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OONNZZEE  DDIIRREECCTTEEUURR  AAAANN  HHEETT  WWOOOORRDD  
 
Op een zonnige zondag in november 2019 het “woordje van de di-
recteur” schrijven voor januari 2020, daarbij denk je toch even 
na… 
 
Samen met alle leidinggevenden van ons huis wil ik u een mooi 
rustig deugddoend “Nieuw jaar” toewensen met veel momenten 
van klein en groot geluk. De klassieker, een goede gezond-
heid…we weten allemaal hoe belangrijk dit is, wens ik jullie ook 
van ganser harte toe. 
 
Ondertussen ben ik in Zonnehove aan de slag sinds begin okto-
ber, jullie konden al kort iets lezen over mij in het vorige nummer.  
Graag vertel ik ook nog iets meer over mezelf. Ik woon in Lievegem 
met mijn partner Chris. Hij is gepensioneerd en heeft 3 kinderen 
en 8 kleinkinderen. Ikzelf ben de oudste van 7 kinderen en 12 
keer suikertante…dus er is voldoende leven in ons huis. We zijn 
allebei fervente fietsers, we genieten graag van de kleine dingen in 
het leven, een glaasje, een hapje, een babbel, een wandeling…de 
gewone dingen. 
 
In dit nummer zal dhr. Luc Vandenberghe zich voorstellen. Hij is 
ook half oktober gestart als administratief directeur in ons huis. 
Ik heb al een aantal momenten meegemaakt die een mooie tradi-
tie zijn in Zonnehove, de kaas- en wijnavonden zijn hiervan een 
succesvol voorbeeld.  
 
We willen “mee met de tijd”, daarom worden regelmatig sfeerfoto’s 
op onze website https://www.zorg-saam.be/zonnehove geplaatst. Ook 
onze facebookpagina willen we promoten bij bewoners, familie, 
medewerkers. Hierover kan u verder in dit nummer nog lezen. 
 
We willen in elk nummer ook  een team in de kijker zetten, onze 
medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf om van Zon-
nehove een huis en een thuis te maken voor de bewoners en hun 
familie. In dit nummer beginnen we met het team van de keuken. 
Lekker eten is genieten, en de maaltijden zijn ankerpunten in de 
loop van de dag. De andere teams volgen nog. 
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Onze pastorale medewerker, Ga-
brielle Christenhusz werkt sinds 
half november halftijds voor de 
overkoepelende organisatie in 
Oostakker. Ze zal vorming geven in 
de andere huizen over ethische on-
derwerpen zoals bijvoorbeeld eu-
thanasie. Een aantal van haar ta-
ken werden herverdeeld, gelukkig 
kunnen onze bewoners, familie en 
medewerkers nog steeds beroep op 
haar doen want het administratieve 
deel van haar werk zal ze in Zon-
nehove opnemen. 
 
In deze Zonneweetjes vinden jullie 
ongetwijfeld veel interessant lees-
voer. Geniet ervan! 
 
Christa Van Hecke 
 
 

voor wie zal ik hier nu nog zingen, 
nog voor duizenden die ‘k hier vergeet 
d’r kan niemand zonder wat vrede, 
rijken boer of arme proleet 
 
en we zingen hier van Kyrie eleison 
en voor dat kindje in dien donkeren stal 
ieder jaar wordt onze hoop herboren, 
dat ’t hier ooit nog beteren zal 
eleison, eleison, kyrie eleison 

 
Deze wens naar Willem Vermandere, werd ons bezorgd door de 
goede zorgen van mevrouw Elza Fonteyn (flat 105). 
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WOORDJE 
VAN DE PASTORALE DIENST 
 

Beste bewoner, familielid, vrijwilliger, collega, 
 
Advent, Kerstmis, Nieuwjaar… Ze zijn dagen van verlangen en 
van wensen. Het begint al met het feest van Sinterklaas, en de 
brieven die kinderen schrijven aan de Sint en Zwarte Piet. Som-
mige volwassenen blijven dezelfde kinderlijke verlangens koeste-
ren (een nieuwe fiets, een stripverhaal, kleurpotloden, een gezel-
schapsspel!), maar vaak als we ouder worden, worden onze ver-
langens zowel groter (een huis, een vakantie, een promotie) als 
dieper (een levensgezel(lin), gezondheid, innerlijke vrede). Verlan-
gens kunnen ook over andere mensen gaan. Bijvoorbeeld: ik hoop 
dat de kinderen altijd overeen komen; ik hoop dat mijn kleinkind 
haar droomjob vindt; ik hoop dat mijn achterkleinkind veilig ge-
boren wordt… 
 
Sinterklaas en God hebben enkele zaken gemeen. Zo willen ze al-
leen het beste voor de mensen die zich tot hen richten. Maar je 
kan moeilijk een verlanglijstje presenteren aan God in de ver-
wachting dat Hij je zou beantwoorden zoals Sinterklaas. Er wordt 
weleens gezegd: God antwoordt alle vragen en gebeden, maar het 
antwoord is soms ‘nee’ of ‘wacht (even)’ in plaats van ‘ja’! God 
speelt geen Sinterklaasje zoals je partner ook geen Sint speelt. 
Het gaat om een ander soort relatie, een liefdesrelatie met geven 
en nemen en af en toe wat misverstanden.  
 
