
WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste lezers,

Het gonsde van nieuwsgierigheid en verrassing door de wandelgangen tussen de bewoners, de medewerkers en de familieleden

toen Christa Van Hecke in november aankondigde een andere richting aan haar carrière te geven. Wat gaat er gebeuren? Wie zal

van haar de fakkel overnemen? Februari zal er snel zijn.

Als familielid kan ik er van meespreken. Ook in mijn mailbox kwam in november het berichtje binnen, een mailtje die mijn leven plots

een hele nieuwe wending zou geven.

Sint-Denijs-Westrem is voor mij al meer dan 20 jaar mijn thuis. Zonnehove, de drie Linden en de Maretak waren toen nog een

wegwijzer tussen de slager en de blauwe pen, naast de school van mijn dochter. Een aantal maanden geleden werd het veel meer

dan dat. GAW De drie Linden werd de nieuwe thuis van mijn mama. Een plaats waar wonen, leven en samen zijn heel belangrijk is en

familie dichtbij.

Vanaf Pasen wordt het ook mijn nieuwe thuis. Een plaats om een warm nest uit te bouwen voor de bewoners en de medewerkers.

Nieuwe projecten op te starten, niet in het minst de nieuwe vleugel van het WZC. Negen jaar geleden kreeg ik al eens de eer een

volledig nieuwe WZC van nul op te bouwen in het pajottenland en ik kijk er naar uit om ook in mijn eigen thuisgemeente mijn

schouders te zetten onder deze nieuwe vleugel van Zonnehove. Ik duim samen met jullie dat we de stad Gent meekrijgen in ons

nieuw verhaal en de nodige vergunningen krijgen voor de nieuwe plannen.

Ik heb ook al de eer gehad om met een aantal van jullie kennis te maken. Bij de rondleiding waar we zelf al door de onderbuur

welkom werden geheten terwijl ze haar bloemetjes op het terras water aan het geven was, bij een bezoekje op de kamer om de

inrichting eens te tonen, in de verpleegpost waar het volop spitsuur was, in de cafetaria tijdens de middaglunch, … Heel veel nieuwe

gezichten. Het zal wat tijd kosten om daar overal ook namen bij te kunnen plaatsen, maar één ding viel me alvast op : de

vriendelijkheid van alle collega’s en bewoners.

Ik kijk er naar uit om jullie binnenkort allemaal beter te leren kennen en geef graag nog een tip mee : Lach, Leef & Geniet en

herhaal dit morgen.

Warme groeten en tot heel binnenkort,

Evelyne De Jaegere

WZC Zonnehove

1e kwartaal 2022
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VARIA

Dag iedereen,

Een laatste woordje …

Bedankt voor wie jullie waren en voor wie

jullie zijn.

Ik wens jullie alle goeds…

Geestdrift om de dingen te doen bewegen

en draagkracht voor de dingen die wegen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

AFSCHEID

CHRISTA VAN HECKE
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Ach ja, we worden er nu eenmaal niet
jonger op, maar weet: we zijn nog heel erg
goed, zo op het oog!

Met mij is er totaal niets aan de hand.

Ik ben nog fit van lijf en van verstand.

Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie.

Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.

Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog,

maar ik ben nog fantastisch goed… zo op het oog.

Met de steunzolen die ik heb gekregen,

loop ik weer langs ’s Heerens wegen,

kom ik weer in winkels en ook op het plein.

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen

en over vroeger wat te kunnen dromen.

Mijn geheugen is ook niet meer wat het was

en ben ik weer vergeten wat ik gisteren nog las.

Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen

en mijn rug raakt langzamerhand wat meer

gebogen.

Mijn adem is wat korter, mijn keel is vaak erg

droog,

maar ik ben nog fantastisch goed… zo op het oog.

Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij.

Als ik kijk naar foto’s, over vroeger van mij,

dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.

Wilde ik mooie schoentjes, moest ik daar heel lang

voor sparen.

Ik ging fietsen en wandelen, overal heen.

Ik kende geen moeheid, zo ’t scheen.

Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs en

zwart

en loop ik heel langzaam, vanwege het hart.

