
WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste lezers,

Niet alleen ons onthaal en onze afdelingen
kregen een herfstoutfit aangemeten, we hebben
van deze herfsteditie ook gebruik gemaakt om
ons huiskrantje in een nieuw jasje te steken. Je
zal zien dat een aantal vaste rubrieken ook in de
volgende edities zullen terugkeren.

We blikken ook graag even terug op de
zomerperiode. Van de kunstwandeling, over de
petanque tot de koffieklets… leuke activiteiten in
een hele warme zomer. Ook onze jobstudenten
laten we even aan het woord. Ze zijn een
onmisbare schakel om de vakantieperiode te
overbruggen, maar ook vaak onze toekomstige
collega’s. We danken hen alvast voor hun inzet,
hun enthousiasme, hun zorgend hart en warme
handen.

We blikken met archief foto’s nog een laatste
keer terug op de bouwwerkzaamheden van 2007
om jullie volgende keer een tipje van de sluier
te kunnen oplichten rond het nieuwbouwproject
en een zicht te kunnen geven op de maquette
van de nieuwe site. Het wordt alvast een mooi
project om naar uit te kijken.

Veel leesgenot!

Evelyne De Jaegere

WZC Zonnehove

3e kwartaal 2022
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BEWONERSNIEUWS

VAN HARTE WELKOM

WE NAMEN AFSCHEID VAN...

AFDELING 2
Meneer Gustaaf De Coux, overleden op 14/7/2022
Meneer Marc Vanderdonckt, overleden op 9/8/2022
Mevrouw Angèle Frodure, overleden op 22/9/2022

AFDELING 3
Meneer Frans Baert, overleden op 15/7/2022
Meneer Pol D'Hoore, overleden op 20/8/2022
Mevrouw Mariëtte Verslot, overleden op 9/9/2022

AFDELING 4
Meneer Maurits Lammens, overleden op 12/8/2022

OP AFDELING 2
Mevrouw Hilde Mestdagh op kamer 123

OP AFDELING 3
Meneer Robert Van Maele op kamer 219
Meneer Albert Surmont op kamer 102

OP AFDELING 4
Mevrouw Martha Deck op kamer 362
Mevrouw Margaretha Van Kerschaever op kamer 365

IN DE ASSISTENTIEWONINGEN 'DE DRIE LINDEN'
Meneer en mevrouw Van Damme - Thienpont op flat 207
Mevrouw Ivonne De Mey op flat 002
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PERSONEELSNIEUWS

DELEN IN DE VREUGDE

Zoontje van
Milena,

verpleegkundige
afdeling 1

Dochtertje van
Laura,

ergotherapeute
afdeling 1

Kleinzoontje van
Lieve,

verpleegkundige
afdeling 1

Kleindochtertje
van Nancy,
poetsdienst

Dochtertje van
Charlotte,

verpleegkundige
afdeling 3

ELISA

EBRAR
Dochtertje
van Semra,
poetsdienst
Afdeling 1
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UIT DE 'OUDE DOOS' VAN ZONNEHOVE

Vervolg nieuwbouw: en toen kwam het einde van de werken in zicht.....
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UIT DE 'OUDE DOOS' VAN ZONNEHOVE

In 2009 volgde de officiële opening met veel
genodigden, een rondleiding in het nieuwe
gebouw en een gezellige receptie nadien.
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PASTORAAL NIEUWS

WOORDJE VAN DE PASTORALE DIENST

De herfst is in aantocht, een nieuw seizoen staat voor de deur.

De herfst is een periode van oogsten en dankbaar zijn.

Tegelijk valt in dit seizoen ook de herdenking van onze geliefde doden.

Zoals de bomen hun bladeren loslaten, zo moeten wij ook mensen loslaten die afscheid nemen

van het leven.

Het is een tijd waarin we meer naar binnen gaan, letterlijk maar ook figuurlijk.

De dagen worden korter, en tegen het einde van het jaar zijn we in de donkerste dagen.

Dan kijken we alweer uit naar licht en hoop: de tijd van Advent.

Op deze bladzijden blikken we vooruit naar enkele bijzondere dagen in het nieuwe seizoen.

