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                                                                             wzc Zonnehove  
 

                                                                                                                                                       

 
 
Dag iedereen, 
 
 
Deze bijlage komt er omdat het boekje reeds gedrukt was en we het toch be-
langrijk vonden om jullie te informeren. 
 
Ik ben Christa Van Hecke, ik werkte tot 4 oktober als directeur zorg en kwaliteit 
in WZC St. Rafael in Liedekerke.  
 
Dit WZC is net zoals WZC Zonnehove een huis van de VZW Zorg-saam.  
 
Sinds 7 oktober ben ik bij jullie gestart als algemeen directeur, dit in de plaats 
van mevr. Tine T’Kindt.  
We willen haar bedanken voor haar jarenlange inzet. 
 
Ik heb ondertussen al kennis gemaakt met heel wat personen, bewoners, 
familie en medewerkers.  
Het zal wat tijd nodig hebben vooraleer ik iedereen ken, maar dat komt! 
 
Ik kijk er naar uit om met iedereen op een fijne manier te kunnen samenwer-
ken zodat we gelukkige bewoners en tevreden medewerkers hebben. 
 
 
 
 
Christa Van Hecke 
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WWOOOORRDDJJEE  VVAANN  DDEE  DDIIRREECCTTEEUURR  
 

Eén oktober 2019 is een belangrijke dag voor onze keuken. Dat is 
namelijk de dag waarop we het keukenbeheer van de firma 
Aramark overnemen. De verantwoordelijke Tom Van der Linden 
heeft de voorbije maanden deze overname kunnen voorbereiden. 
We gaan voor een doorstart, maar er zullen ongetwijfeld wel enke-
le zaken veranderen. Er zullen mogelijks ook wel enkele ‘kinder-
ziekten’ opduiken. Indien er vragen of bemerkingen zijn horen we 
dit graag via de hoofdverpleegkundigen. Zij zullen Tom op de 
hoogte brengen. En hij zal een gepaste reactie uitwerken. Het is 
zijn betrachting om ook meer persoonlijk tot bij de bewoner te 
komen, maar in eerste instantie zal hij zich op de keukenwerking 
zelf concentreren. 
In dit krantje kan je alvast lezen wie Tom is. U krijgt zeker nog de 
gelegenheid hem persoonlijk te ontmoeten. 
We wensen Tom en het keukenteam heel veel succes toe! 
 
In oktober en november vinden traditioneel de kaas- en wijnavon-
den van de vier afdelingen plaats. Voor velen is dit ondertussen 
een aangename traditie geworden die men zeker niet wil missen. 
Voor de nieuwkomers is dit een aanrader. Bedoeling is de bewo-
ners de gelegenheid te bieden om samen met hun familie of vrien-
den te tafelen. De keuken zorgt voor een kaasbuffet en als afslui-
ter een dessertbuffet. Elk team zorgt mee voor de organisatie. Er 
zijn zelfs enkele medewerkers die voor de gelegenheid een lekker 
dessert maken voor het buffet. De data per afdeling staan verder 
in dit krantje. Inschrijven kan op de afdeling. 
Deze aankondiging kan u trouwens ook lezen op onze nieuwe 
website. Neem regelmatig een kijkje op www.wzczonnehove.be. Zo 
blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen in Zonnehove.  
 
Onze cafetaria is voor vele bewoners en bezoekers een belangrijke 
plek. Op de begroting van dit jaar werd een budget voorzien om te 
investeren in materiaal en meubilair. De koffietassen en onder-
borden werden reeds vervangen door een mooi, maar vooral ook 
sterker servies. Dus nu geen tassen meer met hoekjes af… De 
zwarte rieten tafels en stoelen worden vervangen door nieuw 
meubilair. Er ligt een ontwerp en offerte voor. Dit zal in de loop 
van december uitgevoerd worden. Dat is iets om naar uit te kij-
ken. 
 

http://www.wzczonnehove.be/
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Op 17 november 2014 mochten wij de eerste bewoner in GAW De 
Drie Linden verwelkomen. Ondertussen zijn er dus vijf jaar voor-
bij gevlogen. Onder het motto ‘elke gelegenheid is goed om te fees-
ten’, kunnen we dit 5-jarig jubileum van onze assistentiewonin-
gen toch niet zomaar laten voorbijgaan. In 
de gebruikersraad van de Drie Linden wa-
ren de bewoners het er unaniem mee eens. 
Dus we zullen voor hen iets leuks organi-
seren.  
 
Enkele maanden later, op 5 januari 2015 
ging het dagverzorgingscentrum De Mare-
tak open. Nog een jubileum en nog een 
feestje? We zien wel…volgend jaar. 
 

 

Veel leesgenot in Zonneweetjes, 
 
Tine T’Kindt 
Directeur 

 

 
De herfst blaast op de horen, 
en ’t wierookt in het hout; 
en vruchten gloren. 
De stilten weven gobelijnen 
van gouddraad over ’t woud, 
met reeën, die verbaasd verschijnen 
uit varens en frambozenhout, 
en sierlijk weer verdwijnen … 
De schoonheid droomt van boom tot boom; 
doch alle schoonheid zal verdwijnen, 
want alle schoonheid is slechts droom, 
maar Gij zijt d’ Eeuwigheid! 
Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt 
en zegen ook zijn vruchten. 
Een ganzendriehoek in de luchten; 
nu komt de wintertijd. 
Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten. 
Ik ben bereid. 

  Uit Adagio van Felix Timmermans 
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WOORDJE 
VAN DE PASTORALE DIENST 
 

Beste bewoner, familielid, vrijwilliger, collega,  
 

Vroeger kreeg elke maand een 
speciale patroon of focus. Zo was 
maart de maand van de heilige Jo-
zef, de pleegvader van Jezus, en 
juni was de maand van het Heilig 
Hart van Jezus. Tegenwoordig ge-
denken we vooral twee maanden: 
mei is de maand van Maria, de 
moeder van Jezus, en oktober is 
de maand van de heilige rozen-
krans. Ook in Zonnehove leeft de-
ze traditie nog, en in oktober ko-
men we samen om de rozenkrans 
te bidden. 
 
Wat is dat, de rozenkrans? Het is 
simpelweg een herhaling van en-
kele kort gebedjes. Men kan hier-
voor een gebedssnoer gebruiken. 
Niet alleen katholieken kennen dit 
gebruik. Ook moslims, boeddhis-
ten en hindoes gebruiken een ge-

bedssnoer. Er is blijkbaar iets in de mens dat verlangt naar dit 
soort herhalend gebed. 
 
Waarom spreekt de rozenkrans nog steeds mensen aan? Het is in 
wezen een democratisch gebed. Het stamt uit de Middeleeuwen, 
als een alternatief voor mensen die niet konden lezen en geen 
lange teksten uit het hoofd konden leren. Het maakt niet uit of je 
rijk bent of arm, hooggeschoold of niet geschoold, priester of zus-
ter of leek: iedereen kan de rozenkrans bidden. Het is ook een ge-
bed dat gemakkelijk is voor zieke en oudere mensen. Als je blind 
wordt, of doof, of als je te gemakkelijk in slaap valt, of juist moeite 
hiermee hebt, kan je nog steeds de rozenkrans bidden. De herha-
ling van de gebeden kan meditatief en rustgevend werken. 
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Soms hoor ik van mensen dat ze het gevoel hebben dat ze niets 
meer kunnen doen, en dat ze daarom niets meer betekenen. Vaak 
zijn dit mensen die heel hun leven actief geweest zijn, die veel ge-
daan hebben voor anderen, en op een bepaald moment kan dit 
niet meer. Ik wil voorstellen aan deze mensen: er is nog wel iets 
dat je kan doen. Je kan bidden, voor anderen en voor jezelf. Soms 
gaat dit moeilijk. Misschien voel je je te teleurgesteld, of boos, of 
gewoon te moe. Maar als het je af en toe wel lukt om te bidden, 
bewijs je dat je nog wel iets kan doen. 
 
En wat met de mensen die het te druk hebben om te bidden, of 
die niet gewoon zijn om zelf te bidden? Ik wil aan jullie voorstel-
len: sta een keer stil bij wat je nodig hebt, je verlangens, je dro-
men. Voor wat zou je willen bidden? Durf je iemand vragen om 
voor je te bidden?  
 
Warme herfstgroet, 
Gabrielle Christenhusz 
namens de pastorale dienst 
christenhusz@zonnehove.zkj.be  09/321 7411 
 

PASTORAAL NIEUWS 
 

Twee meewerkende priesters in Zonnehove 
 
In een tijdperk waar er steeds minder priesters en seminaristen 
zijn, is het niet altijd evident voor woonzorgcentra om de Sacra-
menten (vooral Eucharistie, Ziekenzalving, Biecht) te kunnen 
aanbieden.  
 
