
WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste lezers,
De zomerse herfst doet ons bijna vergeten
dat de winter voor de deur staat. En toch…
de dagen worden weer korter en de brieven
aan de Sint worden volop in de schoen aan
de haard gelegd in de hoop dat hij op 6
december iets lekkers brengt. En dan wordt
het tijd om de kerststal van de zolder te
halen en de kerstboom te versieren. Die
gezelligheid brengt elk jaar weer iets
unieks. Hou dus alvast zondag 11 december
vrij in uw agenda want dan organiseren we
een heuse kerstmarkt in Zonnehove.
Iedereen is welkom vanaf 14u30. De
namiddag wordt ook opgeluisterd met
kerstliederen door het Kamerkoor Linos.
In deze editie wil ik zoals beloofd ook graag
een tipje van de sluier oplichten over de
plannen van de nieuwbouw. Wie op de
laatste gebruikersraad was heeft al wat
voorkennis, maar in deze krant lezen jullie
meer over de plannen en de wijzigingen die
op stapel staan.
We blikken ook terug op de activiteiten van
de afgelopen periode en zetten we graag
onze vrijwilligers in de bloemetjes.Veel
leesgenot en een fijne kerst,

Evelyne De Jaegere
Directeur WZC Zonnehove

WZC Zonnehove

4e kwartaal 2022
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BEWONERSNIEUWS

VAN HARTE WELKOM

WE NAMEN AFSCHEID VAN...

AFDELING 1
Meneer Philip Delva, overleden op 20/10/2022
Mevrouw Georgette Fol, overleden op 18/11/2022

AFDELING 2
Mevrouw Marie Verniers, overleden op 14/11/2022
Mevrouw Christiane Dewaepenaere, overleden op 25/11/2022

AFDELING 3
Mevrouw Julia Van de Perre, overleden op 12/10/2022

AFDELING 4
Mevrouw Rachel Van Hauwaert, overleden op 27/11/2022

OP AFDELING 1
Mevrouw Aline Verdonckt op kamer 40
Mevrouw Andrea Haegeman op kamer 32

OP AFDELING 2
Mevrouw Liliane Haerssens op kamer 143

OP AFDELING 3
Mevrouw Godelieve Heyndrickx op kamer 214
Mevrouw Genoveva Bauwens op kamer 221
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PERSONEELSNIEUWS

DELEN IN DE VREUGDE

NIEUWE MEDEWERKERS IN BEELD

Van de Moortel Sarah
Verantwoordelijke
administratie en financiën

Saegerman Veronique
Poetsdienst

Boudaka Zakaria
Zorgkundige afdeling 2

ZIJN VAN ONS HEENGEGAAN

Mevrouw Lea Oosthuyse, oma van Els De Schepper, verpleegkundige afdeling 4

Meneer Aureel Van den Brande, broer van Lionel Van den Brande, vrijwilliger

Meneer Roger Heyse, opa van Tom Verschraegen, zorgkundige afdeling 1

Op 7 november werd Lewis geboren. Hij is het
zoontje van Thomas Willems en Julie Verhaege
(adjunct-hoofdverpleegkundige afdeling 1)
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UIT DE 'NIEUWE DOOS' VAN ZONNEHOVE

Dat de oude vleugel van Zonnehove dringend aan vernieuwing toe is, zal jullie niet
verwonderen. Het gonst al jaren van speculaties en plannen werden gemaakt,
bijgestuurd en hertekend. Maar eindelijk werd deze zomer een belangrijke kaap
genomen en werden de plannen voor de gebouwen goedgekeurd door de
kwaliteitskamer van de stad Gent. Nu nog verdere verfijning van de omgeving en het
landschapsontwerp en dan kunnen we de bouwaanvraag indienen en de bouw concreet
beginnen plannen.