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog,

u bent nog fantastisch goed… zo op het oog.

De ouderdom is goed, ja begrijp me wel,

maar als ik niet slapen kan en ik schaapjes tel,

dan twijfel ik of het wel waar is

en of schaapjes tellen niet wat raar is.

Mijn tanden liggen in een glas met water,

mijn bril ligt op de tafel even later.

Mijn steunkousen naast het bed op de stoel.

U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.

Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog.

U bent nog fantastisch goed… zo op het oog.

’s Morgens, als ik ben opgestaan

en eerst de afwas heb gedaan,

lees ik het nieuws in de krant.

Het werk in huis doe ik naderhand.

Ik doe de ramen, ik stof wat af,

ik kom tijd te kort, staat u niet paf?

Wel gaat alles wat traag,

heb na het eten wat last van de maag.

Maar ik wil niet zeuren, want het mag,

het is heel normaal bij de oude dag.

Aanvaard het rustig, zei de psycholoog.

U bent nog fantastisch goed… zo op het oog!

Bizarre weetjes

Wist je dat een zoen van 1 minuut 26 calorieën verbrandt?

Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?

Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?

Wist je dat dieren ook humor hebben?

Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbrengt?

Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is?

Wist je dat het langste woord dat met de linkerkant van het toetsenbord gespeld kan worden stewardess is?

Wist je dat je in de morgen langer bent dan in de avond?

Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?

Wist je dat de zon vlammen uitstoot van 20 tot 50 miljoen graden?

Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?

Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens?

Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?

Wist je dat een slak drie jaar kan slapen?

Wist je dat er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord twaalf?

Wist je dat er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij?

Wist je dat heet water sneller bevriest dan koud water?

Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?

Wist je dat ijsberen linkspotig zijn?

Wist je dat je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur?

Wist je dat je niet je ellebogen kunt likken?

Wist je dat olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?

Wist je dat olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken?

Wist je dat vlinders met hun poten proeven?

Wist je dat als er geen kleurstof in cola zat, het groen zou kleuren?
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UIT DE 'OUDE DOOS' VAN ZONNEHOVE

In het voorjaar van 2007 startten de werken voor de 'nieuwbouw' waarin nu afdeling 1 en afdeling 2 gelegen zijn.

Deze foto's geven een beeld van hoe het domein er bij de aanvang van de werken uitzag: een groot

basketbalplein omzoomd door linden en gebruikt als speelterrein voor de leerlingen van de lagere school.
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UIT DE 'OUDE DOOS' VAN ZONNEHOVE

En toen begonnen de werken. In een mum van tijd werd het hele terrein herschapen in een grote vlakte. Een hele belevenis

voor de bewoners die trouw de werken opvolgden.

(in de volgende krantjes zien we hoe de bouwwerken verder vorderen)
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PASTORAAL NIEUWS

Herdenkingsvieringen
november 2021

WOORDJE VAN DE PASTORALE DIENST

Beste bewoner, familielid, vrijwilliger, collega,

“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”! Na een lange winter beginnen

we uit te kijken naar de lente. De eerste voorzichtige tekenen zijn

er al: de knoppen komen aan de bomen, de sneeuwklokje maken

een wit tapijt en ’s morgens hoor je steeds meer vogeltjes zingen.

Het zal nog wel even duren voor de lente helemaal losbreekt, maar

het stemt alvast hoopvol. Meer dan ooit hebben we behoefte aan

frisse lucht, aan een nieuwe lente en een nieuw geluid.

Het is in deze hoopvolle stemming dat we uitkijken naar Pasen, het

feest van Leven en Verrijzenis. Op de volgende pagina’s vind je

enkele teksten die ons daarbij helpen stilstaan.

Ook in de pastorale dienst is er deze lente “een nieuw geluid”.

Nadat Gabriëlle in september vertrok, begon ik in februari in haar

plaats als pastor. Tijd voor een voorstelling!

Ik ben Barbara Focquaert. Ik woon in Gent met mijn man Lieven en

mijn tienerkinderen Sarah, Andries en Matthijs.