In Zonnehove zijn we gezegend met twee priesters die bereid zijn 
om voor te gaan in de Sacramenten! EH Paul Buyle is aalmoeze-
nier al sinds 1994. We zijn intens dankbaar voor zijn 25 jaar 
dienst aan onze bewoners, vrijwilligers en personeel, en we zijn 
blij dat hij nog niet klaar is om definitief op pensioen te gaan! Het 
wordt echter stilaan tijd om onze aalmoezenier te ontlasten van 
sommige van zijn taken. Hij blijft eindredacteur van Zonneweetjes 
en huisfotograaf, en hij zal blijven voorgaan in de dagelijkse en 
zondagse eucharistievieringen. 
 

mailto:christenhusz@zonnehove.zkj.be
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Voor de wekelijkse bewonersmis op maandag om 15 uur, zullen 
we voortaan beroep doen op EH Adelin Cathoir. EH Cathoir zal 
ook steeds meer de Ziekenzalvingen bij stervenden en uitvaarten 
op zich nemen, in overleg met bewoners en familie. 
 
Hetzelfde jaar dat EH Buyle naar Zonnehove kwam, is EH Cathoir 

naar Sint-Denijs-Westrem ge-
komen als pastoor. In 2004 
kwam de parochie Afsnee er-
bij. Afkomstig uit Oost-
Vlaanderen, woonde EH Ca-
thoir in verschillende grens-
gemeentes als kind, omdat 
zijn vader douanier was. Hij 
werd op 13 september 1969 
priester gewijd in de orde van 
de Salesianen, en vierde dus 
vorige maand zijn gouden 
priesterjubileum. Na een korte 
periode in de scholen van Don 
Bosco, was EH Cathoir 18 
jaar pastoor geweest in Lim-

burg ten dienste van het bisdom Hasselt. Vele mensen in Zonne-
hove zullen hem kennen als erepastoor van de parochies Afsnee 
en Sint-Denijs-Westrem. 
 
We zijn heel dankbaar voor de samenwerking met EH Buyle 
en EH Cathoir. 

 

ZONNEKLANKEN 
 
Ons bewonerskoor ‘Zonneklanken’, waarin we samen genieten 
van muziek, bestaat al drie jaar! Aanvankelijk kwamen we 
maandelijks samen in de kapel. De repetities werden al snel 
verplaatst naar ‘Klein Kouterken’, één van onze afdelingen voor 
bewoners met dementie, omdat veel van de koorleden van deze 
afdeling kwamen en opdat er meer bewoners met dementie 
konden aansluiten. 
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Het bewonerskoor blijft maar groeien – tot onze grote vreugde! – 
en de leefruimte van Klein Kouterken wordt te klein voor alle 
bewoners, familieleden en sympathisanten die willen meezingen. 
Dus gaan we vanaf oktober opnieuw samenkomen in de kapel. 
Er worden aparte muziekmomenten voorzien voor bewoners die 
Klein Kouterken niet kunnen verlaten. We zullen deze nieuwe 
regeling na een maand evalueren, en wijzigingen worden 
gecommuniceerd via het infokanaal en de maand- of 
weekkalender.  
 

Als je houdt van klassiekers zoals ‘Twee ogen zo blauw’, ‘In de 
stille Kempen’ en ‘Tulpen uit Amsterdam’, en je ook van ‘Wat gaan 
we doen met de dronken zeeman’ en ‘Zeg kwezelke wilde gij 
dansen?’ kan genieten: kom maar een keer langs tijdens één van 
onze samenkomsten! 
 

Zonneklanken data oktober-december 2019: 
 

 dinsdag 8 oktober 

 vrijdag 25 oktober 

 vrijdag 8 november 

 woensdag 20 november 

 woensdag 11 december 

Telkens van 15 uur tot 16 uur in de kapel. 
 

Iedereen is van harte welkom in ‘Zonneklanken’. Bewoner, fami-
lielid, vrijwilliger, … Ook gasten van het DVC De Maretak, bewo-
ners van GAW De Drie Linden en bewoners die in Zonnehove op 
kortverblijf zijn kunnen zich aansluiten.  
 
 

Heb je vragen? 
Wil je samen genieten van muziek volgens jouw mogelijkhe-
den? 
Neem dan contact op met: Gabrielle Christenhusz (pastorale 
dienst) en Enya Caufrier (animatie Afdeling 1) 
 christenhusz@zonnehove.zkj.be, animatie@zonnehove.zkj.be  

of persoonlijk aanspreken! 
 

mailto:christenhusz@zonnehove.zkj.be
mailto:christenhusz@zonnehove.zkj.be
mailto:christenhusz@zonnehove.zkj.be
mailto:animatie@
mailto:zorg1@zonnehove.zkj.be
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We zijn op zoek naar vrijwilligers die bewoners willen bren-
gen naar de repetities.  
Je hoeft niet zelf muzikaal te zijn! 

Interesse? Neem dan contact op met Julie Callens (verantwoorde-
lijke vrijwilligers, animatie Afdeling 2) 
 09 221 35 11 of  callensj@zonnehove.zkj.be  
 

LISANGA 
 

Lisanga in wzc Zonnehove lente 2019 
 
Deze lente hebben we bloemen verkocht ten voordele van vzw Li-
sanga. We werkten samen met de lokale bloemenwinkel Schepens 
en Zoon, familie van één van de bewoners (mevrouw Andrea Van 
Der Plaetsen-Schepens, afdeling 1). Er werden 67 kalanchoë’s en 
45 azalea’s besteld door bewoners, familie, vrijwilligers en perso-
neel, en de totale opbrengst was 200€. Hartelijk dank voor uw 
steun! 

Ondertussen blijft de verkoop van wenskaartjes, rouwkaartjes, 
noveenkaarsen en papieren zakdoeken verder doorlopen. Marleen 
is verantwoordelijk tijdens de week aan de receptie, en vrijwil-
ligers nemen de verkoop over in het weekend in de cafetaria.  
 
De vzw Lisanga ontstond vanuit de woonzorgcentra van de con-
gregatie Zusters Kindsheid Jesu. Deze zusters waren 75 jaar ac-
tief in de D. R. Congo, in onderwijs, gezondheidszorg en vorming. 
Het doel van de vzw is de projecten van de Belgische en Congolese 
zusters blijvend te kunnen ondersteu-
nen. Dit jaar ondersteunt Zonnehove 
een vormingsproject voor zieken-
huispersoneel in Bokoro. De vormin-
gen betreffen vooral het werken met 
nieuwe toestellen voor echografie en 
andere vormen van medische beeldvor-
ming, alsook het aanleren van de cor-
recte uitvoering van cataractoperaties. 
Dankzij de vorming en de materialen die 
met steun van Lisanga worden gefinan-
cierd, is het ziekenhuis van Bokoro één 
van de beter uitgeruste ziekenhuizen 
van Congo.  

mailto:callensj@zonnehove.zkj.be
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VOORUITBLIK 
 

Aankondiging pastorale activiteiten: oktober-december 2019 
 
Rozenkransvieringen oktober 
 

Oktober is traditioneel de rozenkransmaand. Wij 
plannen twee rozenkransvieringen: een aangepaste 
viering voor bewoners met dementie, op vrijdag 
18 oktober in de leefruimte van Klein Kouterken; 
en een algemene viering voor alle bewoners, op 
woensdag 23 oktober in de kapel. De rozenkrans 

is een gebed dat de meeste bewoners kennen al vanaf hun kinder-
jaren, een gebed dat al eeuwen bijna hetzelfde gebleven is. We 
zullen dit jaar opnieuw vragen aan bewoners om voor te gaan in 
een ‘tientje’, terwijl de rest van ons antwoordden. Zo wordt het 
een gebedsmoment gedragen door iedereen.  
 
Jaarlijkse herdenkingsvieringen 
 
November is traditioneel een maand om de overledenen te her-
denken. In Zonnehove gedenken we elk jaar aan het begin van 
november niet alleen de overleden bewoners van het rusthuis en 
de assistentiewoningen, alsook de gasten van het dagverzorgings-
centrum, maar ook de overleden familieleden en vrijwilligers van 
het afgelopen jaar. Op maandag 6 november om 15 uur in de ka-
pel vindt er een herdenkingsmis plaats waarop bewoners worden 
uitgenodigd, en op woensdag 8 november om 14.30 uur in de ka-
pel vindt er een gedachtenismoment plaats waarop familieleden, 
vrienden en personeel worden uitgenodigd. Aansluitend komen 
we samen voor koffie en gebak in de cafetaria. 

Maandag  
4 november 

15 uur in de 
kapel 

voor bewoners 

Woensdag  
6 november 

14.30 uur in 
de kapel 

voor familieleden, 
vrienden en perso-
neel 

 
Wij noemen de namen van overleden bewoners en familieleden op 
verschillende momenten doorheen het jaar: tijdens de eerste eu-
charistieviering na hun overlijden; en in de gedachtenisviering 
een maand of zo na hun overlijden. Tijdens de twee herdenkings-
momenten zullen we opnieuw hun namen in ons midden noemen. 
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Een teken van eer voor de overledenen, en een gebaar van troost 
voor hun nabestaanden.  
 