Zonnehove vandaag

Graag licht ik hier een tipje van de sluier op over het nieuwe gebouw dat op stapel
staat. In mei kochten we een deel van de gronden van de oude St Paulusschool over
aan de Krijzeltand. Het nieuwe gebouw zal zich situeren op de parking voor de
hoofdingang. We zullen werken in 3 fasen :

In fase 1 worden de oude schoolgebouwen van de lagere school afgebroken en ook de
3 huisjes in de Loofblommestraat. Op dit terrein en de huidige parking aan de
hoofdingang komt het nieuwe complex. Deze eerste fase van de nieuwbouw bestaat uit
3 niveaus waarin telkens per verdiep 29 kamers voorzien worden. Deze zijn opgesplitst
in 2 kleinere leefgroepen van respectievelijk 14 en 15 kamers die hun eigen leefruimte
hebben. Onder dit gebouw komt een grote ondergrondse parking voor wagens en
fietsen.

In fase 2 wordt het oude gebouw afgebroken. Zo ontstaat er een nieuwe groenzone
tussen het WZC en de serviceflats (GAW De Drie Linden).

In fase 3 wordt de verbinding gemaakt tussen de oude nieuwbouw en de nieuwe
nieuwbouw waarbij de nieuwe hoofdingang te bereiken is via de Krijzeltand, links van
de belle epoque woning van de zusters. Hierin zal de nieuwe ‘Grand Café’ gelegen zijn,
de cafetaria die uitkijkt op het park achteraan, en zullen ook de burelen en andere
gemeenschappelijk ruimtes zoals kapper, kiné en vergaderzalen opgenomen zijn.



5

UIT DE 'NIEUWE DOOS' VAN ZONNEHOVE
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PASTORAAL NIEUWS

Terugblik op de herdenkingsviering

Op 8 november was er een herdenkingsviering voor de overleden bewoners van het afgelopen jaar, en voor familie van

medewerkers en vrijwilligers. 53 mensen werden nog eens bij naam genoemd en herdacht. De kapel was gevuld met herinneringen,

ieder zat er met een eigen verhaal en verdriet. Maar we droegen het samen. Nadien werd de familie uitgenodigd in de cafetaria en

werden er samen met de medewerkers van elke afdeling herinneringen opgehaald aan de bewoners. De familieleden waren

dankbaar om nog eens hun verhaal te kunnen doen.

Door samen te komen, konden we ook verbondenheid en warmte voelen. Een beetje zoals in één van de verhalen die in de viering

verteld werd:

De duif en de oude eik

“Als een blad een boom verliest,” dacht de duif,

“verliest een boom dan ook een blad?”

De duif zat wiegend op een tak.

Het was koud, het was het begin van de herfst.

“Wat maakt het uit, ik ben een duif, geen boom.”

De duif hoorde iets snikken, hij keek naar beneden,

het was de oude eik.

“Ach, zei de oude eik, “het is het begin van de herfst.

Ik ben al een paar bladeren verloren en het doet zoveel pijn

om afscheid te nemen van mijn vrienden.”

“Uw vrienden?”

“Ja, de bladeren.”

Nu pas drong het tot de duif door dat al de bomen

zoveel dingen verloren.

Tien minuten geleden maakte het hem niets uit.

Wat had de duif nu veel medelijden met de oude eik.

Het was verschrikkelijk hem zo te zien.

De duif wipte wat dichter,

hij legde een vleugel op een van de wortels.

Er viel iets op zijn hoofd.

Het was een blad.

(Suzanne Focquaert)

Vanaf volgend jaar zal er om de 3 maanden een herdenkingsdienst doorgaan. Op die manier zijn er 4 kleine vieringen met ruimte

voor heel persoonlijk herdenken: voor elk seizoen één. De eerste herdenkingsviering is op donderdag 16 februari. De familie krijgt

een persoonlijke uitnodiging.

En omdat we in Zonnehove niet alleen afscheid nemen maar ook nieuwe bewoners ontvangen, zullen we ook in elk seizoen een

welkomstviering houden voor de nieuwe bewoners en hun familie. De eerste welkomstviering is op dinsdag 28 februari. Ook

hiervoor krijgen de betrokken bewoners en hun familie een uitnodiging.
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PASTORAAL NIEUWS

(Bron: pastoralezorg.be en geloventhuis.be)

Op zondag 27 november is de Advent begonnen.

Advent is afgeleid van het Latijnse advenire (naderen) en adventus (komst). Deze woorden werden gebruikt

bij de troonsbestijging van de keizer, het eerste officiële bezoek van een vorst of de komst van een godheid

naar de tempel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat christenen net deze term kozen om de periode aan te

duiden, waarin we de komst van Jezus op aarde, zowel in het verleden als in de toekomst, verwachten.