Christenen geloven dat God zijn Zoon Jezus aan de wereld gaf op 
Kerstdag, en dat Hij Jezus blijft geven. Een weerloos kindje was 
niet het cadeau waar de Joden op zaten te wachten 2000 jaar ge-
leden. Zij hoopten op iemand sterk die hen zouden verlossen uit 
de macht van de Romeinen. Ik denk dat veel van ons ook niet ver-
langen naar een baby om ons te komen redden. Misschien vinden 
we dat we geen redding nodig hebben, of dat we het zelf kunnen 
oplossen. Advent en Kerstmis zijn periodes om stil te staan bij on-
ze diepste verlangens, en ook bij de diepste verlangens van God 
voor ons. Wat vindt Hij dat het beste zou zijn voor ons? Wie 
stuurt Hij naar ons toe als engel, als herder, als Maria of Jozef? 
Waar hebben wij verlossing nodig?  
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Tenslotte nog iets over Nieuwjaarswensen: het valt me op hoe veel 
mensen anderen een goede gezondheid wensen, “want zonder een 
goede gezondheid heb je niets”. Ik vind dit moeilijk te rijmen met 
mijn werk in een woonzorgcentrum. Vaak wordt deze wens dan 
aangepast: “een zo goed mogelijke gezondheid”. Toch ken ik ver-
schillende bewoners, en ook collega’s met lichamelijke of andere 
klachten, voor wie gezondheid een groot probleem en soms een 
verre droom geworden is. Gezondheid heb je grotendeels niet in 
de hand. Je kan heel je leven proberen gezond te leven, en dan 
toch iets voor krijgen, zonder enige schuld. Het is een geschenk, 
zoals er nog geschenken zijn – liefde, gemoedsrust, vrede. Wat ik 
wens voor ons allen in 2020 is het volgende: 
 

dat we de kracht en geduld mogen krijgen  
om te dragen wat het ook is dat het leven ons geeft in 2020, 
en dat we samen elkaars lasten kunnen helpen meedragen,  

met hoop en warme vriendelijkheid. 
 
Een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar aan jullie allen! 
 
Gabrielle Christenhusz 
namens de pastorale dienst 
christenhusz@zonnehove.zkj.be  09/321 7411 
 
 

VVEERRAANNDDEERRIINNGGEENN  PPAASSTTOORRAALLEE  DDIIEENNSSTT  
 
In het laatste nummer van Zonneweetjes kon je lezen over veran-
deringen in de pastorale dienst van Zonnehove: E. H. Adelin Ca-
thoir gaat nu regelmatig voor in de eucharistieviering voor bewo-
ners op maandag, en we doen beroep op hem en zijn confraters 
van Don Bosco voor ziekenzalvingen. Ondertussen is er nog iets 
veranderd voor de pastorale dienst: sinds november werkt Ga-
brielle halftijds als pastor in wzc Zonnehove, en halftijds als 
beleidsmedewerker ethiek van de vzw Zorg-Saam ZKJ (waartoe 
wzc Zonnehove behoort). 
 
Gabrielle behaalde een doctoraat in de bio-ethiek aan de KU Leu-
ven in 2014. De laatste vier jaar heeft ze praktische ervaring op-
gedaan als pastor van Zonnehove (en van juli 2018 tot april 2019 
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ook als pastor in wzc Moervaartheem, Wachtebeke, dat ook be-
hoort tot onze vzw). Haar theoretische kennis en praktische erva-
ring worden nu ten volle benut op het niveau van de vzw. Uitein-
delijk komt dit beleidswerk ook ten goede van de bewoners en 
medewerkers van Zonnehove! 
 
De ethiek houdt zich bezig met de vraag: wat is het goede? In 
onze context wordt deze vraag meestal: wat is goede zorg voor de-
ze bewoner (of deze groep bewoners) in deze specifieke context? 
Dit gaat niet alleen over ‘grote’ levenseindevragen zoals euthana-
sie en palliatieve zorgen, maar ook over vragen rond bewegings-
vrijheid, maaltijdbegeleiding, racisme, familie betrokkenheid, on-
gepast gedrag, … Elke dag worden er tientallen keuzes gemaakt. 
Als er een keuze moet gemaakt worden tussen tegenstrijdige 
waarden – zoals vrijheid en zelfbeschikking tegenover bescher-
ming en gezondheid – is er sprake van een ethische keuze. 
 
Elke voorziening van de vzw Zorg-Saam ZKJ heeft minstens één 
ethisch referent. Een ethisch referent wordt betrokken bij con-
crete ethische vragen. Een deel van de taak van een ethisch refe-
rent is ook om medewerkers gevoelig te maken voor ethiek, opdat 
ze de ethische kant van hun keuzes leren herkennen en ermee 
omgaan. Het is de taak van Gabrielle, als beleidsmedewerker 
ethiek, om de ethisch referenten te begeleiden en ondersteunen. 
Zij wordt betrokken bij ‘grote’ vragen (bv. euthanasie). Bovendien 
(her)schrijft ze ethische visieteksten voor de vzw, in samenwer-
king met andere beleidsmedewerkers. 
 
De halvering in werkuren in Zonnehove betekent dat Gabrielle 
haar pastorale takenpakket moest herzien. Sommige activiteiten 
worden voorlopig niet meer aangeboden, of worden opgenomen 
door het animatie team. We hopen in het voorjaar van 2020 meer 
duidelijkheid te kunnen geven over de resterende 19 uur / week 
van de pastorale dienst. In de tussenperiode blijven individue-
le gesprekken met bewoners en het liturgisch aanbod priori-
teiten! Voor vragen, neem gerust contact op met Gabrielle 
(christenhusz@zonnehove.zkj.be  09/321 7411). 
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Ons bewonerskoor ‘Zonneklanken’ blijft maar groeien – tot onze grote 
vreugde! – en dus sinds oktober komen we samen in de cafetaria (in plaats 
van in de leefruimte van Klein Kouterken). Daar is er plaats voor iedereen, en 
bezoekers aan de cafetaria en het kapsalon kunnen meegenieten van de 
muziek en meezingen als zij zich geroepen voelen! 
 
Wegens de halvering van de werkuren van Gabrielle in Zonnehove (zie: 
‘veranderingen pastorale dienst’), zal het bewonerskoor vanaf nu maar één 
keer in de maand samen komen, geen twee keer. Maar als je van muziek 
houdt: vrees niet! Na het groot succes van de eerste ‘verzoekbox’, zal deze 
activiteit nog regelmatig herhaald worden. 
 