November – herdenkingsmaand 
 
Onze bewoners weten wat het is om te rouwen om een dierbare 
overledene. Voor sommige onder hen was het overlijden van hun 
partner de reden voor hun opname in Zonnehove. Anderen zijn al 
langer weduwe of weduwnaar, en iedereen heeft afscheid moeten 
nemen van familieleden (ouders, broers en zussen, soms kin-
deren) en vrienden.  
In november willen we even stilstaan bij sterven, dood en rouw, 
en dit op afdelingsniveau. Naargelang de bewoners die meedoen 
zal de nadruk liggen op reminiscentie, gebed en bezinning, of pra-
ten en luisteren. De data worden meegedeeld via de weekkalen-
ders van elke afdeling.  
 
Advent 
 
Advent is de voorbereidingsperiode voor Kerstmis. De eerste Ad-
ventszondag valt dit jaar op 1 december. Tijdens de Advent ma-
ken we onze woningen en onze harten klaar voor het grote feest 
op het donkerste moment van het jaar. Dit jaar zullen er Ad-
ventsbezinningen plaatsvinden op elke afdeling. De bedoeling is 
om de bezinning beter te kunnen afstemmen op de verwachtingen 
en noden van bewoners. De data worden meegedeeld via de week-
kalenders van elke afdeling. 
 
Kerstmis 
 
Op Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Dit wordt op ver-
schillende momenten in Zonnehove gevierd: 

 Op Kerstavond (dinsdag) spelen we een kerstconcert van 

André Rieu in de cafetaria. We beginnen om 14u45 (na de 

koffie op de afdeling). 

 Op Kerstdag (woensdag) is er een eucharistieviering om 

10.30 uur in de kapel (zoals op elke zondag en hoogdag). 

 Op Tweede Kerstdag (donderdag) is er een Kerstbezinning 

met levende kerststal en kerstliederen in de cafetaria voor 

alle bewoners. We beginnen om 14.30 uur, en sluiten af met 

gestreken mastellen. 
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 Op vrijdag 27 december is er een aangepaste Kerstbezinning 

op Klein Kouterken. We beginnen om 15 uur.  

 
Misschien… wordt het toch Kerstmis 
 

Misschien is je huis te klein, 
er kan niemand meer bij 
 
Misschien is je huis te groot, 
Hij zou er zijn weg niet vinden 
 
Misschien is je hart te koud 
om met kleinen te spelen 
 
Misschien is je hart te zwak 
om nog van goedheid te dromen 
 
Misschien is het licht van je geloof al gedoofd 
en het vertrouwen van ontgoocheling gestorven 
 
Misschien ben je te gespannen, 
door dwaal- of toverlicht bespookt 
 
Misschien is er voor niets en niemand plaats, 
tenzij voor angst en vrees en dreiging 
 
Misschien is de deur al op slot, 
misschien ben je niet thuis, 
niet eens voor jezelf 
 
Misschien... 
wat doet het ertoe? 
Was de tijd beter, 
waren de mensen anders 
toen Hij kwam die eerste keer? 
 
En Hij kwam toch, 
en ieder jaar komt Hij terug. 
 
Mgr. E. Laridon 
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ZIJN ONS VOORGEGAAN 
 

De heer James Doll, echtgenoot van Martine Moeykens, geboren te Gent op 28 

januari 1945, overleden in Zonnehove op 29 juni 2019. 

 

Mevrouw Anne Coucke, weduwe van de heer Etienne Van Wambeke, geboren 

te Leopoldsburg op 21 juni 1931 en overleden in Zonnehove op 3 juli 2019. 

 

De heer François Verstichel, echtgenoot van mevrouw Jeanne Rivaer, geboren te 

Antoing op 22 januari 1927, overleden in Zonnehove op 4 juli 2019. 

 

Mevrouw Aline De Coene, weduwe van de heer Etienne Lamont, geboren te 

Gentbrugge op 4 december 1922, overleden in Zonnehove op 8 juli 2019. 

 

De heer André Van Parys, weduwnaar van mevrouw Maria Van Hoecke, gebo-

ren te Gent op 20 maart 1930, overleden in Gent op 22 juli 2019. 

 

Mevrouw Rosa Saey, geboren te Dendermonde op 8 juli 1934, overleden in 

Zonnehove op 11 augustus 2019. 

 

De heer Roger Roodhooft, echtgenoot van mevrouw Gerda Jacobs, geboren te 

Borgerhout op 25 februari 1931, overleden in Zonnehove op 21 augustus 2019. 

 

Mevrouw Denise Van Quaethem, weduwe, geboren te Tielt op 20 december 

1932, overleden in Gent op 23 augustus 2019. 

 

Mevrouw Jeanine Souris, weduwe, geboren op 17 oktober 1939, overleden in 

Zonnehove op 24 augustus 2019. 

 

De heer Daniel Defloor, weduwnaar van mevrouw Jaklien Decock, geboren te 

Oostende op 10 oktober 1927, overleden in Zonnehove op 3 september 2019. 

 

KK OO RR TT VV EE RR BB LL II JJ FF   
 

De heer Remi Vandekerckhove, echtgenoot van mevrouw Maria De Vriendt, 

geboren te Lovendegem op 13 november 1920, overleden in Zonnehove op 7 

juli 2019. 

 

AA SS SS II SS TT EE NN TT II EE WW OO NN II NN GG EE NN   
 

Mevrouw Marleen de Mazière, echtgenote van de heer Paul Ampe, geboren op 

11 december 1933, overleden in Gent op 6 augustus 2019. 
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FF AA MM II LL II EE LL EE DD EE NN   
 

Mevrouw Valentina Tatarli, moeder van Eduard Tatarli (kok), geboren op 7 sep-

tember 1951 te Vladidshtin (Oekraïne), overleden op 10 juli 2019 te Tanaklia 

(Moldavia). 

 

Mevrouw Godelieve Weemaes, weduwe van de heer Marcel Merckx, schoon-

moeder van Peter De Bruycker (tech. dienst), geboren te Meerdonk op 1 oktober 

1934, overleden te Antwerpen op 15 september 2019. 

 

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  RROOBBEERRTT  DDIICCKK  ––  2299  aapprriill  11993344  ––  2266  jjuunnii  22001199  
 

Robert was meer dan 20 jaar een gedreven vrijwilliger voor onze 
werking binnen het woonzorgcentrum.  
De meesten van jullie zullen hem kennen als de vrijwilliger die 
samen met zijn vrouw Andrea de cafetaria open hield op dinsdag.  
Robert vond het bijna vanzelfsprekend om hier te komen helpen, 
aangezien hij zo dicht bij het woonzorgcentrum woonde. We kon-
den voor allerlei activiteiten op hem rekenen. De eerste jaren hielp 
hij mee bij het vervoeren van bewoners van en naar de activitei-
ten, ging hij eens wandelen met een bewoner, ging hij mee op uit-
stap naar Oostakker. De laatste jaren konden we elke week op 

hem, Andrea en Carine rekenen om sa-
men de cafetaria open te houden op 
dinsdag. 
We kenden hem als een man met veel 
wijsheid en vele verhalen. Een aantal 
jaar geleden werd hij daarom in de kijker 
gezet in onze Zonneweetjes. Hij deelde 
zijn verhalen over zijn jeugdjaren en over 
zijn passies met onze vrijwilligers en on-
ze bewoners. Hij had een grote passie 
voor het maken van wandelingen. Ooit 
heeft hij nog deelgenomen aan de Do-
dentocht. Maar ook delen van de route 
naar Santiago de Compostella heeft hij 
nog gewandeld. Andrea steunde hem 
hierbij en volgde met de mobilhome tij-
dens deze wandeling.  

Andrea was zijn steun en toeverlaat. Maar uit de verhalen die hij 
vertelde, kon je ook opmaken dat hij een echte familieman was. 
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Zo vertelde hij ons vol fierheid dat hij binnen de familie een vier-
geslacht had. 
Al deze verhalen, steeds konden bewoners en vrijwilligers bij het 
bezoeken van de cafetariawerking meegenieten. Telkens was hij 
goedgezind, elke keer had hij nieuwe dingen te vertellen. Ook voor 
een mopje konden mensen telkens bij hem terecht. Robert hield 
er van om te lachen, dat was duidelijk.  
Na jarenlang paraat te staan om onze werking te versterken, 
moesten we nu spijtig genoeg afscheid van hem nemen. Wij zullen 
ons Robert herinneren als een gedreven vrijwilliger die iedereen 
met zijn verhalen en moppen kon opfleuren.  
Robert, in naam van alle personeelsleden, vrijwilligers en bewo-
ners: Dank U voor alles! 
 