ADVENT EN KERSTMIS

Verwachting en vreugde

In de advent zien we vol verlangen uit naar de geboorte van Jezus in ons midden, voor alle mensen, zonder

uitzondering. Voor iedereen klinkt in de kerstnacht de blijde boodschap van de engel: 'Ik verkondig u een

grote vreugde'.

Het blijft bijzonder dat er zo'n blijdschap is over iets kleins en kwetsbaars als een kindje, neergelegd in een

voederbak. God komt niet aan het licht met grote overmacht of onder tromgeroffel. Hij kiest in stilte een

gewone, jonge vrouw uit om de moeder te worden van Jezus. Zijn leger bestaat uit engelen die geen dodelijke

wapens dragen, maar vrede verkondigen. In deze Advent kun je oefenen in blijdschap. Vreugde scheppen in

het kleine, het prille, het kwetsbare. Oefenen in 'engel' zijn, om als het Kerstmis is, vol blijdschap ons hart te

kunnen openen voor de liefde.

Naar gewoonte maken we ook Adventskransen, die

ons helpen uitkijken naar het moment van Kerstmis.

Het zijn kransen vol symboliek: de dennenaalden

zijn groen als teken van hoop. Er staan 4 kaarsen

op, voor elke zondag één. Zo zien we het licht

langzaam groeien in deze donkere tijd van het jaar.

De kaarsen zijn meestal rood, de kleur van de liefde.

Maar de mooiste symboliek zit in de vormen: de

kaarsen vormen een vierkant op een ronde krans.

Traditioneel staat de volmaakt ronde vorm voor God,

en het vierkant voor de aarde. Zo kan je de

Adventskrans zien als teken dat God naar de aarde

gekomen is, en dat Jezus de figuur is die hemel en

aarde bij elkaar brengt.
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PASTORAAL NIEUWS

Kerstviering

We vieren Kerstmis
met een feestelijke

eucharistie

op donderdag 22 december

om 14u30 in de cafetaria

In de stal van mijn hart

In de stal van mijn hart is een kindje geboren
en het wordt licht en het geeft kleuren
aan het donker om mij heen.

In de stal van mijn hart lijkt soms alles verloren,
maar iets beweegt, want er is liefde
en het laat mij niet alleen.

Als ik het begrijpen wil
vallen mijn gedachten even stil.
Het verandert mii,
de wereld voelt opeens niet meer zo kil.

In de stal van mijn hart is een kindje geboren
en het is mooi, het is zo anders
dan de mensen om mij heen.

In de stal van mijn hart kan ik engelen horen:
Ere zij God, vrede op aarde,
want Hij kwam voor iedereen.

Als ik het verzwijgen wil
roepen zelfs de bergen en de wind,
ze vertellen mij,
dat hier vandaag een nieuwe tijd begint.
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NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN
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VARIA
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VARIA
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

OPTREDEN
JAN

MOONEN

OPTREDEN
BELLA FORMA

AND BAND
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Sint Hubertus

Op 3 november vierden we Sint Hubertus, patroon van de jagers.
Traditioneel wordt er dan Hubertusbrood gewijd, wat de (jacht)honden zou beschermen tegen
hondsolheid.
In Gent en omstreken worden er mastellen gewijd.
Van elke afdeling waren er enkele bewoners aanwezig bij het wijdingsgebed, voorgegaan door
meneer Buyle.
Nadien brachten de bewoners "hun" mastellen naar hun afdeling,
waar ze werden gestreken (besmeerd met boter en bruine suiker, en gegrild) en vooral
opgegeten!



14

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Op Coming Out Day organiseerden we
een koffieklets rond coming out en
lgbt. Verschillende vragen kwamen aan
bod, met ook een aantal kaarten
waarop we enkele termen
verduidelijkten, zoals “holebi” en “lgbt”.
Een dertigtal bewoners namen deel aan
deze koffieklets. We merkten dat
bewoners in kleine groep wel makkelijk
over dit onderwerp praatten maar dat
er toch nog een groot taboe rust op dit
thema. Veel bewoners kennen geen
holebi's en vinden ook dat hierrond
geen aandacht hoeft te zijn, dit terwijl
ze wel vinden dat er een zekere
tolerantie naar holebi’s toe moet zijn.
Ook al bracht het onderwerp heel wat
discussie teweeg- en soms ook heel
stille momenten – toch vonden
bewoners dit een geslaagde koffieklets.