4 Oktober

4 oktober is het Wereld Dierendag. Dat is niet toevallig: toen dierenliefhebbers vonden dat

er een internationale dag per jaar moest komen om extra aandacht te vragen voor

dierenwelzijn, moesten ze niet lang zoeken. 4 Oktober is immers van oudsher de feestdag

van Sint Franciscus. Deze beroemde heilige leefde rond het jaar 1200 in Assisi, Italië. Hij koos

radicaal voor een sober leven in eenheid met de natuur. Er zijn verhalen dat hij spreekt met

de vissen en de vogels, en een wilde wolf tam maakt. Hij schreef op het einde van zijn

leven ook een prachtig loflied op de schepping: het Zonnelied. Het begint met “Laudato si”,

“Ik loof U”.

Niet toevallig koos Paus Franciscus enkele jaren geleden diezelfde woorden om zijn

encycliek over ecologie mee te beginnen. De ommekeer waartoe de paus oproept is

ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het

behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de

zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Oktober is het einde van de scheppingsperiode. De scheppingsperiode

omspant de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus

van Assisi. Het is een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en

de Wereldraad van Kerken, en nu een oecumenisch initiatief is van alle

christelijke kerken. Alle christenen voelen zich immers opgeroepen om mee te

werken aan een mooie schepping die goed is voor iedereen. Nu de

klimaatopwarming zich de laatste jaren steeds vaker doet voelen, is dit meer

dan dringend.

De Belgische Bisschoppen richtten daarom in 2005 “Ecokerk” op, een netwerk

dat zich inzet om christenen te motiveren tot een ecologische levensstijl,

geïnspireerd door Bijbelse en christelijke bronnen. Ze geven ook concrete tips

voor een duurzame werking van bewegingen, groepen, organisaties, parochies

en instellingen.

Op maandag 3 oktober zullen we in de wekelijkse misviering van 15u00 aandacht besteden aan de schepping,

in het spoor van die sympathieke en krachtige heilige: Sint Franciscus.

Wees geprezen o mijn Hoeder
voor de aarde, onze moeder
die ons koestert en ons dierbaar leven geeft
vruchten vol van smaak en geuren
bloemen weelderig van kleuren
en de bomen en het gras en al wat leeft

Uit het Zonnelied van Sint Franciscus
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PASTORAAL NIEUWS

1 november en 2 november

Allerheiligen en Allerzielen zijn twee feestdagen waarop we overledenen gedenken. Bij Allerheiligen gaat dat om de grote familie

van heiligen, gekend en ongekend. Dat zijn mensen die op een bijzondere manier God aanwezig brachten in hun leven. Ze

vormen een voorbeeld en troost voor veel mensen.

Op Allerzielen herdenken we onze eigen dierbare overledenen. Vaak is het een moment om de graven van overledenen te

poetsen en bezoeken. We zetten er traditioneel chrysanten neer, bloemen die lang bloeien en verwijzen naar trouw. Het is een

dag van verbinding met onze overledenen, maar tegelijk ook met alle andere mensen die iemand missen.

Eigenlijk zijn 1 en 2 november één groot familiefeest, waar we vieren over de grenzen van tijd en eeuwigheid heen. We vieren

dat we blijvend verbonden zijn in Gods Liefde.

De viering voor deze twee feestdagen houden we op maandag 31 oktober,
in de wekelijkse mis om 15u00.

Herdenkingsviering

Op 8 november wordt de familie van de overleden

bewoners en familie van medewerkers uit het

afgelopen jaar uitgenodigd voor een herdenkingsviering

om 14u30 in de kapel,

met nadien een tas koffie in de cafetaria.

De betrokkenen worden hiervoor persoonlijk

aangeschreven.

Een leven valt stil

zoals een blad dat valt

En God raapt het op
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PASTORAAL NIEUWS

3 november

Donderdag 3 november is de feestdag van de Heilige Hubertus, patroonheilige

van de jacht. De legende wil dat de jagers op 3 november eerst naar de kerk

gingen om hun ontbijt, mastellen, te laten wijden door de pastoor. Het zou hen

beschermen tegen hondsdolheid.

Dit is zijn verhaal. In 683 was Hubertus een edelman, nog geen heilige. Hij was

jong, van goede, rijke afkomst, en verkoos de geneugten van het mondaine leven

boven het belijden van zijn geloof. Uitgerekend op Goede Vrijdag ging hij jagen in

de bossen van de Ardennen. Diep in het bos trof hij een bijzonder uit de kluiten

gewassen wit hert aan. In een visioen zag hij tussen het gewei een kruisbeeld

oplichten, terwijl een stem weerklonk: “Hubertus! Hoelang nog zal je in het bos op

dieren blijven jagen? Hoelang nog zal deze drang jou van je zielsbestemming

weghouden? Vanaf nu zal je geen dieren, maar mensen vangen.” Door angst

gegrepen beloofde de halsstarrige jongeling zich te bekeren en een waardig leven

te gaan leiden. Wegens dat verhaal is Hubertus de patroonheilige van de jagers.