Zonneklanken data januari-maart 2020: 

• woensdag 22 januari 
• vrijdag 21 februari 
• woensdag 18 maart 

Telkens van 15 uur tot 16 uur in de cafetaria. 
 
Iedereen is van harte welkom in ‘Zonneklanken’. Bewoner, familielid, vrijwil-
liger, … Ook gasten van het DVC De Maretak, bewoners van GAW De Drie 
Linden en bewoners die in Zonnehove op kortverblijf zijn kunnen zich aan-
sluiten.  
 
Heb je vragen? 
Wil je samen genieten van muziek volgens jouw mogelijkheden? 
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! 
 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die bewoners willen brengen  
naar de repetities.  
Je hoeft niet zelf muzikaal te zijn! 
 
Interesse? Neem dan contact op met Julie Callens (verantwoordelijke vrijwil-
ligers, animatie Afdeling 2) 
 09 221 35 11 of  callensj@zonnehove.zkj.be  
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VOORUITBLIK 
 
Aankondiging pastorale activiteiten:  

Januari – februari – maart  
 
Maandag 6 januari: Driekoningenfeest  
 
Naar goede traditie vieren we het Driekonin-
genfeest met échte Driekoningentaart, veel lie-
deren en koningen. 
Komt er dit jaar één koning? Drie? Twintig? Het 
zal een verrassing zijn! 

• Bewoners van afdelingen 3 en 4 en van 
de assistentiewoningen (mits inschrijving 
via Mieke) zijn welkom in de cafetaria 
vanaf 14 uur 

• Voor bewoners van afdelingen 1 en 2 is het op de afdeling te 
doen 

De wekelijkse eucharistieviering, waarin wij het feest van de 
Openbaring centraal zullen stellen, zal die dag een half uurtje la-
ter beginnen, om 15u30. 
 
 

Maandag 3 februari: Lichtmisfeest met pannen-
koeken en een korte bezinning 
 
Vorig jaar vierden we Lichtmis op de vooravond, 
dit jaar een dag na het officiële feest! 
 

• Bewoners van afdelingen 3 en 4 en van de 
assistentiewoningen (mits inschrijving via Mieke) zijn wel-
kom in de cafetaria vanaf 14 uur 

• Voor bewoners van afdelingen 1 en 2 is het op de afdeling te 
doen 

De pannenkoeken worden vergezeld met een kort bezinningsmo-
ment. De wekelijkse eucharistieviering, waarin wij het feest van 
Lichtmis centraal zullen stellen, zal die dag een half uurtje later 
beginnen, om 15u30. 
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Woensdag 26 februari: Aswoensdag 
 

De eerste dag van de Veertigda-
gentijd is traditioneel een dag 
van boete en gebed. Boete 
neemt andere vormen aan als je 
op leeftijd bent of zorgbehoe-
vend, maar bidden is voor alle 
leeftijden! Op Aswoensdag wor-
den er verschillende gebeds-
diensten georganiseerd in Zon-
nehove en het dagverzorgingscentrum: 

• Om 10u30 vindt er een gebedsdienst met assenkruisjes 
plaats in het dagverzorgingscentrum, voor daggasten en 
bewoners van de assistentiewoningen 

• Om 14 uur vindt er een gebedsdienst met assenkruisjes 
plaats in de leefruimte van Klein Kouterken, voor bewoners 
van die afdeling 

• Om 15 uur vindt er een gebedsdienst met assenkruisjes 
plaats in de cafetaria, voor bewoners en anderen die naar 
de cafetaria kunnen komen 

Bewoners die moeite hebben om hun kamer te verlaten, mo-
gen ook aangeven aan het personeel dat ze een assenkruisje 
wensen te ontvangen op de kamer. 
 

De vastenbezinningen zullen later aangekondigd worden via 
de wekelijkse INFO. 
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ZIJN ONS VOORGEGAAN 
 
De heer André Beke, weduwnaar van mevrouw Yvonne Viaene, geboren te 
Gent op 17 januari 1925, overleden in Zonnehove op 4 oktober 2019. 
 
De heer Prosper Van Lancker, echtgenoot van mevrouw Denise Haegeman (K 
205) geboren te Zevergem op 25 juni 1924, overleden in Zonnehove op 26 okto-
ber 2019. 
 
De heer Willy Isebaert, echtgenoot van mevrouw Jeanette Pieters, geboren te 
Ouwegem op 12 december 1938, overleden in Zonnehove op 28 oktober 2019. 
 
Mevrouw Berenice De Blaere, echtgenote van de heer Walter Nevejans, geboren 
te Sint-Denijs-Westrem op 5 mei 1934, overleden in Zonnehove op 3 november 
2019. 
 
De heer Roland De Mey, echtgenoot van mevrouw Florentina Van den Eeden 
(K 003), geboren te Gent op 14 april 1932, overleden in Zonnehove op 15 no-
vember 2019. 
 
Mevrouw Lea Stubbe, weduwe van de heer Jozef Meirsman, geboren te Lochris-
tie op 7 maart 1932, overleden in Zonnehove op 2 december 2019. 
 
De heer Stefaan Meire, weduwnaar van mevrouw Marie Van Kerrebroeck, ge-
boren te Landegem op 15 december 1935, overleden in Zonnehove op 11 de-
cember 2019. 
 
De heer Wilfried Geltmeyer, weduwnaar van mevrouw Georgette Dhooghe, ge-
boren te Gent op 11 oktober 1927, overleden in Zonnehove op 12 december 
2019. 
 
Mevrouw Diana Peleman, weduwe van de heer Frans Dierickx, geboren te 
Grembergen op 13 maart 1930, overleden in Zonnehove op 14 december 2019. 
 