Als ik niet in Zonnehove ben, heb je veel kans om me ergens

‘buiten’ te vinden, vb in de Bourgoyen, al wandelend en kijkend naar

de natuur. Ik neem dan graag mijn verrekijker mee om met

verwondering te kijken naar alle soorten vogels. Als je me daar niet

vindt, heb je kans dat ik in de sporthal ben waar ik Aikido beoefen,

ofwel gewoon thuis waar ik bezig ben met de was en de plas, een

spel speel met de kinderen, stil in een hoekje mediteer, naar muziek

luister of een boek lees.

Ik studeerde Theologie en Religiewetenschappen in Leuven en ging

daarna aan de slag als pastor in de vzw Zorg-Saam, eerst kort in

Sint Rafaël (Liedekerke) en later vele jaren in Sint Elisabeth (Eeklo).

Ik bouwde er samen met een collega een pastorale werking uit met

veel aandacht voor de verhalen van bewoners, familie en

medewerkers.

Enkele jaren geleden nam ik even een professionele zijsprong en

werkte ik een tijd als verantwoordelijke in een kleine voorziening

voor mensen met een verstandelijke beperking. Onlangs besliste ik

om terug te komen naar mijn “eerste liefde”, de ouderenpastoraal.

Er was een vacature in Zonnehove en ik heb me aangemeld.

Voorlopig werk ik op maandagen en donderdagen, maar ik zal

langzaam opbouwen naar een 3/4e.

Ik kijk er naar uit om iedereen hier te leren kennen. Omdat ik het

belangrijk vind mensen bij hun naam te kennen, oefen ik flink om

iedereens naam te onthouden. Maar met die mondmaskers en al

die nieuwe gezichten zal ik nog wel een tijdje jullie hulp nodig

hebben…

Ik heb een grote liefde voor de verhalen van mensen. Steeds weer

kan ik geraakt worden door de levensverhalen van bewoners en

hun familie, maar ook de zaken die medewerkers of vrijwilligers

vertellen. Voor mij is een pastor iemand die goed kan luisteren,

mensen helpt om betekenis en zingeving te vinden in hun eigen

verhaal, en waar mogelijk hun verhaal op het grote verhaal van God

te legt. Dat kan in een persoonlijk gesprek, maar evengoed in een

groepsactiviteit of tijdens een viering of bezinning. Ik kijk ernaar uit

om dit samen met jullie te doen!

AFDELING 1

- Meneer Soetaert Robert, geboren op 22/8/1922, overleden op 29/12/2021

- Mevrouw Van Daele Jacqueline, geboren op 3/10/1940, overleden op 4/1/2022

- Meneer Debruyne Georges, geboren op 2/1/1932, overleden op 16/2/2022

- Meneer Gerard Walter, geboren op 22/6/1936, overleden op 24/2/2022

AFDELING 2

- Mevrouw Thuy Denise, geboren op 7/2/1933, overleden op 17/12/2021

- Mevrouw Coppens Edith, geboren op 6/1/1942, overleden op 22/1/202

- Mevrouw Verbays Cecile, geboren op 6/11/1927, overleden op 5/2/2022

- Mevrouw Declercq Frida, geboren op 24/3/1928, overleden op 28/2/2022

- Mevrouw De Bleeckere Christiane, geboren op 27/3/1931, overleden op 1/3/2022

- Mevrouw Servaes Anne-Marie, geboren op 4/7/1925, overleden op 14/3/2022

AFDELING 3

- Mevrouw Verwulgen Maria, geboren op 2/3/1925, overleden op 23/12/2021

AFDELING 4

- Mevrouw De Maesschalck Liliane, geboren op 19/3/1936, overleden op 19/2/2022

We wensen de families veel sterkte toe bij het verlies

van hun dierbaren.

AFSCHEID VAN
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Veertigdagentijd: we krijgen 40 dagen “tijd”: wat een cadeau!

Veertig dagen vóór Pasen is het Aswoensdag. Die dag markeert het begin van een zestal weken waarin christenen de tijd nemen

om “tot inkeer” te komen en zich voor te bereiden op Pasen.