Op donderdag 3 november worden de mastellen

gewijd door E.H. Buyle om 10u00 in de kapel.

Nadien worden ze per afdeling klaargemaakt, en in de

namiddag bij de koffie worden ze gestreken.

Smakelijk!

27 november

Op zondag 27 november start de Advent. Dit is de periode van verwachting

waarin we uitkijken naar de geboorte van Christus.

4 zondagen lang steken we telkens een kaarsje aan, waardoor de donkere

dagen langzaam verlicht worden.

Met Kerstmis vieren we dan dat God zo dicht bij ons wilde zijn, dat Hij mens is

geworden in Jezus.

Op dinsdag 22 november maken we samen Adventskransen in de cafetaria.

Kerstviering

We vieren Kerstmis
met een feestelijke eucharistie

op donderdag 22 december

om 14u30 in de cafetaria
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INTIMITEIT, PRIVACY EN SEKSUALITEIT
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VARIA

Hoedje af voor de jobstudenten!

In de zomer zien we veel jonge, nieuwe gezichten in Zonnehove.

En na de zomer zijn ze vaak weer weg: de jobstudenten.

We doen ons hoedje af voor hen, want dankzij hen kan het verlof goed geregeld worden.

En zij doen een nieuwe ervaring op én verdienen een centje bij.

Iedereen content, dus.

Hier kan je enkele portretten lezen van deze ijverige jonge mensen.

Louis wordt binnenkort 16 jaar oud en werkt gedurende twee weken als
student in de keuken. In de keuken helpt hij mee met de afwas. Hij
spoelt de vuile borden, bestek en plateau’s en steekt ze in de
afwasmachine. Daarnaast smeert hij ook boterhammen voor de
bewoners.

Louis had gehoord dat Zonnehove op zoek was naar studenten dankzij
zijn oma. Zij doet hier vrijwilligerswerk en heeft het met hem besproken.
Het is zijn eerste ervaring in een woon- en zorgcentrum, hij vindt het
heel leuk en raadt het zeker aan andere studenten.

Eerder had Louis op een veld gewerkt waar hij onkruid moest weghalen.
“Ik vind het werk hier in het woon-en zorgcentrum veel leuker!”
Als Louis niet werkt, is hij bezig met zijn hobby’s. Hij speelt namelijk
saxofoon en gaat wekelijks naar de scouts. Op school zit hij in het ASO
richting waar hij Latijn wetenschappen wiskunde studeert.

Argent is 16 jaar oud en werkt als student in de poetsdienst. Hij
werkt als student 3 weken in Zonnehove. Argent poetst op
afdeling 1 (Klein Kouterken) de kamers van de bewoners, de
twee eetzalen, de toiletten, de zithoeken en de gangen.

“Ik werk veel liever dan thuis blijven. Nu ik werk ben ik niet thuis
aan het nietsen en dat is goed. Ik vind het veel leuker om mezelf
bezig te houden en als ik hierbij geld kan verdienen is dat
ideaal” zegt Argent. Hij vindt het een leuke job en wil het zeker
aan andere studenten aanraden.

Het is Argent zijn eerste ervaring in een woon-en zorgcentrum.
“Het is de eerste keer dat ik met mensen met dementie werk. Ik
vind het hier leuk, ik praat met de bewoners of zij praten tegen
mij terwijl ik aan het poetsen ben en de tijd gaat heel snel
vooruit”.

Op school studeert hij marketing en onderneming in het
middelbaar onderwijs. Daarnaast is hij sportief en voetbalt hij
regelmatig.
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VARIA

Victoria is een jonge dame van 21 jaar oud. Ze werkt als studente in de zorg op

afdeling 1. Ze helpt de bewoners wassen en aankleden, daarnaast zet ze het

ontbijt voor de bewoners klaar en helpt ze eten te geven aan de bewoners die

dit niet meer zelfstandig kunnen.

Victoria wou een studentenjob doen die gelijkloopt met haar studies. Ze studeert

aan de hogeschool om vroedvrouw te worden en wou dus iets doen in de zorg.