FF AA MM II LL II EE LL EE DD EE NN   
 
De heer Patrick Van Rossem, echtgenoot van mevrouw Nicole Berckmoes,  va-
der van Sylvia Van Rossem (kine), geboren op 30 september 1959, overleden op 
9 oktober 2019. 
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FAMILIENIEUWS 
 

NIEUW LEVEN: 
 

Hartelijke gelukwensen: 
Op 28 oktober 2019 werd 
Tars De Knyf geboren als 
zoon van Laura Bauters en 
Annelies De Knyf. Hij is de 
broer van Lias De Knyf en de 
kleinzoon van Christine Baeke (administratie). 
 
Op 31 oktober 2019 werd Ciel geboren, hij is het zoontje 
van Betse De Vos en Hannes Van Den Bossche, kleinzoon van 
Kristien Goeteyn (animatie afd. 4). 
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JARIG IN JANUARI 
 
2 januari Mevrouw Ingrid Rubbens K 356 
4 januari De heer Jules Van Boxtael K 128 
4 januari Mevrouw Maria Van Depitte K 363 
5 januari Mevrouw Gilberte De Groote K 053 
6 januari Mevrouw Edith Coppens K 124 
9 januari Mevrouw Olga Van Meerhaeghe K 317 
12 januari Mevrouw Mariette Maes K 004 
13 januari Carine Van Kerckvoorde Logistiek 
15 januari Inge Van Hullebusch Hoofdverpl. Afd. 3 
17 januari Antonella Moerman Zorgkundige 
18 januari Mevrouw Helene Audenaert K 123 
19 januari Karina Goethals Keuken 
19 januari Iptisam Hashim Zorgkundige 
22 januari Peter Huyghe Kok 
23 januari Mevrouw Diane Van Moffaert K 051 
25 januari De heer Roger Braeckman K 002 
25 januari De heer Albert Lauwers K 358 
25 januari Mevrouw Florida Wilssens K 033 
28 januari Mevrouw Cock Cecile K 145 
28 januari Mevrouw Simonne Verschueren K 108 
28 januari Angelique Capelle Zorgkundige 
30 januari Mevrouw Marie-Louise Meerpoel K 144 
 

JARIG IN FEBRUARI 
 

2 februari Mevrouw Yolande Stuyck K 213 
2 februari Mevrouw Jacqueline Vanaverbeke K 035 
4 februari Mevrouw Denise Haegeman K 205 
6 februari Mevrouw Huguette Lippens K 043 
6 februari Pauline Rogiers Zorgkundige (nacht) 
7 februari Carine De Pestel Vrijwilliger 
8 februari De heer André De Bruyn K 140 
8 februari Mevrouw Julie Van de Perre K 221 
9 februari Yvette Lenaerts Vrijwilliger 
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14 februari Sarah Van Derschueren Zorgkundige 
15 februari Mevrouw Jetta Uijthof K 046 
17 februari Laura Welvaert Ergo 
20 februari Jean Francis Njoh Njoh Keuken 
21 februari De heer Christian Schollier K 303 
22 februari Eduard Tatarli Kok 
23 februari De heer Luc Van De Steene K 029 
25 februari Debbie De Beir Verpleegkundige 
27 februari Mevrouw Sylva Van Hoecke K 130 
29 februari Deborah Van Den Broecke Onderhoud 
 
JARIG IN MAART 
 
2 maart Mevrouw Georgette De Smet K 212 
2 maart Sylvia Van Rossem Kinesiste 
4 maart Mevrouw Simonne Mazoyer K 365 
4 maart Kelly D’Haemers Zorgkundige 
5 maart Mevrouw Paula Philips K 050 
5 maart Mevrouw Georgette Van Laere K 318 
5 maart Besarta Vukaj Zorgkundige 
6 maart De heer Aimé Van Lancker K 142 
6 maart Jean-Paul Callaert Vrijwilliger 
7 maart Mevrouw Clementina Driege K 319 
7 maart Mevrouw Ernestine Verheylezoon K 313 
8 maart Mevrouw Yvette Vermeulen K 028 
9 maart Mevrouw Anna Famaey K 038 
11 maart E.H. Paul Buyle Aalmoezenier 
13 maart Nadine Vermeeren Vrijwilliger 
17 maart Phoebe Delsupehe Verpleegkundige 
18 maart De heer Leonard Naert K 137 
18 maart Anja Slock Zorgkundige 
19 maart De heer Cyriel Sanders K 126 
22 maart Patricia Dupont Keuken 
23 maart Mevrouw Rita Schelstraete K 052 
23 maart Stephanie Seeuws Adj. Hoofdverpl. Afd. 3 
24 maart Mevrouw Frida Declercq K 153 
25 maart Gabrielle Christenhusz Pastoraal werkster 

14 
 

26 maart Mevrouw Madeleine Messely K 207 
26 maart Mevrouw Gabrielle Stevelinck K 206 
27 maart Mevrouw Christiane De Bleeckere K 125 
28 maart De heer Paul De Smet K 314 
29 maart Jean-Pierre De Jaegher Vrijwilliger 
30 maart Mevrouw Esther Callens K 151 
30 maart Christel Van Sevecotte Hoofd onderhoud 
 
 
NIEUWE MEDEWERKERS 
Freskida Balaj   Sophie Gijselijngs Leen Van Severen 
Adj. HfdVrp. Afd. 2  Vpk. Afd 3  Keuken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahlem Sadikaj   Fanny Coppens  Shelsey / Onderhoud 
Onderhoud   Onderhoud  Van Derschueren 
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NIEUW IN DE LEIDING 
Beste bewoners, medewerkers, familie, vrijwilligers,….. 
 
Met deze wil ik mij eventjes voorstellen als jullie administratief di-
recteur.  Ondertussen ben ik toch al een 2 tal maand een beperkt 
aantal dagen (twee/drie) in Zonnehove, maar ook nog in Sint-
Eligius te Zeveneken (Lochristi).  Ik heb al heel wat bewoners, 
medewerkers, familie en vrijwilligers gezien en ook kennis ge-
maakt.  Jullie moeten mij wel vergeven dat ik waarschijnlijk niet 
zo vlug allemaal jullie namen zal kennen. 
 