 

JARIG IN OKTOBER 
 

1 oktober Mevrouw Rika Bouvry K 353 

1 oktober Mevrouw Suzanne Lambert K 361 

1 oktober Mevrouw Agnes Van Assel K 203 

1 oktober Niels Couvreur Verpleegkundige 

2 oktober Mevrouw Andrea Van Der Plaetsen K 045 

4 oktober Mevrouw Denise Drubbel K 005 

5 oktober Mevrouw Monique Loos K 316 

6 oktober Cindy Eechaute Onderhoud 

7 oktober Claire Van Laere Vrijwilliger 

7 oktober Marlies Verstraete Verpleegkundige (nacht) 

9 oktober Gertrude Van Buynder Vrijwilliger 

10 oktober Marlène Van der Borght Onderhoud 

11 oktober De heer Wilfried Geltmeyer K 136 

14 oktober Mevrouw Lea Lootens K 031 

14 oktober De heer Auguste Van Den Brande K 213 

14 oktober Nancy Deuvaert Onderhoud 

14 oktober Tom Corijn Vrijwilliger 

15 oktober Lieve Van Oost Verpleegkundige 

18 oktober Gisele Lambert Vrijwilliger 

19 oktober Tom Van der Linden Kok – ver. keuken 

20 oktober Carine Van de Voorde Verantwoordelijke DVC 

22 oktober Sabine Komor Zorgkundige 
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23 oktober De heer Maurits Lammens K 320 

23 oktober Mevrouw Martha Van Gestelen K 101 

26 oktober Enya Caufrier Animatie Afd. 1 

28 oktober Eva Van Wijnsberghe Zorgkundige 

 

JARIG IN NOVEMBER 
 

1 november De heer Etienne Mestdag K 355 

3 november Bart Seghers Technische dienst 

5 november Christine Braeckeveldt Vrijwilliger 

5 november Baptist Brouwers Vrijwilliger 

7 november Nicole Verleyen Onderhoud 

9 november Patricia De Smet Zorgkundige (nacht) 

10 november De heer Gabriel Serruys K 120 

10 november Tom Verschraegen Zorgkundige 

11 november Mevrouw Anna Vander Beken K 202 

13 november De heer Lucien Lepoutre K 143 

14 november Mevrouw Clara Claeys K 149 

14 november Mevrouw Marie-Thérèse Vandeputte K 215 

15 november Mevrouw Laura Pauwels K 306 

15 november Isabelle Van Butsele Vrijwilliger 

17 november De heer Raphael Heijse K 216 

18 november Sabine Focquet Vrijwilliger 

18 november Vanessa Wambeke Zorgkundige 

19 november Mevrouw Jacqueline Schatteman K 210 

21 november De heer Robert Van Vlierberghe K 304 

22 november Kathleen De Sloovere Verpleegkundige (nacht) 

23 november Christine Schellinck Vrijwilliger 

24 november De heer Michel Dubois K 302 

25 november De Heer Frans Baert K 219 

26 november Nicole Blontrock Hoofdverpl. Afd. 1 

26 november Wiske De Hertog Vrijwilliger 

27 november Lulit Haile Vrijwilliger 

29 november Kelly Soetewey Onderhoud 

30 november De heer Didier Aernoudt K 138 

30 november De heer Philip Delva K 032 

30 november Laura Hebbelinck Vrijwilliger 
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JARIG IN DECEMBER 
 

1 december Sofie Gijzelijngs Verpleegkundige 

3 december Selvije Uruqi Verpleegkundige (nacht) 

8 december Mevrouw Antoinette Delbaere K 360 

10 december Mevrouw Yvonne Milissen K 036 

10 december Mevrouw Monique Vandermeersch K 049 

11 december Marleen De Tremerie Receptie 

12 december De heer Willy Isebaert K 147 

14 december Andrea De Vuyst Vrijwilliger 

14 december Nathalie Van Den Daele Verpleegkundige 

15 december De heer Stefaan Meire K 006 

16 december Etienne Pelsemaker Vrijwilliger 

17 december Judith Mergaert Onderhoud 

19 december E.H. Marcel Boudrez K 008 

19 december Mevrouw Lea De Coninck K 114 

19 december Mevrouw Barbara Hermans K 118 

19 december Kyra Malschaert Zorgkundige 

22 december Anke Steyaert Zorgkundige 

23 december Peter De Bruycker Diensthoofd Tech. Dienst 

24 december Mevrouw Rachel Wijmeersch K 039 

30 december Kristien Goeteyn Animatie Afd. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

VAN HARTE WELKOM 
 

- Afdeling 1 (gelijkvloers oudbouw & nieuwbouw)  

    hoofdverpleegkundige Nicole Blontrock 09/3217459 

    blontrockn@zonnehove.zkj.be 

- Afdeling 2 (1e verdieping nieuwbouw)  

    hoofdverpleegkundige Wendy Heyde 09/3217460    

    heydew@zonnehove.zkj.be 

- Afdeling 3 (1e en 2e verdieping oudbouw)  

   hoofdverpleegkundige Inge Van Hullebusch 09/3217437  

    vanhullebuschi@zonnehove.zkj.be  

- Afdeling 4 (3e verdieping oudbouw)  

    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. & mw. De Mey Roland & Van den Eede Flora op kamer 03 

- Mw. Famaey Anna op kamer 38 

 

Op afdeling 2 verwelkomen wij: 

- Mw. Audenaert Hélène op kamer 123 

- Mw. Gerda Jacobs op kamer 135 

 

 

mailto:blontrockn@zonnehove.zkj.be
mailto:heydew@zonnehove.zkj.be
mailto:vanhullebuschi@zonnehove.zkj.be
mailto:asselmanm@zonnehove.zkj.be
mailto:descheppere@zonnehove.zkj.be
mailto:demuyncks@zonnehove.zkj.be
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Op afdeling 3 verwelkomen wij: 

- Mw. Messely Madeleine op kamer 207 

- Mw. De Smet Georgette op kamer 212 

- Mr. Heijse Raphaël op kamer 216 

- Mw. Hallaert Mariëtte op kamer 102 

 

Op afdeling 4 verwelkomen wij: 

- Zr. Johanna op kamer 307 

 

IN DE ASSISTENTIEWONINGEN DE DRIE LINDEN 
 

Flat 107: mr. De Moor Guy 

 

NIEUWE MEDEWERKERS 
 

Ik ben Tom Van der Linden, 43 jaar, en samen met mijn vrouw en 
zoon woon ik in Overmere. 
In Brugge volgde ik hotelschool, terwijl 
ik in het weekend werkte in een  
palingrestaurant bij ons aan het 
Donkmeer. 
Mijn vorige werkgever was Sodexo, een 
cateringbedrijf dat voornamelijk actief 
is in scholen, ziekenhuizen, bedrijven 
en rusthuizen. 
In het woonzorgcentrum het Heiveld in 
St-Amandsberg was ik gedurende 7 
jaar keukenverantwoordelijke. 
Voorheen werkte ik als kok in de keu-
kens van Volvo Cars Gent. 
Zowel in de grootkeuken als in de gas-
tronomische keuken kan ik mijn 
mannetje staan.  

Tijdens mijn vrije tijd verveel ik me nooit, hobby’s genoeg; klussen 
en tuinieren zijn de voornaamste. 
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Als kok en liefhebber van lekker eten en drinken, weet ik maar al 
te goed wat een lekkere maaltijd kan doen met een mens. 
Een goede keuken is cruciaal voor het welzijn van onze bewoners, 
daarom zet ik graag mijn schouders onder deze nieuwe uitdaging. 
Grootmoeders keuken met de gekende Vlaamse klassiekers, aan-
gevuld met hier en daar een toets wereldkeuken, is wat ik graag 
wil aanbieden. 
Samen met een gemotiveerd keukenteam nemen we in oktober 
een nieuwe start. 
Ik kijk er alvast naar uit. 
 
Tom Van der Linden 
 

DAARNAAST ZIJN OOK NIEUW: 
 
In de keuken   Als kine    zorgkundige Afd. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filip Van de Kerchove Ellen De Buck  Julie Van de Walle 

 
 

WIJSHEID VAN ALLE TIJDEN 
 

Verkies maar ervaring boven geleerdheid 
je zult je niet vergissen! 

 

(Wijsheid ons bezorgd door Elza Fonteyn Flat 105) 
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GEBRUIKERSRAAD 

 

Verslag gebruikersraad afdeling 1, 2, 3 en 4 
 

Donderdag 13 september van 14.30 tot 16.15 uur 

 
Aanwezigen: bewoner of familie van:  Zr Johanna, Mvr De Vuyst, Mvr Pauw-
els, Mvr Vereecke, Mvr Senrame, Mvr Vander Beke, Mr Mestdag, Mvr Schat-

teman, Mvr Verheylezoon, Mr Van Haelst, Mvr Haegeman, Mr Serruys, Mvr 
De Smet, Mvr Fol , Mvr Audenaert, Mr Heyse, Mr. Stevelinck, Mr Beke,  Mvr. 
T’Kindt (directeur), Sara (referentiepersoon dementie), Tom (diensthoofd 

keuken) 
 

1. Verwelkoming 

Mvr T’Kindt verwelkomt iedereen. 
 

