega’s 
peisden da niet iedereen da gin eten. 
Joas verzeker, gin 1 stute werd er 
gevraagd.
Dus gaan we da nog doene!

BREUGHEL 
(EN NIN, NIE PIETER…..)
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HIEP 
HIEP HOERA  

PAAS DOT TO DOT 
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‘K WIT ZONDRE
Naar aanleiding van Valentijn maakten we een mooie decoratiestukje. 
We haalden onze creatieve geest boven en maakten met 
klei een houdertje om daarna een mooi boeketje 
te maken met prachtige droogbloemen! 

Iedereen koos voor zijn eigen ontwerp, 
zo maakte bijvoorbeeld Hilde 
een bloem uit klei om daar haar 
droogbloemen op te schikken. Heel 
origineel. 

Droogbloemen verwelken nooit en 
zullen dus voor wat kleur zorgen 
in de kamer van de bewoners die 
deelnamen aan de activiteit. 

VALENTIJN DECORATIE. 

NIEUWE BEWONERS
1K59 Laurette Deschaeck

1k43  Yvonne Brugghe 

1k61 Jacqueline Declercq 
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VALENTIJN DECORATIE. 

EP BRAMIER



HIEP 
HIEP 

HOERA  

1. De lente, ook wel voorjaar 
genoemd,  begint officieel op 
20 maart en eindigt 21 juni. 
De laatste dag van de lente 
is ook de langste dag van het 
jaar.

2. En daar komt ook het 
woord lente vandaan. Dat is 
afgeleid van het woord 'lang'. 
Lente betekent oorspronkelijk 
‘het lengen der dagen’ en 
dat is precies wat er in het 
voorjaar gebeurt.

3. In de lente komt er meer 
groen, meer dieren en meer zon! 
Alle bloemen, bomen en planten 
beginnen weer te groeien. We 
zien krokussen opduiken uit de 
grond, er komen blaadjes aan 
de bomen en het gras wordt 
steeds langer en groener. Door 
de toename van het licht maken 
planten en bomen nieuwe 
bladeren. Planten hebben 
namelijk licht nodig om te 
groeien.

DRIE LEUKE LENTE WEETJES
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04/03 Laurent Allewaert 88 jaar
10/03 Luciaan Messely 84 jaar
20/03 Lilian Vandenbroucke 87 jaar
21/03 Justine Birlouet 98 jaar
01/04 Malfait Urbain 77 jaar
20/04 Clara Dewulf 86 jaar
24/04 Alida Puype 85 jaar
22/05 Maurits Dewachter 89 jaar



LENTEKRIEBEL-KRABBEL-TJES
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20/03 Lilian Vandenbroucke 87 jaar
21/03 Justine Birlouet 98 jaar
01/04 Malfait Urbain 77 jaar
20/04 Clara Dewulf 86 jaar
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?????

OE EST EP 
SWAENEKOUTER
VOLLEYBAL MET BALLONNEN

Weet je wat dat er leuk 
is?    Volleybal spelen, 
maar niet met de gewone 
harde volleybal, maar met 
ballonnen.
Het is een beetje een 
aanpassing, want die 
ballonnen vliegen zo 
hard niet en komen ook 
niet zo hard aan als je er 
eentje tegen jou krijgt…
en gelukkig maar, want 
Roger O. had er zijn idee 
over hoe je volleybal moet 
spelen : hij gebruikte zijne 
wandelstok om op de 
ballon te slaan. Hij deed 
dat met zo’n overtuiging 

en concentratie dat zijne 
stok in alle richtingen 
zwiepte; we moesten de 
andere bewoners een 
beetje buiten zijn bereik 
zetten, want anders 
hadden ze een slag van de 
molen gekregen.
Alle bewoners genoten 
van het spel en konden er 
niet genoeg van krijgen 
. Ook Maurice zette op 
lijk ne echte prof : echt 
gedreven, concentreerde 
hij zich op de ballon, die 
hij voor hem in de lucht 
stak, om er dan ne goeie 
slag op te geven, mooi 

om te zien hoe iedereen 
opging in het spel.
Ik was de scheidsrechter, 
maar kon jammer genoeg 
niet op mijn fluitje blazen, 
want mijn masker liet dit 
niet toe, maar er waren 
supporters genoeg  in 
de living die enthousiast 
mee leefden en die op die 
manier zorgden voor een 
tof spel , gespeeld door 
een toffe bende , tijdens 
een toffe namiddag.
Je moet niet vragen of dit 
voor herhaling vatbaar 
is……
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2k78     Marcel Bostoen 