Vroeger werd de Vasten misschien gezien als een ernstige, ietwat sombere tijd, een tijd waarin je je moest bezinnen over je

zonden, en je ‘zuiveren’ om goed Pasen te kunnen vieren. Maar eigenlijk kan je die tijd ook als een prachtig geschenk zien: we

krijgen 40 dagen “tijd”. Tijd om eens stil te staan bij ons leven. Bij wat ons blij maakt, maar ook bij wat ons verwijdert van geluk.

Tijd om te voelen waar we écht naar verlangen.

Tijd om los te laten wat ons somber maakt.

Het is iets menselijks om zulke tijden in te lassen. Kijk maar naar het succes van recente initiatieven als “40 dagen zonder vlees”,

‘Tournée minerale” of digitale detox. Het is zo gek nog niet: eens afstand doen van sommige luxeproducten, bewuster omgaan

met hoe we in de wereld staan.

Voor christenen is zo’n houding onlosmakelijk met God verbonden. Als we zoeken naar wat ons écht doet leven, komen we bij

Hem uit. Meer nog, eigenlijk zet Hij alles in gang. Hij ziet ons graag, altijd en ondanks onze kleine kanten. Het is die liefde die

ons helpt om “tijd” te nemen en stil te staan bij ons leven: hoe komt het mooiste in ons naar boven? Hoe kunnen we mensen van

de Verrijzenis zijn?

Daar is niets zweverigs aan, het is integendeel heel praktisch en concreet. Zoek wat je blij maakt en wat je “zwaar” maakt. En laat

dan los wat je “zwaar” maakt en zet in op wat je blij maakt.

Probeer het eens: geen vlees, snoep of alcohol. Kijk wat het met je lichaam en geest doet.

Probeer het eens: elke dag tijd maken (al is het maar 10 minuten) voor stilte of gebed. Kijk wat dat met je geest én je lichaam

doet.

Probeer het eens: elke dag aan minstens één iemand een compliment geven, of glimlachen naar een vreemde op straat. Kijk wat

dat met je medemensen én met jou doet.

Probeer het eens: info opzoeken over een goed doel, en kiezen wat jij echt belangrijk vindt om te steunen. En maak het dan

maar concreet: een gift geven of vrijwilligerswerk gaan doen.

Laat iets los en je zal iets krijgen.

Je zal zien: het is een prachtige tijd, die “Vasten”!

Neem de tijd

Veertig dagen lang

Op adem komen, vertragen, verstillen

Om jezelf te ontmoeten

In de stilte van je hart

Neem de tijd

Veertig dagen lang

Om oog in oog te staan

Met wat jou beweegt

Om te ontdekken

Wat jouw leven kleur geeft

Neem de tijd

Veertig dagen lang

Om uit je kwetsbaarheid weer op te staan

En kracht te putten uit jouw levensbronnen

Neem de tijd

Neem gerust jouw tijd

Veertig dagen lang

Om te voelen

Er zit meer in mij

Licht daagt aan de horizon

(Frieda Boeykens)
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Goede Week en Pasen
Van 10 april tot 17 april is het de Goede Week. Daarin herinneren we ons, dag per dag, de laatste aardse dagen
van Jezus. Van zijn intocht in Jeruzalem tot aan zijn Verrijzenis. Hieronder vind je een overzicht van deze bijzondere
dagen.

Palmzondag: Zondag 10 april

Jezus komt naar Jeruzalem en wordt daar als een koning verwelkomd. De mensen zwaaien met palmtakken om Hem te eren. Ze

verwachten dat Jezus als een vrijheidsstrijder hen zal verlossen van de Romeinse bezetter. De Romeinen zijn op hun hoede, maar

evenzeer de heersende religieuze groepen. De priesters zien in Jezus een gevaarlijke oproerkraaier omdat Hij op een heel eigen manier

over God spreekt, en zeer veel mensen aantrekt. De priesters en de Romeinen zullen onder één hoedje spelen om Jezus uit te

schakelen.