2. Goedkeuring verslag voorgaande vergadering 

Verslag werd goedgekeurd 
 

3. De keuken: stand van zaken 

 
Tom Van der Linden zal vanaf 1 oktober hoofd van de keu-
ken zijn binnen Zonnehove. De samenwerking met Aramark 
stopt dan en de keuken komt terug in eigen beheer.  
Tom is in dienst sinds 1 juni 2019 en is sindsdien samen 
met directie en diensthoofd een plan van aanpak aan het 
uitwerken. (menu’s, leveranciers, huidige problemen bekij-
ken, …) 
Aramark gebruikt momenteel  een specifiek software pro-
gramma genaamd Aradis. Eens de samenwerking met 
Aramark stopt, stopt ook het gebruik van Aradis. Nu zijn we 
dus opzoek naar een nieuw systeem. Voorlopig zullen we 
starten met de makkelijkste optie namelijk de klassieke ge-
lamineerde fiche per bewoner. Om alle gegevens van de be-
woners correct op 1 fiche te krijgen zal er een actieve rol van 
Tom nodig zijn. Bij een nieuwe opname zal de zorg een stan-
daard fiche op de afdeling bevragen. Binnen de week wil 
Tom persoonlijk langsgaan bij de bewoners om de eerste 
standaardbevraging van de zorg bij te sturen. Zo willen we 
een betere service vanuit de keuken voorzien. Nu bekijkt 
Tom samen met de diensthoofden alle gegevens van de hui-
dige bewoners. Tom zal naar de toekomst veel vaker op de 
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afdelingen komen om het aanbod van de keuken maximaal 
af te stemmen met de bewoners aangezien de voorkeuren 
van de bewoners kunnen veranderen. Tom stelde ook volle-
dig nieuwe menu’s op maar suggesties zijn steeds welkom. 
We wensen Tom heel veel succes binnen zijn opdracht.  
 

4. Medicatiebeleid 

 
Nu wordt de medicatie wekelijkse door een robot bij de apo-
theek klaarzetten. Acute medicatie (opstart tijdens de week) 
wordt klaargezet door de collega’s van de nacht. We gaan 
overstappen naar een nieuw systeem waarbij de robot van 
de apotheek per dag klaarzet en ook komt afgeven. Daardoor 
moeten de collega’s van de nacht geen medicatie meer klaar-
zetten waardoor de kans op fouten kleiner is en er tijd uitge-
spaard wordt.  
Oorspronkelijk ging dit nieuwe systeem starten in juni maar 
werd uitgesteld tot september. Nu moeten er toch nog extra 
verbouwingen bij de apotheek gebeuren voor de installatie 
van een nieuwe robot. Voorlopige nieuwe datum is 1 novem-
ber.  De nieuwe taakinvulling van de nacht wordt momenteel 
bekeken.  
 

5. Evaluatie Gerodent 

 
In juli is gerodent 3 dagen naar Zonnehove gekomen. Gero-
dent is een tandartsteam van het UZ gent dat naar hier 
komt met al hun materiaal ipv de bewoner de moeilijke ver-
plaatsing naar de tandarts te laten maken. Bewoners en fa-
milieleden  zijn zeer tevreden met het aanbod.  
 
Volgende data zijn 15 en 16 januari 2020. Inschrijvingsfor-
mulieren zullen op de kamers verspreid worden in decem-
ber. Iedereen is vrij om al dan niet in te gaan op het aanbod.  
 
Er start ook een nieuw preventieproject mondzorg. Zonne-
hove heeft zich hiervoor kandidaat gesteld en we zullen een 
mondzorgexpert op bezoek krijgen die ons zal begeleiden om 
ons mondzorgsysteem te optimaliseren. Meer informatie 
volgt later.  
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6. Voorbije activiteiten werden geëvalueerd 

Juni: 

 Woe 19/06: ontbijtbuffet 

 Woe 19/06: vaderdagfeest 

 Vr 21/06: Bewonerskoor 

 Woe 26/06: Tuinfeest afd 1 

 Do 27/06: wijnproeverij 

Juli: 

 Wo 03/07: Maria bedevaart afd 2 en 4 

 Di 04/07: Bierproeverij 

 Vr 05/07: Zwemmen  

 Di 09/07: Stadswandeling gent 

 Do 11/07: Kinderdag + Vlaams dessertbuffet 

 Vr 12/07: avondactiviteit: picknick bij Annie 

 Wo17/07: Bewonerskoor 

 
Augustus: 

 07/08: De koppen: Parijs  

 Wo 14/08: Algemene Mariaviering aan de grot 

 20/08: geheugentraining: De zee 

 Do 22/08: Aangepaste Mariaviering aan de grot 

 Vr 23/08: Uitstap zee 

 Wo 28/08: Bewonerskoor 

 Wo 28/08: Kinderdag 

 
September: 

 06/09: De koppen: De kindertijd 

 Di 10/09: Maria bedevaart afdeling 3 

 Wo 11/09: bewonerskoor 

 
7. Planning komende activiteiten 

September: 

 Vr 13/09: zomerbarbecue in de cafetaria 

 Do 19/09 tot vr 27/09: dementiedagen 

o Do 19/09: ontbijtbuffet 

o Vr 20/09: café ‘t zwaantje 
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o Za 21/09: werelddag dementie 

o Ma 23/09: H. Mis in teken van werelddag demen-

tie 

o Di 24/09: Belevingstheater met maaltijd 

o Wo 25/09: Belevingstheater met maaltijd 

o Do 26/09: Avondbingo over dementie 

o Vr 27/09: bewonerskoor 

Oktober 

 Vr 04/10: Kaas- en wijnavond afdeling 2 

 Di 08/10: Bewonerskoor 

 Wo 09/10: New Milo Modeshow 

 Do 10/10: Zwemmen 

 Vr 11/10: Kaas- en wijnavond afdeling 1 

 Do 17/10: Creanamiddag met kinderen Sint-Paulus 

 Vr 18/10: Aangepaste rozenkransviering op afdeling 1 

 Ma 21/10: Optreden Sint-Denijs-Westremkermis 

 Wo 23/10: Algemene rozenkransviering 

 Do 24/10: Mosselfestijn 

 Vr 25/10: Bewonerskoor 

 Di 29/10: De koppen 

November 

 Ma 04/11: Gedachtenismis voor de bewoners 

 Do 07/11: Zorgdag okra: optreden Zingeding 

 Vrij 08/11: Bewonerskoor 

 Vr 15/11: Kaas- en wijnavond afdeling 3 

 Wo 20/11: Bewonerskoor 

 Vr 22/11: Kaas- en wijnavond afdeling 4 

 Do 28/11: frietavond  

 Vr 29/: De koppen 

December: 

 Wo 04/12: Sinterklaasfeest voor de kinderen 

 Vr 06/12: Sinterklaasfeest voor de bewoners 

 Wo 11/12: Bewonerskoor 

 Do 12/12: Gebruikersraad 

 Vr 13/12: De koppen 



25 

 

 Wo 18/12: Ontbijtbuffet 

 Di 24/12: Kerstconcert André Rieu 

 Do 26/12: Kerstdrink met mastellen 

 Vr 27/12: Aangepaste kerstbezinning op afdeling 1 

 
8. Vragen en varia 

 
Keuken:  

 De bewoners en familieleden zijn niet tevreden met het 

huidige maaltijdaanbod. (niet lekker of koud eten) Dit 

werd uitgebreid met Tom (hoofdkeuken) besproken en 

hij neemt dit mee als aandachtspunten eens hij de 

keuken zal overnemen van Aramark 

 
Medicatie:  

 Er werd aangegeven dat er recent een medicatiefout 

gemaakt werd. Ons systeem heeft verschillende contro-

lesystemen, maar een menselijke fout kan gebeuren. 

Alle betrokkenen bij het medicatiegebeuren zijn op de 

hoogte wat er in dat geval moet gebeuren. In het nieu-

we systeem zijn er extra veiligheden ingebouwd, zoals 

een extra foto van de bewoner op de medicatielader.  

 De families vragen extra aandacht voor het toedienen 

van medicatie. (medicatie dat op de grond gevonden 

wordt, medicatie dat in een potje op de tafel blijft staan) 

Dit zal extra gecommuniceerd worden aan de afdelin-

gen.  

 Wie mag er eigenlijk medicatie uitdelen? In eerste in-

stantie is dit een taak van een verpleegkundige. Deze 

taak kan gedelegeerd worden aan een zorgkundige on-

der toezicht van een verpleegkundige is.  

 
Wasserij:  

 De families en bewoners melden dat de bewonerswas te 

lang weg is naar de wasserij.  
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Nieuwe website 

 Zonnehove heeft een nieuwe website. 

https://www.zorg-saam.be/zonnehove. Deze is nog 

niet volledig af maar is nu al een goede verbetering 

aangezien deze veel gebruiksvriendelijker is. Suggesties 

hierover mogen altijd gegeven worden.  