Ik ben Luc Vandenberghe (geen mijnheer, maar Luc) – ben 58, af-
komstig uit Asper, een dorp aan de Schelde.  Een aantal van jullie 
zullen dit wel kennen. 
Ik ben 37 jaar gehuwd met Hilde afkomstig uit Zingem – dus ik 
heb niet zover gezocht. 
Ze is werkzaam in de voedingssector.  We hadden samen 1 zoon 
die 10 jaar geleden door een verkeersongeval op 22 jarige leeftijd 
is overleden.  Beiden hebben we ook een passie voor paarden. 
 
Sedert 01/09/1982 ben ik werkzaam in WZC Sint-Eligius.   Een 
huis waar ik thuis ben, maar op de twee maanden voel ik mij toch 
ook al thuis in Zonnehove.  Iedereen is vriendelijk en ik zie dat 
iedereen een groot hart heeft voor de bewoners.  1982 is al een 
hele tijd gepasseerd en op die tijd heb ik al heel veel zien evolue-
ren op alle gebied. 
 
Tijdens de 37 jaar heb ik al heel wat ervaring/visie op werk 
enz…ervaren/gestuurd. 
Mijn ex collega algemeen directeur was veel aanwezig in Zorgnet-
Icuro – waar zijn visie en ondersteuning ten goede kwam niet al-
leen van Zorgsaam, maar van de ganse ouderenzorg in Vlaande-
ren – samen vormden we één team, dat ik hier ook al ervaar met 
Christa en Karen.  Overkoepelend probeer ik ook mee te werken 
aan de werkgroepen van Zorgsaam, voornamelijk dan medewer-
kers personeelswerk, sociale wetgeving, ………. 
Niet alleen op gebied van medewerkers, maar ook op alle andere 
administratieve zaken die moeten gebeuren heb ik toch wel een 
beeld – natuurlijk is in onze sector er bijna voortdurend wijziging 
op allerlei vlak – maar dit maakt het boeiend en uitdagend. 
 

16 
 

Ik hecht veel belang aan : 
Open en eerlijk communiceren. 
Bij een bepaalde vraag/situatie 
/eventueel conflict probeer ik mezelf al-
tijd wel eventjes in de plaats te stellen 
van de vrager en wat de reden tot de 
vraag zou kunnen zijn ? 
Ik probeer steeds een duidelijk ant-
woord te geven of dit nu positief of ne-
gatief is – maar zal steeds toelichten 
waarom dit het antwoord is. 
Ik hou niet van gesloten deuren tenzij 
dit moet – dus normaal gezien is mijn 
deur altijd open als ik bij jullie ben.  Je 
hoeft geen afspraak te hebben om langs 
te komen. 
In september is mij de vraag gesteld 
door mevr. Dominique Roodhooft of ik 
mijn functie zou kunnen delen en ook 
opnemen in Zonnehove.  Ik moest er 
eventjes over nadenken maar kwam 
vlug tot een positieve beslissing. Een 2 
tal jaren geleden had ik ook al de ondersteuning gegeven naar af-
sluiten van het boekjaar, dit samen met motiverende administra-
tieve medewerkers, wat ik nu ook terug ervaar.  Ik hoop dat ik 
voor Zonnehove en jullie allemaal een meerwaarde kan zijn op alle 
gebied - natuurlijk zal er wel enige tijd overgaan tot ik iedereen 
ken zoals ik al eerder heb aangekaart.  Christa de algemeen direc-
teur ken ik al geruime tijd en we zitten op dezelfde golflengte naar 
werking, dit samen met Karen jullie zorgverantwoordelijke – dit is 
al een heel positief gegeven – we zijn geen vreemden voor elkaar.  
Natuurlijk elk met zijn gaven en gebreken.  Ik zal proberen en 
hoop dat ik jullie allemaal persoonlijk kan leren kennen.  Natuur-
lijk zal het voor mij ook nog een zoeken worden wie/wat onder de 
knie heeft en waarbij ik zeker iets kan betekenen.  Telefonisch en 
via mail zal ik proberen indien nodig een antwoord te bieden.  
Samen met Christa en Karen hebben we zeker al één grote doel-
stelling voor ogen, namelijk open en transparante communicatie 
en beslissingen. 
 
Luc Vandenberghe 
Administratie directeur 
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VAN HARTE WELKOM 
IN WZC ZONNEHOVE 
- Afdeling 1 (gelijkvloers oudbouw & nieuwbouw) met hoofdverpleegkundige Nicole 

Blontrock 09/3217459 blontrockn@zonnehove.zkj.be 

- Afdeling 2 (1e verdieping nieuwbouw) met hoofdverpleegkundige Wendy Heyde 

09/3217460   heydew@zonnehove.zkj.be 

- Afdeling 3 (1e en 2e verdieping oudbouw) met hoofdverpleegkundige Inge Van Hul-

lebusch 09/3217437 vanhullebuschi@zonnehove.zkj.be  

- Afdeling 4 (3e verdieping oudbouw) met hoofdverpleegkundige Magali Asselman 

09/321 74 10 asselmanm@zonnehove.zkj.be 

- Palliatief referent Zonnehove: Els De Schepper  

    descheppere@zonnehove.zkj.be 

- Referent dementie Zonnehove: Sara De Muynck 

    demuyncks@zonnehove.zkj.be 

 

Op afdeling 1 verwelkomen wij: 

- Mw. Lefever Edith op kamer 31 

- Mr. Braeckman Roger op kamer 002 

- Mw. Vermeulen Yvette op kamer 28 

Op afdeling 2 verwelkomen wij: 

- Mr. Thienpont Marcel op kamer 134 

- Mr. De Backer Roland op kamer 136 

Op afdeling 3 verwelkomen wij: 

- Mw. Carlier Francinne op kamer 201 

- Bertha & Marguerite Van Hauwaert op kamer 212 

- Mw. Verslot Mariëtte op kamer 214 

Op afdeling 4 verwelkomen wij: 