Ze heeft hier vrienden die werken bij de poets. Zij hebben haar verteld dat

Zonnehove studenten zoekt om in de vakantie te komen werken, en dus kwam

ze hier solliciteren. Het is haar eerste ervaring met mensen met dementie. Alles

is goed verlopen en ze doet het graag.

“Ik haal er voldoening uit en wil graag iets voor de bewoners betekenen. Ik doe het graag als student maar zal me,

zodra ik afgestudeerd ben, meer richten in de zorg als vroedvrouw dan als zorgkundige in een woon-en zorgcentrum.

Ik heb veel bijgeleerd en raadt het zeker aan andere studenten aan om in de zorg te staan” zegt Victoria.

Victoria is bijna afgestudeerd en moet enkel nog stage doen. Die zal ze in Uganda uitvoeren gedurende drie maanden.

Ze vertrekt midden september.

Naast haar studies is Victoria druk bezig. Ze gaat wekelijks naar de scouts en danst heel graag jazz en ballet.
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NIEUWE MEDEWERKERS IN BEELD

VARIA

Chris Delhaye
Verpleegkundige
Mobiele equipe

Vera De Wispelaere
Poetsdienst

Praatcafé Dementie
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NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN

Werkgroep Palliatieve Zorg

Binnenkort, op zaterdag 8 oktober 2022, valt de “Internationale dag van de Palliatieve Zorg”.

De afgelopen jaren is onze kennis rond palliatieve zorg erg uitgebreid. Dat is ook broodnodig, als je weet dat de gemiddelde

opnameduur van ouderen in een WZC steeds korter wordt en de zorg complexer wordt.

Maar wat houdt “palliatieve zorg” nu in? Nog maar al te vaak wordt deze term gelinkt aan de dood. Onterecht, want palliatieve zorg

spitst zich juist toe op kwaliteit van LEVEN. De grondlegster van de palliatieve zorg omschreef het als volgt: “When it’s not possible to

cure, it is your duty to care”. Met andere woorden: als er geen genezing meer mogelijk is, dan is het jouw plicht om zorg te dragen

voor de ander.

Zelf spreek ik veel liever van comfortzorg: we focussen ons niet zozeer meer op hardnekkige genezing en maximale medische

behandeling, maar vooral op de KWALITEIT van iemands leven. Wat vindt de bewoner nog belangrijk? Waar haalt hij/zij nog plezier

uit? Zijn ziekenhuisconsultaties en/of –opnames nog aangewezen? Samen met de bewoner, zijn/haar familie, de arts en het hele team

gaan we op zoek naar manieren om het leven van de “palliatieve” bewoner zo aangenaam en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Met deze visie ben ik ervan overtuigd dat we geen dagen aan het leven toevoegen, maar vooral de bewoner terug wat meer

kwaliteitsvol laten LEVEN.

Els De Schepper

"When it's not possible to cure,
it's your duty to care."

Waar is de tijd? Het is allemaal zo rap gegaan!
zegt Irène tegen haar inmiddels overleden echtgenoot op de foto.
Hij was toen, schat ik, een jaar of 30.
Ze kijkt naar een foto uit de tijd dat ze zelf jonge ouders waren. De leeftijd van hun
kleinkinderen, die nu op hun beurt jonge ouders geworden zijn.

Mijn kinderen, zegt ze, ik ben blij als ze op bezoek komen. Ze zijn het meest waardevolle uit mijn
hele leven. Maar ze hebben mij niet meer nodig he. Niemand heeft mij nog nodig, ik heb mijn
rol gespeeld, ik ben klaar. Het is goed geweest.
Ge weet het, ik vraag niet om nog tien jaar te leven. Ik wil niemand tot last zijn.
Ik voel het, ik verlies mijn krachten. Het hoeft niet meer.

Ze heeft het al vaak gezegd. Tegen mij. Tegen haar kinderen.
Het is ontroerend en pijnlijk te horen hoe iemand klaar is met het leven, wachtend op het einde.
Wat kan ik doen? Luisteren en aanwezig zijn. Want eenzaamheid is haar grootste pijn.
Irène probeert van elke dag het beste te maken, wat ik bewonder.
De ene dag, met een zonnetje en een koppel eendjes in haar kleine tuin,
lukt dat al beter dan de andere.