Herstellingen bodypyjama’s: 

 Binnen Zonnehove is er een inzameling geweest van 

bodypyjama’s die een herstelling nodig hadden. Deze 

herstellingen werden extern uitgevoerd. Er is echter 

iets fout gelopen in de communicatie naar uitvoering en 

naar families toe ivm plaats en de kostprijs van die 

herstelling. Deze miscommunicatie werd individueel 

uitgeklaard met de directie en betrokken families. Om 

herstellingen in de toekomst sneller, vlotter en goedko-

per te laten verlopen is Zonnehove nu op zoek naar ie-

mand die vrijwillig op regelmatige basis naaiwerk wil 

komen doen voor onze bewoners. Indien iemand inte-

resse heeft, gelieve u te wenden tot Julie Callens (ergo-

therapeut afdeling 2 + verantwoordelijke vrijwilligers-

werking) 

 
De volgende gebruikersraden zullen doorgaan op: 

 Donderdag 12/12/2019  

 Donderdag 27/02/2020 

 Donderdag 28/05/2020 

Telkens om 14u30 in de cafetaria. 

 

  

https://www.zorg-saam.be/zonnehove
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TERUGBLIK 
 

T U I N FEE S T  –  KL E IN  KOU T E R KE   
WOENSDAG 26 JUNI 2019 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde afdeling 1 aan het begin van 

de zomer een tuinfeest. Dit jaar, op 26 juni, gooiden we het over een 

andere boeg. Geen driegangenmenu maar een heus dessertbuffet met 

allerlei zelfgemaakte en overheerlijke desserts gemaakt door het 

personeel van de afdeling. Het thema dit jaar was dan ook toepasse-

lijk: “ British teaparty”. Door de hitte werd het theekransje ver-

plaatst van de tuin naar de cafetaria. 

Terwijl het dessert volop verorberd werd, begon er op de achter-

grond muziek te spelen onder leiding van Eddy Mars. Even later wer-

den de stoelen langs de kant geschoven en werd de teaparty een dan-

ceparty. Dat het heel gezellige was, is een understatement. 
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W I J N PR OE VE R IJ  
DONDERDAG 27JUNI 2019 

 

Onder het motto “nooit te oud om te genieten” organiseerden we op 

donderdag 27 Juni onze eerste proeverij. We startten de namiddag 

met een informatief stuk waarbij het productieproces van wijn uitge-

legd werd. Nadien werden er 3 witte en 3 rode wijnen geproefd met 

tekens een beetje uitleg over de wijnsoort. Het was een zeer gezelli-

ge, leerrijke en lekkere namiddagactiviteit. Na afloop kochten enkele 

bewoners zelfs een flesje om op de kamer te kunnen verder genieten.  

 

ZW E M M E N  
VRIJDAG 5 JULI 2019 

 

Op donderdag 05 Juli 2019, in de zomervakantie, was het opnieuw 

zover: we gingen met enkele bewoners zwemmen in de Ceder te Aste-

ne. Eenmaal aangekomen in het zwembad bleek dat er een kamp was 

voor kinderen die zwemles kregen. Hierdoor zat het zwembad rede-

lijk vol en konden we maar een stukje gebruiken. Daardoor zouden we 

nu buiten de vakanties gaan zwemmen en op voorhand eens bellen, zo-

dat we zeker genoeg ruimte hebben. Vrij bewegen in het water, 

baantjes trekken, gooien met een strandbal, iemand kopje onder du-

wen,….. het mocht allemaal! Na het zwemmen was er nog tijd om sa-



29 

 

men iets te drinken in de cafetaria. Het was een geslaagde sportieve 

namiddag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A D S W A N DE L I N G GE N T  
DINSDAG 9 JULI 2019 

 

Op vrijdag 09/07/2019 vertrokken we met 15 bewoners naar Stad 

Gent voor een stadswandeling. We ver-

trokken in de voormiddag en kwamen toe 

in Gent rond 11u30. We vertrokken aan 

de Sint-Michielskerk waar we langs de 

gras- en korenlei wandelden. 

‘s Middags aten we samen picknick in het 

parkje “Sluizeken”. Dit ligt vlak aan 

Oudburg. Daarna wandelden we verder 

langs heel wat bezienswaardigheden, 

waaronder de vrijdagsmarkt, het stads-

huis, de korenmarkt, … waar ook een 

woordje uitleg bij hoorde.  

We eindigden in café Het Stad onder de 

nieuwe stadshal op de korenmarkt. Door het mooie weer was het aan-

genaam zitten op het grote terras waar we gezellig samen iets ge-

dronken hebben.  



30 

 

Bij terugkeer in Zonnehove hebben we gezamenlijk afgesloten met 

een warme maaltijd. Het was een zonnige en geslaagde dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I E R PR OE VE R IJ  
DONDERDAG 14 JULI 2019 

 

Na het grote succes van de wijnproeverij kwam het idee om iets an-

ders te proeven. Op donderdag 4 juli kozen we ervoor om een bier-

proeverij te organiseren. Dit werd een combinatie tussen een proeve-

rij en een bingo. Er werd een bingo gemaakt met etiketten van bier. 

Bij elk biermerk werd er een woordje uitleg gegeven en af en toe 

kregen de bewoners de kans om een biertje te proeven. Een combina-

tie tussen geheugentraining en genieten dus. Het was een zeer leuke 

namiddag en Albert Lauwers werd de winnaar van de bingo en kon met 

trots naar huis met een biermand. Nogmaals een dikke proficiat! 

 

KE U ZE - U I T ST A P N A A R  OOS T E N D E  
VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019 

 

Op vrijdag 23 augustus hebben onze bewoners 

een uitstap gemaakt naar Oostende. Het keu-

kenteam had voor onze bewoners sandwiches 

gemaakt die we met een drankje konden nut-

tigen op de zeedijk. Nadien maakten ze een 

mooie wandeling op de pier en konden ze ge-

nieten van een overheerlijk ijsje. Het weer en 

de sfeer konden niet beter. Eens terug in het 
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woonzorgcentrum werden we verwelkomd met een warm avondmaal in 

de cafetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A F D E L I N G S G E R I C H T E  A C T I V I T E I T  

AFDELING 2: TOMAAT-GARNAAL 

 

De zomer is in aantocht en we kijken er met z’n allen naar uit. Gezel-

lig een terrasje doen met familie, een boekje lezen op het terras en 

ja, zelfs een flinke schrobbeurt van de 

rolstoelen. Het is zoveel leuker bij een 

prima weertje. Maar wat als die zalige zo-

merbries een heuse hittegolf wordt? Dan 

staat het personeel van afdeling 2 paraat 

om samen met de bewoners een heerlijke 

portie tomaat garnaal te maken. Simpel, 

maar toch lekker. Smakelijk! 
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A F D E L I N G S G E R I C H T E  A C T I V I T E I T  

AFDELING 4: LAVENDELZAKJES 

 

Nu het einde van de zomer dichterbij komt kwam afdeling 4 op het 

idee om lavendelzakjes te maken zodat we net iets langer van de zo-

merse geur van lavendel zouden kunnen genieten. Dit alles startte 

met het snoeien van de lavendel. Heel leuk om te doen in het zonnetje 

en met een beetje hulp kon een mooi groepje bewoners (al zittend) 

hierbij helpen. De technische dienst werd ingeschakeld om de laven-

del snel te drogen in de stookkamer. Stap 2 werd dan het splitsen 

van de bloemetjes en de takjes. Een precisiewerkje dus waarbij de 

fijne handmotoriek van de bewoners geoefend werd. Stap 3 werd dan 

het naaien van stofzakjes. Dit werd gedaan door een select groepje 

dames die handwerk nog zeker niet verleerd zijn. Om af te werken 

vulden we de zakjes met de lavendel en deelden we de zakjes uit on-

der de bewoners die geholpen hadden met 1 van de deelstappen.   

 
A F D E L I N G S G E R I C H T E  A C T I V I T E I T  

A F D E L I N G  3 :  H I G H - T E A - A F T E R N O O N  

 

Op 30 augustus 2019 deden we op afdeling 3 een high tea afternoon.  

Als je nog niet eerder van een High Tea of Afternoon Tea gehoord 

hebt: dit is een maaltijd die je eet tussen lunch en avondeten in, be-

staande uit een lekkere kop thee en een 

assortiment van hartige en zoete hap-

jes. Dit is afkomstig uit Engeland.  

We aten samen verschillende soorten zoete 

en hartige hapjes. Waaronder scones die 

typische zijn voor een high tea. Ook werd 

er piano gespeeld door Gabrielle en werd er 

door enkele bewoners luid meegezongen 

met de muziek.  
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Heel wat bewoners hebben hier aan deelgenomen waardoor er een 

gezellige drukte was en een aangename sfeer.  