Witte Donderdag: Donderdag 14 april

Jezus viert het Joodse Paasmaal met zijn leerlingen. Hij wast de voeten van zijn leerlingen, als teken dat ze elkaar steeds moeten

dienen. Hij voorspelt dat één van hen Hem zal overleveren aan de Romeinen. Tijdens de maaltijd gebruikt Jezus voor de eerste keer de

symbolen van brood en wijn als teken van zijn lichaam en bloed. We herdenken vandaag dus de instelling van de Eucharistie. Na de

maaltijd gaat Jezus met zijn leerlingen naar de Hof van Olijven, waar Hij gaat bidden.

Goede Vrijdag: Vrijdag 15 april

Judas, één van de leerlingen, komt met een stel soldaten naar de Hof van Olijven en duidt Jezus aan. Vanaf dan punt begint “de

Passie” van Jezus, zijn “Lijdensverhaal”. Jezus wordt gearresteerd en meegenomen naar de autoriteiten. Hij wordt door de priesters en

de Romeinen ondervraagd en er worden valse getuigen opgeroepen. Jezus wordt gegeseld en geslagen. Het volk is intussen opgejut

door de priesters en schreeuwt om zijn kruisiging. Zelf zijn kruis dragend gaat Jezus zijn “kruisweg” naar Golgotha, waar Hij gekruisigd

wordt. Ook daar wordt Hij nog bespot en uitgelachen. Hij sterft aan het kruis. Zijn vrienden krijgen toestemming om Hem te

begraven.

Stille Zaterdag: Zaterdag 16 april

Jezus ligt in het graf. Er ligt een grote, zware steen voor. Alles lijkt voorbij. Het is heel, heel stil.

Pasen

Heel vroeg in de ochtend, bij het opgaan van de zon, gaan enkele vrouwen naar het graf, omdat ze Jezus’ lichaam willen balsemen. Ze

vinden het graf leeg, en zien een engel die hen zegt dat Jezus is opgestaan uit de dood, en dat ze dit aan de leerlingen moeten gaan

vertellen.

Paastijd

Twee leerlingen zijn uit Jeruzalem weggetrokken. Ze denken dat Jezus dood en begraven is, en zijn heel teleurgesteld. Maar de

verrezen Jezus komt bij hen en ze herkennen Hem. Het is het begin van meerdere verhalen waarin mensen een diepe ontmoeting

hebben met de verrezen Jezus. Langzaam dringt het Paasgeloof door tot de leerlingen. De Paastijd duurt 50 dagen, dat is 10 dagen

méér dan de Vasten. Eigenlijk is dat logisch, want zoiets groots als de Verrijzenis heeft tijd nodig om door te dringen…

Gezien de corona-maatregelen, kunnen we de activiteiten in de Goede Week slechts kort op voorhand aankondigen.

Wees gerust dat ieder die het wil deze intense dagen kan meemaken.

We brengen u op de hoogte van zodra we weten welke mogelijkheden we hebben.

“Wat zoekt gij de Levende
onder de doden?
Hij is niet hier,
Hij is verrezen!”
(Lc 24, 5-6)
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PASTORALE ACTIVITEIT IN DE KIJKER

ASWOENSDAG
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VARIA
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Ken jij jouw rechten als patiënt?

Het is ondertussen twintig jaar geleden, dat de wet op

patiëntenrechten werd ingevoerd. Maar zijn we eigenlijk goed op de

hoogte van onze rechten als patiënt? Wist je bijvoorbeeld dat je

wettelijk het recht hebt om een diagnose niet te kennen?

De 8 patiëntenrechten:

Recht op vrije keuze van de zorgverlener

Je kunt zelf je zorgverlener kiezen (bv. bij verwijzing door de

huisarts). Bovendien mag je steeds een andere zorgverlener

raadplegen, bijvoorbeeld om een tweede advies te vragen.

Je hebt steeds het recht om je keuze te herzien.

Recht op informatie over gezondheidstoestand

De zorgverlener moet je tijdig en op een begrijpelijke wijze alle

nodige informatie verstrekken over je gezondheidstoestand en de

vermoedelijke evolutie ervan. Indien je dit wenst, mag je je laten

bijstaan door een vertrouwenspersoon (bv. familie, vriend). Je kunt

ook vragen dat de informatie enkel aan die vertrouwenspersoon

wordt meegedeeld.