Jason Bradley is komen optreden op
de kermis van Sint-Denijs-Westrem.
Wij zijn met heel wat bewoners naar
de tent gegaan om te kunnen
genieten van zijn show. Hij heeft
oude klassiekers uit de doos gehaald
en samen met het publiek gezongen.
Hij was enthousiast en speelde met
de mensen in het publiek. Een
aangename show om naar te kijken
en luisteren.

OPTREDEN KERMISTENT

KOFFIEKLETS
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Alle bewoners van het
woonzorgcentrum hebben
lekkere oliebollen kunnen
eten. Een kraam is
gekomen en ze waren even
lekker als op de kermis.

Bewoners hebben geholpen
croque monsieurs klaar te
maken om die 's avonds te
kunnen eten. Iets wat
iedereen lekker vindt om te
eten en zo simpel om te
maken.

De bewoners hebben mogen
genieten van een warme
appeltaart met speculoos/
kaneel ijs.

SMAKELIJK
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

THEATER DRIEL

Theater Driël bestaat uit drie dames die zingen en
een show geven. Veel bewoners hebben hiervan
kunnen genieten. Ze dansen, zingen, zijn
enthousiast en zoeken contact met de bewoners in
het publiek. Aan de hand van naamkaartjes konden
de drie dames de bewoners bij hun optreden
betrekken.

Zonnige namiddag in
het weekend met
voorafgaand een
dansdemonstratie
van een dochter van
mw Clauwaert.
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

W
E
R
E
L
D

D
I
E
R
E
N
D
A
G

4 oktober was werelddierendag.
Verschillende collega’s zijn
gekomen met hun dierbare
vriendjes. De honden mochten bij
elke bewoner op bezoek gaan.
Bewoners hebben er heel veel van
genoten en waren erg tevreden.
Sommige bewoners wilden de
honden op de afdeling houden.
Vera, collega van onderhoud, is
gekomen met haar hond Max, een
witte retriever. Kyra, collega
zorgkundige, is gekomen met
Maurice, een Franse bulldog.
Stephanie, collega ortho is
gekomen met hondje van haar zus.
De broer van Feebe, collega ergo, is
gekomen met een Zwitserse herder.
Het was een leuke en gezellige
namiddag.



18

VRIJWILLIGERS
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VRIJWILLIGERS
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NIEUWS VANUIT HET CVD

MOSSELFESTIJN

20 OKTOBER 2022 Samen met onze directeur

en verantwoordelijke zorg

en kwaliteit konden we

genieten van een lekker

mosselfestijn

KERMIS

SINT-DENIJS-WESTREM

Naar de kermis in Sint-

Denijs-Westrem; dankzij

OKRA konden we nog eens

ons zangtalent bovenhalen

tijdens het optreden

LEKKER

AMBIANCE

Elke dag kiezen we enkele

activiteiten: quiz,

wandelen, geheugenspel,

gezelschapsspel....

ACTIVITEITEN

LEUK
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NIEUWS VANUIT HET CVD

PASTORALE ACTIVITEIT

MET BARBARA

WIJDING VAN MASTELLEN

IN DE KAPEL
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NIEUWS VANUIT DE GAW 'DE DRIE LINDEN'

MOSSELFESTIJN

20 OKTOBER

ACTIVITEIT OVER

REIZEN

MET AANGEPASTE

HAPJES
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Algemeen directeur
Evelyne De Jaegere
09/321 74 51
dejaegeree@zonnehove.zkj.be

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

Verantwoordelijke administratie &
financiën
Sarah Van de Moortel
09/321 74 52
vandemoortels@zonnehove.zkj.be

Opnameverantwoordelijke & woonassistent
GAW 'De Drie Linden'
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 & 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

Verantwoordelijke CVD 'De Maretak'
Carine Van de Voorde
09/321 64 61
vandevoordec@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