 

HE R FS T ON TB I JT B U FFET  
DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019 

 

Om de herfst op aangename manier aan te vatten mocht we gezellig 

aanschuiven voor een uitgebreid ontbijt… Smullen maar! 
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T E R U GB LI K PA S T OR A L E  D I E N S T  
ZOMER 2019 

 
Bedevaarten 
 
Deze zomer zijn we drie keer op ‘bedevaart’ geweest naar onze Ma-
riagrot: op woensdag 3 juli met afdelingen 2 en 4; op woensdag 21 
augustus met het DVC De Maretak; en op dinsdag 10 september 
met afdeling 3 en GAW flatbewoners. Onze gebeden naar Sint Jo-
zef werden op die drie dagen eindelijk gehoord, en we mochten 
telkens genieten van prachtig weer. 
 
We begonnen samen in de kapel, maakten toen in kleine groepen 
de ‘ommegang’ langs zeven staties voor de zeven smarten van Ma-
ria (volgens de gezondheidswandeling parcours), en eindigden 
samen aan de grot waar er kans was om een kaarsje te laten 
branden. De namiddag werd afgerond met koffie en iets lekkers. 
Er werd gezongen en gebeden door iedereen. Vooral het samenzijn 
aan de grot was een intens, mooi moment. 
 
Zowel bewoners als begeleiders vonden deze manier van bede-
vaart haalbaarder dan de normale bedevaart naar Lourdes 
Oostakker. Oostakker heeft natuurlijk een bijzondere spirituele 
geschiedenis en waarde. Voor veel van onze deelnemers is echter 
de busrit alleen te lastig geworden. Zij kunnen meer genieten van 
een ‘thuis bedevaart’. De bedevaart naar Oostakker wordt wel vol-
gend jaar aangeboden als keuze activiteit. Daarnaast zullen we 
processies naar de Mariagrot opnieuw organiseren voor elke afde-
ling. 
 
Van harte dank aan de vrijwilligers, familieleden en colle-
ga’s die meegeholpen hebben! 
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NIEUWS UIT DVC DE MARETAK 
 

T i j d  

 

Twaalf klokkeslagen  galmen door de luchten, 

’t oude jaar laat nu de laatste zuchten. 

En ’t nieuwe sluit zich aan 

alsof er niets is weggegaan. 

Ook de klok, tikt almaar door zoals tevoor. 

En wij! 

We verblijven op de tijdewagen. 

Die rijdt maar door, en blijft niet staan 

bij d’haltes van geluk, of minder goede dagen. 

 

We draven door de levenstijd. 

Elke dag een andere dag, elkaar gelijkend, 

en nimmer stop, de tijd die heeft geen tijd. 

Zo groeiend van de wieg, tot rijpend. 

 

Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, 

beleeft elkeen zijn levenslot. 

Te oost , te west, van noord tot zuid, 

Soms bidden we tot God. 

 

Voor jullie geschreven door daggast van DVC De Maretak, Georgette V. C. 

Enkele sfeerfoto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebedsviering aan de grot 
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zangnamiddag 

 

 

 

 

 gezellig samenzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verjaardagen vieren 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

en genieten van het mooie weer! 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BWKTKExZ&id=4CF1A82C50F7225B97C725A7A713CB10245A3499&thid=OIP.BWKTKExZmodFlwaJUPT2fQHaHa&mediaurl=https://kendoubleent.com/wp-content/uploads/2019/04/emoticon-met-duim-omhoog-vector-illustratie-geisoleerd-op-een-witte-within-duim-omhoog-smiley-1024x1024.jpg&exph=1024&expw=1024&q=smiley+duim+omhoog&simid=608025866176499404&selectedIndex=0
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GEDICHT 
 

Uit “Een tuinman is een dichter” – De 100 mooiste tuingedichten, 
samengesteld en ingeleid door Paul Geerts. 

HANS LODEIZEN 

Er is niets zo zoet als ’s avonds 
onder de bloemen zijn 

probeer het eens 
licht het dak op en 

alle sterren komen los te zitten 

als de tuinman met  
zijn wilde spuit vele bloemen 
van hun stelen rukt en 
vrolijk een deuntje fluit 

denkend aan de avond 

ruik de 
verlichting juist boven 
de aarde, glimlachend, 

drinkend van het water 

natuurlijk zijn wij 
onder he dak vandaan 

de tuin ingelopen. 
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ZORG-SAAM ZIJN VOOR 
 

OMGAAN MET HERFSTSTEMMINGEN 
 

The falling leaves drift by the window 
The autumn leaves of red and gold 
I see your lips, the summer kisses 
The sun-burned hands I used to hold 
 
Since you went away the days grow long 
And soon I’ll hear old winter’s song 
But I miss you most of all my darling 
When autumn leaves start to fall 
 
Since you went away the days grow long 
And soon I’ll hear old winter’s song 
But I miss you most of all my darling 
When autumn leaves start to fall 

 
De melancholie, eenzaamheid en tristesse tijdens de herfst werd 
nooit mooier bezongen dan in Autum Leaves, waar zo veel grote 
artiesten de meest gevoelige en intimistische versies van opna-
men. Herkenbaar? 
De bladeren beginnen te vallen, de dagen worden korter en je 
hunkert naar een straaltje zonlicht. Nu de herfst- en winter-
maanden weer voor de deur staan, kan het gebeuren dat je je wat 
minder opgewekt voelt. En in de lente zijn er dan weer heel wat 
mensen die zich terug vrolijk en energiek voelen. Dat is helemaal 
normaal, maar niet iedereen ondervindt evenveel invloed van de 
wisselende seizoenen. Er zijn heel wat biologische en psycholo-
gische factoren die een rol spelen, maar de meest doorslaggevende 
factor is waarschijnlijk het zonlicht. 
De lengte van de dag, die langer is in de zomer en korter in de 
winter, is de hoofdreden waardoor we met schommelende ge-
moedstoestanden af te rekenen krijgen. (Zon)licht remt het vrij-
komen van melatonine in onze hersenen, een stof die ons circadi-
aans ritme regelt, met andere woorden onze innerlijke klok en 
wekker. We leven echter al lang niet meer volgens het ritme van 
zonsopgang en zonsondergang. Opstaan met de wekker en kunst-
licht, gaan slapen met TV en kunstlicht, lang na zonsondergang, 
kan ons innerlijk evenwicht verstoren.  
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Tijdens donkere herfst- en winterdagen maken onze hersenen ook 
minder serotonine aan, een stof die zorgt voor mentale rust en 
stabiliteit. Serotonine wordt dan ook het gelukshormoon ge-
noemd. 
 
Gelukkig kunnen we zelf heel wat doen om de herftsblues te ver-
mijden. Enkele tips: 
 

1. Kom buiten! 
Doe dit liefst op de middag omdat de zon op dat moment op het 
hoogst staat en dus het krachtigst is. Het zonlicht geef je energie, 
een blij gemoed, een dosis vitamine D, kortom een boost voor je 
hele lichaam. 
 

2. Slaap 
Wat is het beste middel om moeheid te verhelpen? Koffie? Groene 
thee? Vitamines? Redd Bull? Slaap! Creëer een gezond slaappa-
troon; ga steeds rond ongeveer hetzelfde uur slapen en sta dage-
lijks op hetzelfde tijdstip op. Zorg voor minstens acht uren slaap 
per nacht. Met volledig opgeladen batterijen kom je blijer, creatie-
ver en energieker de dag door. 
 

3. Beweeg met dat lijf 
Tijd maken om te bewegen tijdens de herfst- en winterperiode is 
een must. Je voelt je gezonder, actiever en energieker. Misschien 
voel je in het begin niet echt veel motivatie; wandelen of joggen in 
de miezerige regen lijkt niet echt een aangenaam vooruitzicht. 
Maar eenmaal je vertrokken bent, zal de energie door je lichaam 
stromen. Geloof me: je voelt je vast en zeker positiever als je terug 
thuis komt. 
 

4. Wees socialer 
Scherm uit, telefoon op vliegmodus en spreek in real life af met je 
vrienden en kennissen. Het is veel effectiever om tijdens deze 
donkere en koude periode de personen op te zoeken waar je je 
goed bij voelt. Spreek af, maak het gezellig, organiseer lekkere 
etentjes, filmavonden enz. 
 

5. Doe eens iets voor anderen 
Zorgen voor een ander als vrijwilliger of als vriend(in) kan enorm 
veel positieve energie vrijmaken. Het brengt je dichter bij elkaar 
en het geeft een gevoel van voldoening. 
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6. Wees lief voor jezelf 
Tijdens deze donkere maanden is belangrijk dat je ook lief bent 
voor jezelf. Maak tijd vrij voor jezelf om leuke dingen te doen en 
jezelf te verzorgen. Ga naar de wellness, blokkeer je agenda voor 
een goed boek… Doe iets wat jou blij maakt. 
 

7. Eet gezond 
Het is wetenschappelijk bewezen dat je lichaam reageert op de 
juiste voeding: je krijgt meer energie, je hebt minder last van 
dips… Onder juiste voeding verstaan we veel groenten en fruit, 
weinig suiker en vet. Kies bij voorkeur natuurlijke en onbewerkte 
ingrediënten. Laat je inspireren door Pascale Naessens, Sandra 
Bekkari, de blok van Bye Bye Cheeseburger etc. Smakelijk! 
 