Je hebt ook het recht om niet geïnformeerd te worden, behalve

indien dit een ernstig nadeel vormt voor je gezondheid of die van

anderen (bv. indien je een besmettelijke ziekte hebt). Is dat het

geval, moet de zorgverlener vooraf een collega raadplegen en

contact opnemen met de eventuele vertrouwenspersoon.

De zorgverlener mag uitzonderlijk en tijdelijk weigeren om

informatie te geven, indien hij meent dat dit op dat moment een

ernstige bedreiging vormt voor je gezondheid. In dat geval moet hij

een collega raadplegen, de redenen voor zijn beslissing noteren in

je patiëntendossier en je eventuele vertrouwenspersoon inlichten.

Zodra de gevreesde bedreiging is opgeheven, moet hij de

informatie meedelen.

Recht op toestemming na informatie

Er kan geen enkele behandeling worden gestart of verdergezet,

zonder je mondelinge en ondubbelzinnige toestemming. Een

weigering of intrekking van toestemming moet steeds worden

gerespecteerd. De zorgverlener moet je evenwel informeren over de

gevolgen van een weigering of intrekking en mogelijke

alternatieven voorstellen of je doorverwijzen naar een collega.

Je hebt het recht om op elk moment je beslissing te herzien.

Indien je je wil niet kunt uitdrukken (bv. comateuze toestand, in

sommige spoedsituaties) en het onmogelijk is om de toestemming

van je vertegenwoordiger te vragen, moet de arts alle noodzakelijke

behandelingen instellen. Zodra mogelijk, moeten het recht op

informatie en op toestemming worden gerespecteerd.

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Je hebt recht op de best mogelijke zorg in functie van de medische

kennis en de beschikbare technologie, verstrekt met respect voor de

menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt.

Hierbij mag geen onderscheid worden gemaakt op basis van sociale

klasse, nationaliteit of inkomen.

Weigert een zorgverlener je te verzorgen of onderbreekt hij de

behandeling, moet hij de continuïteit van de zorg waarborgen (bv.

door je door te verwijzen naar een collega).

Recht op patiëntendossier

Je hebt het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard

patiëntendossier.

Elke zorgverlener moet voor elke patiënt een dossier aanleggen. Dat

kan elektronisch of op papier.

Een bekend voorbeeld van een patiëntendossier is het globaal

medisch dossier bij je huisarts. Maar ook je tandarts, specialist,

kinesist, apotheker of verpleger moeten een dossier bijhouden.

In je patiëntendossier staan niet alleen je medische gegevens.

Afhankelijk van je situatie bevat het bijvoorbeeld ook:

• de gegevens van je vertegenwoordiger of

vertrouwenspersoon

• je vraag om geen informatie te ontvangen over je

gezondheidstoestand

• je toestemming of weigering van een behandeling

• je wilsverklaring

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Geen enkele informatie over je gezondheidstoestand mag worden

meegedeeld aan anderen, tenzij de wet dit uitdrukkelijk voorziet (bv.

ter bescherming van de volksgezondheid ingeval van

besmettingsgevaar).

Indien dit niet vereist is voor je behandeling, mag niemand zonder

je toestemming aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek.

Recht op klachtenbemiddeling

Elk ziekenhuis moet over een ombudsdienst beschikken.

Vind je dat een van je patiëntenrechten niet is gerespecteerd, kun je

klacht neerleggen bij de bevoegde ombudsdienst.

Voor klachten over een ambulante zorgverlener of over een

woonzorgcentrum, kan je terecht bij de Federale ombudsdienst

'Rechten van de patiënt'

Victor Hortaplein 40 - bus 10 - 1060 Brussel

tel. 02 524 85 20

Recht op pijnbehandeling

Je hebt recht op een pijnbestrijdende zorg, waarbij de zorgverlener

aandacht heeft voor de pijn en deze voorkomt, evalueert, behandelt

en verzacht.

Je kunt je een of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om je

te helpen bij het uitoefenen van je rechten. Als je niet meer in staat

bent om zelf je rechten uit te oefenen, zal je vertegenwoordiger dat

in jouw plaats doen.