- EH. Van Wouwe Walter op kamer 316 
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GEBRUIKERSRAAD 

 

Verslag gebruikersraad afdeling 1, 2, 3 en 4 
 

Donderdag 12 december van 14.30 tot 16.15 uur 
 

Aanwezigen: bewoner of familie van: Mvr Dombrecht, Mvr Vermeulen, Mvr 
Drubbel, Mvr Vanaverbeke, Mvr De Vuyst, Mvr Van De Pitte, Mr Braeckman, 
Mr. De Bock, Mvr Verdegem, Mr Van Wouwe, Mvr Mazoyer, Zr Johanna, Mvr 
Pauwels, Mvr Vereecke, Mvr Vander Beken, Mvr Haegeman, Mr Heijse, Mvr 
Claeys, Mvr Audenaert, Mvr Verstichel, Mvr Stevelinck, Christa (directeur), 
Karen (verantwoordelijke zorg) en Sara (referentiepersoon dementie) 
 

1. Verwelkoming 
Sara verwelkomt iedereen. 
 

2. Goedkeuring verslag voorgaande vergadering 
Verslag werd goedgekeurd 
Gerodent: De families en bewoners vinden dit een zeer goed 
initiatief maar vragen in het algemeen toch extra aandacht 
voor het dagelijks poetsen van het gebit.  
 

3. Voorstelling Christa Van Hecke 
Uitgeschreven voorstelling: Zie pagina 2 in Zonneweetjes 
 

4. De keuken: stand van zaken 
• Er was heel veel werk aan de winkel. Sinds oktober is 

er terug een keuken in eigen beheer. De reorganisatie 
is nog steeds lopende. We hebben al enkele stappen 
vooruit gezet. In de toekomst willen we per afdeling met 
een aantal bewoners samenzitten met Tom om de keu-
ken op regelmatige tijdstippen te evalueren.  

• Sandwiches op zondag komen terug.  
• Het verjaardagmenu zal een nieuw jasje krijgen. (nu: 

cava + keuze menu + dessertbordje) Dit is erg arbeids-
intensief en het werd soms vergeten. We gaan nu op 
zoek naar een nieuwe formule.  

• Brasserie Dikke pier is afgeschaft: het is een heel klei-
ne ruimte, te afhankelijk van 1 personeelslid, het eten 
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kwam te vroeg (al iets na 11u), er was veel verwarring 
voor de keuken en het personeel… Enige optie was al-
gemeen reorganiseren.  

• Naar de nieuwbouw toe zal het eten in groep de stan-
daard worden met uitscheppen van de maaltijd op de 
afdeling. Dan zullen de afdelingen er op voorzien zijn.  

• De tijd tussen avondeten en ontbijt is te lang. Sommige 
bewoners zijn heel vroeg wakker en moeten dan lang 
wachten. Er wordt bekeken of het ontbijt vroeger kan. 
Bewoners mogen ook later eten dan 16u30 indien ze 
geen hulp nodig hebben bij het eten.  

 
5. Nieuwbouwproject: stand van zaken 

 
Deze zomer werden de bouwplannen ingediend bij stad Gent 
om de bouwvergunning aan te vragen. Deze plannen werden 
jammer genoeg niet goedgekeurd. Van de kwaliteitskamer 
van Gent moeten we de bestaande plannen herwerken. Daar 
zijn we nu met volle kracht aan bezig om hopelijk in de loop 
van eerste kwartaal 2021 concrete dingen te kunnen voor-
leggen. Oorspronkelijk ging de bouw in 2 fasen verlopen. We 
proberen momenteel om de plannen zo te schrijven dat we in 
één fase gaan kunnen werken. Dit wil zeggen dat we de 
nieuwbouw zetten in één keer zodat iedereen tegelijk kan 
verhuizen. De duur van het bouwen wordt hierdoor korter, 
dus kunnen we waarschijnlijk binnen dezelfde periode zoals 
voorzien verhuizen. 
 

6. Medicatiebeleid 
Zie verder in dit nummer 
 

7. Gerodent: 
De tandartsen komen terug op 15 en 16 januari. Dit loopt al 
vele jaren. Het is zeker geen verplichting maar het is een 
aanbod. Ze hebben onmiddellijk al het materiaal bij de hand 
(tandvulling, tandextractie, protheses, preventie behandelin-
gen,…) Zij geven ook uitleg aan het zorgteam. Elk zorgteam 
heeft een mondzorgreferente. Als de tandarts vaststelt dat er 
een tand moet getrokken worden zijn er twee opties. Als de 
bewoner kan beslissen mag de bewoner kiezen. Als de bewo-
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ner niet kan beslissen wordt er getelefoneerd naar de fami-
lie.  
Is het opvragen van het dossier bij de vroegere tandarts nut-
tig? We kunnen dit altijd doorgeven maar dit is eigenlijk niet 
nodig. Gerodent start altijd met het in kaart brengen van de 
huidige toestand van het gebit.  
Kan Gerodent tussendoor extra langkomen? Dit kan altijd in 
acute situaties. Dan kan er gebeld worden naar Gerodent en 
komen ze langs. Dit zal niet zijn voor een extra tandcontrole. 
Dit kan wel voor bijvoorbeeld een gebit dat breekt of een ab-
ces.  
Mondzorgreferente per afdeling: 

• Afdeling 1: Celine  
• Afdeling 2: Charlotte 
• Afdeling 3: Jessica en Isabelle 
• Afdeling 4: Anais 

Gerodent kan ook altijd beslissen om contact op te nemen 
met de oorspronkelijke tandarts voor advies.  
 