8. Zet een leuk liedje op 
Zet je persoonlijke top 10 klaar en draai de volumeknop naar bo-
ven! Lacht, dans, zing mee… Lekker uit de bol gaan op een leuk 
liedje geeft een boost voor lichaam en geest. 
 
Met hartelijke en vriendelijke groeten, 
Dokter Hans Delva – CRA. 

 

 
Vakantie, 

 
kom tot jezelf! 
kom tot rust! 
De afstand die je moet afleggen 
is niet zo groot. 
Het is de afstand tussen 
je buitenkant en je binnenkant. 
Als daar geen vrede is 
zul je nergens ter wereld 
vakantievreugde vinden. 
Is er vrede en vreugde in je hart 
dan kun je gaan waar je wil. 
 

Het zal vakantie zijn! 
 

(Uit “Maak tijd voor de vriendschap” door Phil Bosmans. 
Ons bezorgd door Elza Fonteyn – flat 105) 
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BEWONERS IN DE KIJKER 
 

Koffiekletsen met Lea, Lieve en Georgette 
 
In Zonnehove wonen meer dan honderd mensen. Iedereen kent wel 
een paar gezichten en sommigen kennen elkaar al heel lang of zijn 
hier goed bevriend met elkaar geworden. Maar natuurlijk kennen 
we niet iedereen. Toch wonen we allemaal in hetzelfde huis.  
Voor deze uitgave van Zonneweetjes hebben we drie jeugd-
vriendinnen bij elkaar gebracht: Lea De Coninck en Georgette De 
Smet wonen allebei op afdeling 3, en Lieve Meire woont op afdeling 
2. Op vrijdag 13 september zijn ze samen gekomen in de cafetaria. 
Ze hebben herinneringen opgehaald bij een potje koffie. 
 
Hoe lang kennen jullie mekaar al? 

Lieve: Lea en ik kenden mekaar eerst. 
Lea: Ja, we leerden mekaar kennen als we 16 jaar waren, in Gent. 
Da’s al lang geleden! (nvdr: 70 jaar!) 
Lieve: We woonden nog thuis, en ik werkte voor een tandarts. 
Lea: Mijn vader was slager, en ik moest van hem regelmatig naar 
het slachthuis. Lieve en ik passeerden mekaar als we de markt 
moesten oversteken. Zo hebben we mekaar ontmoet. 
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Georgette, wanneer ben jij erbij gekomen? 

Georgette: Ik heb eerst de broer en schoonzus van Lieve gekend. 
Dankzij hen leerde ik Lieve kennen, en zo ook Lea. Dat was in het 
begin dat ik getrouwd was, toen ik 20 jaar was. 
 

Zijn jullie naar het huwelijk van elkaar gegaan? 

Lea: Lieve en ik zijn naar mekaars huwelijken geweest. Ik heb 
trouwens nog een mooie foto van Lieve op mijn huwelijksdag! Zij 
probeert één van de bruidsmeisjes naar achter te trekken, we we-
ten niet meer waarom! 
 

Wat hebben jullie nog samen beleefd? 

Lea: We gingen elk jaar samen naar de Gentse feesten. 
Georgette: We gingen op de Kouter gaan dansen. 
Lea: Er werd ook een tent gezet op het marktplein, de maandag 
van de kermis. Daar gingen we ook samen dansen. 

Lieve: We kenden mekaar ook van het patronage-toneelspelen. 
Georgette: Ik weet nog toen jij Sneeuwwitje speelde op toneel! 
Lieve: Ja, dat was in de Sint-Jan-Baptist parochie. 
 

Hoe voelt het om nu terug te kijken naar die jaren? 

Georgette: We hebben een schone tijd gehad, hè? 
Lieve: Ja, schone jaren. 
Lea: We kwamen goed overeen, en het was fijn om in compagnie 
samen buiten te gaan. 

Georgette: Het was een schone periode, als de kinderen nog thuis 
waren. 
 

Hoe voelde het om mekaar samen terug te zien in Zonne-
hove? 

Lea: We herkenden mekaar eerst niet! 
Georgette: Jij hebt mij eerst herkend, op een activiteit boven. En 
later zijn we Lieve tegengekomen in de cafetaria. Ik was in elk ge-
val vrij content om jullie terug te zien. De stap naar het rusthuis 
was een heel grote stap voor mij. Ik had het vrij moeilijk in het 
begin. Jullie terugzien heeft me geholpen. 
 
Dames, wij wensen jullie nog veel mooie momenten samen in 
Zonnehove! 
 

Wil jij nog in contact komen met iemand van lang geleden, 
een medebewoner in Zonnehove? Neem gerust contact op met 
de pastor Gabrielle  
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THYL ULENS PIEGE L  
Uit “Wonderbaarlijke en zeldzame Historie van Thyl Ulenspiegel 
Van zijn schalke listige Potzen en Boeverijen die hij zo in zijn leven 
als ook in zijn dood bedreven heeft. Zeer tijdkortig en geneuglijk om 
te lezen voor oude en jonge lieden. 
Hertaald en ingeleid door Guy Segers en Patricia Visscher. 

HOE ULENSPIEGEL ZICH VERHUURDE BIJ EEN PASTOOR EN 

EEN GEBRADEN KIP VAN HET SPIT AT 

Toen Ulenspiegel van het kasteel weggelopen was, kwam hij in 
een dorp in het land van Brunswijk, waar hij zich bij een pastoor 
verhuurde. De pastoor zei hem dat hij het goed zou hebben en dat 
hij net zo goed zou eten en drinken als de pastoor zelf en zijn 
meid. Al zijn werk zou hij trouwens op halve kracht kunnen doen. 

Ulenspiegel zei: “Heer, 
ik zal mij daaraan 

houden. 

Hij zag dat de meid van 
de pastoor maar één 
oog had. Ze maakte 
twee kippen klaar om 
te braden en liet Ulen-
spiegel aan het spit 
draaien. Toen ze ge-
braden waren, nam hij 
één kip van het spit en 
at die op zonder brood. 
Toen het etenstijd was, 

ging de meid naar het spit en wilde de kippen op tafel zetten, 
maar er was er maar één. Ze zei: “Er waren twee kippen, waar is 
die ene gebleven?” Ulenspiegel zei: “Vrouw, doe je andere oog 

open en je zult er twee zien.”  

Toen werd de meid kwaad, ze liep naar de pastoor en zei: “Uw 
knecht bespot me omdat ik maar één oog heb. Ik heb twee kippen 
gebraden en nu is er nog maar één.” Toen ging de pastoor naar 
Ulenspiegel: “Waarom bespot je mijn meid? Er waren toch twee 

kippen?”  
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Ulenspiegel antwoordde: “Dat is waar, heer, maar ik zie dat ze 
haar twee ogen moest opendoen, dan zou ze de andere wel zien.” 
De pastoor moest erom lachen: “Ze kan dat niet, want ze heeft 
maar één oog.” Ulenspiegel antwoordde: “Dat zegt u, heer, maar 

ik niet.” “Nee,” zei de pastoor, “maar toch is die ene kip weg.” 

En Ulenspiegel zei: “Die ene kip heb ik gegeten, want u had me 
gezegd dat ik net zo goed zou eten en drinken als u en uw meid. 
Anders zou ik ervoor gezorgd hebben dat u uw ziel met een leugen 
zou besmet hebben als u die twee kippen had opgegeten. Daarom  

heb ik die ene kip bij voorbaat opgegeten.” 

Toen was de pastoor tevreden en hij zei: “Ach, lieve knecht, op 
één kip komt het niet aan. Maar doe voortaan wat de meid je 
vraagt, zoals ze het graag ziet.” Ulenspiegel antwoordde: “Goed,, 

heer, ik zal doen wat u me beveelt.” 

Daarna voerde hij alles wat de meid 
hem beval maar half uit. Als hij een 
emmer water moest halen, bracht 
hij hem halfvol terug. En als hij 
twee houtblokken op het vuur 
moest leggen, werd het er maar één. 
In plaats van twee schoven hooi 
voor de beesten, gaf hij maar één. 
En als hij een pot bier moest halen, 
bracht hij een halve pot mee en 
meer van dat soort zaken. Weer ging 

de meid klagen bij de pastoor. 

En de pastoor sprak tot Ulenspiegel: 
“Knecht, mijn meid klaagt over je. 
En ik had je toch gevraagd te doen 
zoals ze het graag zou zien?” Ulen-

spiegel antwoordde: “Ik heb het gedaan zoals u het me gezegd 
hebt. U zei dat ik mijn werk maar op halve kracht moest doen, en 
uw meid zou graag met twee ogen willen zien. Ze ziet maar met 

een oog, daarom deed ik half werk.” 

De pastoor moest weer lachen, maar de meid werd boos. “Als u 
die schurk bij u wilt houden, dan ga ik bij u weg.” Zo moest de 
pastoor Ulenspiegel wel ontslaan omwille van de meid. Maar om-

dat de koster van het dorp gestorven was, werd hij koster. 
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WOORD ZOEKE R  
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