Dr. Hans Delva, Coördinerend en Raadgevend Arts

In ons woonzorgcentrum hebben we twee

kapsters die voor jullie klaarstaan.

Hun namen zijn Kristina en Marleen.

Kristina vind je op woensdag in het

kapsalon en Marleen vind je op

donderdag in het kapsalon. Kapster

Marleen komt samen met nog iemand

anders en haar man. Zij worden vergezeld

van de hond Jerome. Bij de kapsters kan

je terecht voor een knipbeurt, brushing,

kleuring, watergolf en permanent. Als je

een afspraak wenst, mag je dit doorgeven

aan Stephanie Gunst (Ortho afdeling 3)

en Feebe Royaert (Ergo afdeling 4)

KRISTINAMARLEEN
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ONZE BEWONERS

• Afdeling 1 (gelijkvloers oudbouw & nieuwbouw) met hoofdverpleegkundige Nicole Blontrock 09/3217459 blontrockn@

zonnehove.zkj.be

• Afdeling 2 (1e verdieping nieuwbouw) met hoofdverpleegkundige Wendy Heyde 09/3217460 heydew@zonnehove.zkj.be

• Afdeling 3 (1e en 2e verdieping oudbouw) met hoofdverpleegkundige Inge Van Hullebusch 09/3217437 vanhullebuschi@

zonnehove.zkj.be

• Afdeling 4 (3e verdieping oudbouw) met hoofdverpleegkundige Magali Asselman 09/321 74 10 asselmanm@zonnehove.zkj.be

• Palliatief referent Zonnehove: Els De Schepper, descheppere@zonnehove.zkj.be

• Referent dementie Zonnehove: Sara De Muynck, demuyncks@zonnehove.zkj.be

Op afdeling 1 verwelkomen wij:

- Mr. Devaere Erik op kamer 006

Op afdeling 2 verwelkomen wij:

- Mw. Anseeuw Georgette op kamer 136

- Mr. Claeys Alfons op kamer 124

- Mr. De Coux Gustaaf op kamer 123

- Mr. Boone Antoine op kamer 131

- Mw. Dhont Jeanette op kamer 153

- Mw. Vanmaldeghem Suzanne op kamer 143

Op afdeling 3 verwelkomen wij:

- Mw. Van Helsland Gisella op kamer 114

Op afdeling 4 verwelkomen wij:

- Mw. De Backer Cecile op kamer 363

Proficiat aan alle

jarige bewoners,

vrijwilligers en

medewerkers van

de maanden

januari, februari

en maart 2022.

In de assistentiewoningen 'De Drie Linden' verwelkomen wij:

- Mw. de Burbure de Wesembeek - Nys Rose Anne op flat 008
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NIEUWS VANUIT HET CVD

Valentijn

Valentijn is niet voor koppels alleen

maar ook voor alles wat je lief hebt om je heen

Een dag om eens stil te staan

en de liefde zijn gang te laten gaan

Geef toe, het is een dag zoals een ander

met alleen eens oog voor elkander

Met een lach of een traan

die dag gaan we er tegenaan

Jezelf dan eens trakteren

en het goede in de mens waarderen

Mooie herinneringen, in mijn hoofd

verhalen die misschien niemand gelooft

Vandaag geen ruzie, alleen plezier

en zet het anders op papier

Dat alle liefde in zijn soort

in mijn hart wordt aangespoord

Creatie van de daggasten, CVD De Maretak

ONZE DRIE KONINGEN

OP 6 JANUARI 2022 WAS HET FEEST IN HET DAGVERZORGINGSCENTRUM DE MARETAK. WE VIERDEN DRIE KONINGEN.

DE COLLEGA’S VAN DE KEUKEN HADDEN VOOR ONS EEN ZEER LEKKERE DRIEKONINGENTAART GEBAKKEN. BIJ DRIE DAGGASTEN

HADDEN WE EEN VERRASSING TUSSEN DE VULLING VAN DE TAART GESTOKEN. DEZE PERSONEN ZOUDEN KONINGEN WORDEN VOOR 1

DAG. MAAR WIE ZOU DIT WORDEN…

VLUG BEGON IEDEREEN TE ETEN EN HUN GEBAKJE TE ONTLEDEN

TUSSEN DE VELE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN DOOR GRIJPEN ER ENKELE DAGGASTEN EENS DE MICRO OM ONS TE LATEN GENIETEN

VAN HUN ZANGTALENT
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NIEUWS VANUIT DE GAW 'DE DRIE LINDEN'

Mw. Poppe deed een warme oproep voor de

seniorenuitstap met de dekenij Borluut.