8. Psychologe 
Zie artikel van Karen verder in dit nummer 
 

9. Suggestie- en ideeën bus en signaalbus 
Zie artikel van Karen verder in dit nummer 
 

10. Referente dementie: aandachtspersonenwerking 
Algemeen:  
Elke zorgmedewerker krijgt de bijzondere verantwoordelijk-
heid over enkele bewoners. De eindverantwoordelijkheid op 
vlak van zorg blijft de verantwoordelijkheid van het volledige 
team. De aandachtspersoon is de bewoner die de aandacht 
krijgt, de bewoner die toegewezen is aan de medewerker.  
 
Visie: 
Het werken met aandachtspersonen ligt verankerd in onze 
opdrachtsverklaring :  
• We willen zorg op maat bieden 
• Huiselijke geborgen sfeer met respect voor ieders ei-

genheid 
• Zorgverlening afstemmen op actuele noden 
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• We verwachten betrokkenheid van elkaar 
• In ons werken en samenleven streven we naar gelijk-

waardigheid en wederkerigheid 
  

Concreet  
• Het concreet maken van de opdrachtverklaring is een 

opdracht voor elke medewerker.  
• We verwachten van iedereen betrokkenheid bij de be-

woner, zijn familie en de woon-, leef– en zorgsituatie. 
• Elke bewoner heeft recht op aandacht van iedereen die 

betrokken is in deze relatie.  
• De extra aandacht, verbonden aan de werking met 

aandachtspersonen, kan ertoe bijdragen dat het ver-
trouwen van de bewoner en familie een extra duwtje in 
de rug krijgt.  

• We streven naar een zo groot mogelijk vertrouwen, 
waardoor de integratie in de nieuwe omgeving sneller 
kan verlopen.  

• Goede communicatie is, naast het vertrouwen, de basis 
van een goede relatie. Het werken met aandachtsper-
sonen kan ertoe bijdragen dat de communicatie vlotter 
verloopt.  

• Door het werken met aandachtspersonen garanderen 
we eveneens de aandacht voor elke bewoner, ook zij die 
minder fysieke ondersteuning nodig hebben.  

• De medewerker gaat een vertrouwensrelatie aan met de 
bewoner. 

 
Doelstellingen  
• Behartigen van de belangen van de bewoner  
• Signaleren van de noden van de bewoner 
• Voorkomen van en gerichter kunnen reageren bij sig-

nalen 
• Verlenen van nog meer persoons– en belevings-gerichte 

zorg  
• Hebben van een vast aanspreekpunt voor de bewoner 

en zijn familie 
• Bewoner die weinig toezicht en zorg nodig heeft, zal op 

die manier niet ‘door de mazen van het aandachtsnet 
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vallen’ 
• Bewoner en familie zich beter thuis laten voelen in het 

woonzorgcentrum en de bewoner zijn deelname aan het 
woon- en leefgebeuren verhogen 

• Opbouwen van een diepere/hechtere relatie tussen 
zorgvragende en zorggever 

• Delegeren en verspreiden van verantwoordelijkheden 
mbt informatieoverdracht over alle medewerkers 

 
Taakinvulling  
1. Relationele zorg 

• Bij bezoek van familie eens langs gaan  
• Extra aandacht in de palliatieve situatie, betrokkenheid 

bij het palliatief overleg het en het vroegtijdig zorgplan-
ningsgesprek.  

• Contact opnemen tijdens een ziekenhuisopname 
• Aanwezigheid op de begrafenis, zorgen voor kaartje bij 

overlijden... 
2. Leefgebeuren 

• Aandacht voor de verjaardag van de bewoner door een 
kaartje, verjaardagsmenu bevragen… 

• Aandacht houden voor de persoonlijke voorkeuren van 
de bewoner wat betreft voeding, animatie… 

• Mee in kaart brengen van het levensverhaal van de be-
woner en aandacht voor bepaalde belangrijke momen-
ten uit de levensgeschiedenis van de bewoner 

3. Materiële zorg 
• Aandacht voor de kleine praktische zaken om de omge-

ving van de bewoner zo aangenaam mogelijk te maken 
(kapper, kledij, voeding, technische defecten…) 

4. Lichamelijke zorg 
• Betrachting van het volledige team 
• Als aandachtspersoon geregeld de zorg voor de toever-

trouwde bewoners opnemen 
5. Administratie 

• Actueel houden van het woon-, leef– en zorgplan 
• Specifieke aandacht en bewaken van de informatie die 

er genoteerd is met betrekking tot de bewoner 
• Deelname aan de bewonersbespreking 
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• Up-to-date houden van de sociale anamnese 
• Evaluatiegesprek bijwonen na 6 weken 
• Jaarlijks evaluatiegesprek afnemen en opvolgen 
• Taak en doel van werken met aandachtspersonen uit-

leggen aan de bewoner en zijn familie 
 

11. Referente dementie: wekelijks mailen naar de fami-
lies/mantelzorger 

Om de communicatie tussen Zonnehove en de families te 
verbeteren zijn we begonnen met het wekelijks mailen van 
de weekinfo en menu naar de families. Hiervoor gebeurde er 
een rondvraag bij de families om te luisteren wie hiervoor in-
teresse heeft of wie dit net niet wenst te ontvangen. Nog niet 
elke afdeling is klaar met deze rondvraag, voorlopig zijn dit 
de resultaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra e-mailadressen mogen altijd op de afdeling afgegeven 
worden.  
 