NIEUWE BEWONERS
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03/03 Paul Donckels 85 jaar
20/03 Lydie Beyls 91 jaar
30/04 Cecile Delmotte 89 jaar
02/05 Clara Derumeaux 92 jaar
14/05 Godelieve Samyn 85 jaar
21/05 Adrien Massard 77 jaar

HIEP 
HIEP 

HOERA  

Ip swaenekouter hadden de bewoners ne keer 
goesting in een geweun roerei met spek.
Dat is moar een vroage en we moesten sjuste oes 
eiers en oes spek bestellen bij Laysa van de keuken.
Rond te vieren hebben we 60 eiers geklutst met 
peper en zout, doar was er roeren an hoor; het 
spek werd fijn gesneden en dan kon het bakken 
beginnen.
Zowel in living 1 als living 2 stegen de lekkere 
geuren op van gebakken ei met spek, ‘twater kwam 
in oeze mond….en dat het de bewoners gesmaakt 
heeft .

SPEK MET EIERS 
EN SPEK ZONDRE EIERS
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03/03 Paul Donckels 85 jaar
20/03 Lydie Beyls 91 jaar
30/04 Cecile Delmotte 89 jaar
02/05 Clara Derumeaux 92 jaar
14/05 Godelieve Samyn 85 jaar
21/05 Adrien Massard 77 jaar

& Win
Maak kans op een mooie prijs! 

Breng je antwoord binnen aan de balie tegen 11/04/2022
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar geloot.

Winnaar	vorige	editie	
Francine Fievez 

Oplossing	vorige	editie	
Het gezochte fenomeen: Mist
 

PUZZEL & WIN
Zoek alle woorden in de rechterkolom in de tabel en doorstreep ze.
Vind met overgebleven letters het woord van de oplossing onderaan.

PUZZEL: WOORDZOEKER
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Happy	Birthday
Kerinsa Devos    02/03/1987
Sophie Gillebeert    05/03/1990
Tifanny Legrand    10/03/1997
Mieke Vandekerkhove   12/03/1963
Melinda Luyahan    19/03/1963
Evelyn Delobelle    19/03/1992
Maité Vanheede    23/03/1993
Cathy D’Hondt     24/03/1966

Connie Naessens     01/04/1962
Shera Vanneste    04/04/2000
Els Verriest      05/04/1964
Sanne Vercruysse    12/04/1990
Ellen Deleu     13/04/1993
Laysa Oosterlinck     19/04/1981
Noor Coussement    19/04/1998
Mia Vanhalst    22/04/1962
Matthias Vanderhauwaert  23/04/1986

Ann Callens      05/05/1965
Katrien Bourgois     14/05/1961
Jens Vandamme    24/05/1997

    
 

 

 

PERSONEEL
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In
Henri Vervaeke, zorgkundige
Emma Baghdasaryan, huismoeder
Elke Maes, Orthopedagoge 
Zoë Maes, zorgkundige 
Arevik Stepanyan, keukenhulp

Uit
Kim Verhelst, zorgkundige
Stéphanie Liessens, huismoeder
Kimberly Tack, huismoeder
Bea Forret, administratief medewerker/
zorgkundige 
Joke Sieuw, huismoeder 
Priscilla Bruintjies, onderhoud 
 



Intens verdrietig, 
maar dankbaar voor de mooie herinneringen. 

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

OVERLIJDENS
Maurits Feys   26/01/2022
Georgette Lazou  08/02/2022
Annie Verraest   26/02/2022
Adrien Massard   15/03/2022 
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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