Hieronder alvast meer info over deze uitstap.

Eindelijk konden we na maanden 'afzondering'

t.g.v. Corona nog eens opnieuw een activiteit

organiseren in de assistentiewoningen. Het

was een blij en gezellig weerzien. Er werd

genoten van koffie en een stukje taart en ook

werd door Mieke Demeulemeester,

vrijwilligster, de aftrap gegeven voor de

opstart van enkele activiteiten. Aan de hand

van gekleurde kaartjes volgens de interesses

en voorstellen van de bewoners werden de

activiteiten voor de komende maanden

vastgelegd. Zowel Mieke als de bewoners

bruisten van de ideeën. Het belooft een

boeiend jaar te worden (zolang er geen

spelbreker meer is zoals Corona.....)!



16

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

AFDELING 1

De bewoners van Klein Kouterken hebben in de maand

februari genoten van een heuse bierproeverij! Een aantal

maanden geleden werden er minder bekende bieren

gekozen, deze keer gingen we een andere toer op en kozen

we voor de bekendere bieren. Van een pilsje tot een zoet

kriekbier.

Al deze bieren zijn alcoholvrij, zodat iedereen kon genieten

van het lekkere gerstenat.

De afgelopen weken werd er lustig op los gebakken op

Klein Kouterken! Van Pannenkoeken, speculaaskoeken tot

zelfs heerlijke Tiramisu. Samen met de bewoners gaan

we gezellig aan de slag om de allerbeste desserts te

maken van Zonnehove! Het beste komt op het laatste,

SMULLEN MAAR!!
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

AFDELING 2

CARNAVAL
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

AFDELING 3

Nu de zon weer begint te schijnen gaan we al vaker

eens wandelen samen! Dan genieten we even van de

zon in onze mooie tuin en aan de grot.

Af en toe doen we eens een muziekbingo in dikke pier.

Dit houdt in dat we met liedjes uit de oude doos, die we

zelf mogen kiezen een bingokaart maken en dan een

namiddag dansen en meezingen.
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

AFDELING 4

In de maand februari werd er Carnaval gevierd. Dit is de
dag waar bewoners en collega’s gekke kleren en
hoedjes droegen. Samen zingen en dansen op oude
klassiekers dat kan iedereen!

CARNAVAL

BINGO
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VRIJWILLIGERS

AFDELING 4

Wij wensen al onze vrijwilligers een dikke proficiat voor hun inzet want een maatschappij zonder helpende handen is

ondenkbaar. 'Vrijwilligers bestuiven de toekomst' is dan ook de mooie slogan van dit jaar in het kader van de Week van de

vrijwilliger. Graag delen wij met jullie het lentefrisse dankwoord van Eva Hambach, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.
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VRIJWILLIGERS
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MEDEWERKERS

NIEUWE MEDEWERKERS IN BEELD

ZIJN VAN ONS HEENGEGAAN

FAMILIENIEUWS

De heer Hubert Clauwaert, schoonvader van Christine Baeke (administratie), grootvader van Jolanda Verbanck

(zorgkundige afdeling 2), vader van Carine Clauwaert (vrijwillister) overleden op 30 december 2021.

De heer Jaak Hoogewijs, schoonbroer van EH Buyle Paul (aalmoezenier), overleden op 8 maart 2022.

Focquaert Barbara

Pastoraal werker

Celik Elif

Onderhoud

Mugwiza Mazuru Richard

Zorgkundige

afdeling 3

Benzaza Ammar

Technische dienst

Van harte proficiat aan Priyanka
Joy (verpleegkundige afdeling 2)
die op 20 januari in het huwelijk is
getreden met George Lijo.
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ONTSPANNING
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MEDEWERKERS