Deze vriendelijke, intelligente vrouw wordt op handen gedragen door haar kinderen en
kleinkinderen. Ze vraagt niet bejubeld te worden. Ze vraagt niet om heel veel aandacht.
Ze wil afscheid nemen, in schoonheid.
Dat doet ze eigenlijk al, bij elk bezoek, beetje bij beetje, sinds een jaar of vijf.
Laten we nog een keer praten en lachen voordat je weg bent, Irène.
We gaan jou enorm missen, meer dan je zelf denkt.
We gaan met een glimlach aan jou denken
en zeggen Waar is de tijd?

Dr. Hans Delva, Coördinerend en Raadgevend Arts

Els De Schepper is referent palliatieve zorgen

en verpleegkundige op afdeling 4.

Bij vragen rond palliatieve zorgen kan u haar steeds contacteren.

Ze is bereikbaar op descheppere@zonnehove.zkj.be
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NIEUWS VANUIT HET CVD
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NIEUWS VANUIT HET CVD
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VRIJWILLIGERS
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NIEUWS VANUIT DE GAW 'DE DRIE LINDEN'

Thema : ‘geniet van de muziek ‘
Op maandag 22 augustus genoten de flatbewoners van een middag vol
muziek.Verschillende soorten muziek zoals opera, musical, franse chansons
kwamen aan bod. Een middagje nostalgie!
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

In het groot verlof hebben de bewoners
kunnen genieten van overkoepelende
activiteiten. Dit zijn activiteiten die door het
personeel georganiseerd worden waarbij alle
bewoners van de verschillende afdelingen
eraan mee kunnen delen als ze dit wensen. Op
die manier krijgen ze de kans om andere
bewoners te ontmoeten en/of te leren kennen.
Die activiteiten vonden plaats in de cafetaria.
Bewoners hebben kunnen genieten van een
koude schotel, een namiddag volkspelen en
gezelschapspellen spelen, een klassieke bingo
en wereldbingo, een zomeraperitief met
cocktails, hapjes en gezelschap, ...
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Met de warme dagen hebben de
bewoners van afdeling 1 kunnen
genieten van een voetbad. Het was
best wel gezellig.

De bewoners van afdeling 1 hebben tegen
elkaar gespeeld. De eerste die de meeste
punten scoorde bij blikkenwerpen, won! Alle
bewoners zaten buiten en mochten om de
beurt zoveel mogelijk blikken omver gooien.
Het was een toffe namiddag
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Koffieklets
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
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Algemeen directeur
Evelyne De Jaegere
09/321 74 51
dejaegeree@zonnehove.zkj.be

Verantwoordelijke zorg en kwaliteit,
wonen en leven
Karen Vanoverbeke
09/321 74 53
vanoverbekek@zonnehove.zkj.be

Opnameverantwoordelijke &
woonassistent GAW
Mieke Claes
09/321 74 12
claesm@zonnehove.zkj.be

Hoofdverpleegkundige afdeling 1
(gelijkvloers oudbouw & nieuwbouw)
Nicole Blontrock
09/321 74 59
blontrockn@zonnehove.zkj.be

Hoofdverpleegkundige afdeling 2
(1e verdieping nieuwbouw)
Wendy Heyde
09/321 74 60
heydew@zonnehove.zkj.be

Hoofdverpleegkundige afdeling 3
(1e en 2e verdieping oudbouw)
Inge Van Hullebusch
09/321 74 37
vanhullebuschi@zonnehove.zkj.be

Hoofdverpleegkundige afdeling 4
(3e verdieping oudbouw)
Magali Asselman
09/321 74 10
asselmanm@zonnehove.zkj.be

Diensthoofd interieurzorg
Christel Van Sevecotte
09/321 74 13
vansevecottec@zonnehove.zkj.be

Diensthoofd technische dienst
Pieter Hendrickx
09/321 74 55
TD@zonnehove.zkj.be

Diensthoofd keuken
Tom Van der Linden
09/321 74 58
keuken@zonnehove.zkj.be

Referent palliatieve zorg
Els De Schepper
descheppere@zonnehove.zkj.be

Referent dementie
Marijke Van Hove
vanhovem@zonnehove.zkj.be

Referent wondzorg
Wendy Heyde
heydew@zonnehove.zkj.be

Referent intimiteit en seksualiteit
Julie Callens
callensj@zonnehove.zkj.be

CONTACTGEGEVENS

Wie kan je waar bereiken?

De cafetaria is elke namiddag
open van 14u30 tot 16u45
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ONTSPANNING