12. Voorbije activiteiten werden geëvalueerd 
September: 

• Vr 13/09: Zomerbarbecue in de cafetaria 
• Do 19/09 tot vr 27/09: Dementiedagen 

 

Krijgen 
vanaf 
nu een 

mail 

geen 
mailadres 

of  
geen in-
teresse 

Nog geen 
antwoord  

afd 1 9 15 7 31 

afd 2 12 - 26 38 

afd 3 22 10 7 39 

afd 4  28 3 0 31 

 71 28 40 139 
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o Do 19/09: Ontbijtbuffet 
o Vr 20/09: Café ‘t zwaantje 
o Za 21/09: Werelddag dementie 
o Ma 23/09: H. Mis in teken van werelddag dementie 
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 
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• Vr 18/10: Aangepaste rozenkransviering op afdeling 1 
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• Wo 23/10: Algemene rozenkransviering 
• Do 24/10: Mosselfestijn 
• Vr 25/10: Bewonerskoor 
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• Ma 04/11: Gedachtenismis voor de bewoners 
• Do 07/11: Zorgdag okra: optreden Zingeding 
• Wo 13/11: Verzoekbox 
• Vrij 08/11: Bewonerskoor 
• Vr 15/11: Kaas- en wijnavond afdeling 3 
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• Do 12/12: Gebruikersraad 

 
13. Planning komende activiteiten 

December 
• Vrijdag 13/12: Croque-avond op afdeling 4 
• Woensdag 18/12: Ontbijtbuffet 
• Donderdag 19/12: Kerstmarkt afdeling 1 ( of 26/12) 
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• Up-to-date houden van de sociale anamnese 
• Evaluatiegesprek bijwonen na 6 weken 
• Jaarlijks evaluatiegesprek afnemen en opvolgen 
• Taak en doel van werken met aandachtspersonen uit-

leggen aan de bewoner en zijn familie 
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lies/mantelzorger 
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een rondvraag bij de families om te luisteren wie hiervoor in-
teresse heeft of wie dit net niet wenst te ontvangen. Nog niet 
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de resultaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra e-mailadressen mogen altijd op de afdeling afgegeven 
worden.  
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September: 
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Krijgen 
vanaf 
nu een 

mail 

geen 
mailadres 

of  
geen in-
teresse 

Nog geen 
antwoord  

afd 1 9 15 7 31 

afd 2 12 - 26 38 

afd 3 22 10 7 39 

afd 4  28 3 0 31 

 71 28 40 139 
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• Donderdag 19/12: bijscholing vrijwilligers (drieluik) 
• Donderdag 26/12: Kerstdrink met mastellen en muziek 
• Vrijdag 27/12: Aangepaste kerstbezinning  

Januari 
• Maandag 6/01: Driekoningenfeest 
• Dinsdag 7/01: Nieuwjaarsreceptie personeel 
• Woensdag 8/01: Nieuwjaarsreceptie Bewoners 
• Vrijdag 10/01: Nieuwjaarsreceptie Vrijwilligers 
• Woensdag 15/01: Belevingstheater 
• Vrijdag 17/01: Kerstconcert Andre Rieu 
• Woensdag 22/01: Bewonerskoor 
• Woensdag 29/01: verzoekbox 

Februari 
• Maandag 03/02: Lichtmis met pannenkoeken 
• Woensdag 05/02: Verzoekbox 
• Woensdag 12/02: Belevingstheater 
• Donderdag 13/02: Spaghettimiddag 
• Vrijdag 21/02: Bewonerskoor 
• Dinsdag 25/02: Carnavalsfeest 
• Woensdag 26/02: Aswoensdag 

Maart 
• Dinsdag 03/03: Dankdag vrijwilligers 
• Dinsdag 10/03: New milo modeshow 
• Woensdag 11/03: Belevingstheater 
• Woensdag 18/03: Bewonerskoor 
• Donderdag 19/03: Ontbijtbuffet 
• Woensdag 25/03: Verzoekbox  

 
14. Vragen en varia 

 
Micro: is een 2de micro mogelijk zodat we op een gebruikers-
raad duidelijker de vragen en antwoorden kunnen horen? 
We zullen dit bekijken 
Oogarts: er komt voorlopig nog geen oogarts op bezoek in 
Zonnehove. Wel een opticien Doah (de opticien aan huis). 
Samenwerkingen creëren met dokters is niet evident. Indien 
we een mogelijkheid zien zullen we dit zeker communiceren. 
Voorlopig adviseren we om doktersafspraken in het zieken-
huis te bundelen. Als je toch op jaarlijkse controle moet bij 
de cardioloog bijvoorbeeld kan je via het geriatrisch dagzie-

26 
 

kenhuis verschillende consultaties afstemmen op elkaar. 
Meer informatie kan je altijd via de diensthoofden verkrijgen.  
Medicatie met een tussenkomst ziekenfonds: in principe 
wordt deze verrekening automatisch gedaan als er een voor-
schrift is. Zonder voorschrift betaal je de volle pot. Dit ver-
andert niet met de nieuwe apotheek.  
Weg gaan: indien bewoners wensen naar huis te gaan voor 
de feestdagen kan dit zeker. Vergeet gewoon niet zeker het 
zorgteam te verwittigen, de medicatie mee te vragen en bij 
terugkomst gewoon te bellen aan de voordeur en dan komt 
de nachtdienst de deur openen.  
 

De volgende gebruikersraden zullen doorgaan op: 

• Donderdag 27/02/2020 
• Donderdag 28/05/2020 

Telkens om 14u30 in de cafetaria.  

 

De zachte dingen blijven toch bestaan 
hoe hard en ruig de wereld wordt daarbuiten 
ik zie de sterren blinken op de ruiten 
ik hoor de voeten van de herders gaan 

ik zie de lichtgrot van de nieuwe maan 
ik hoor de engelen toch vrede zingen 
ik zie de wijzen en hun volgelingen 
ik hoor de wind zijn vleugels openslaan 

ik zie de den die wij vol blijdschap haalden 
zo glanzend groen in onze kamer staan 
ik hoor Maria’s moederlijk vermaan 
als korrels sneeuw neerruizen uit zijn naalden. 

Anton van Wilderode, 

De dag sneeuwt dicht. 
Kerst- en wintergedichten. 
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TERUGBLIK 
 

B E W ON E R SKOOR  
8 / 1 0  –  2 5 / 1 0  –  8 / 1 1  –  2 0 / 1 1  –  1 1 / 1 2  

 
De voorbije maanden is het koor doorgegaan op diverse locaties. De 
ene keer in de kapel, een andere keer op het Klein Kouterken en dan 
uiteindelijk in de cafetaria. Deze verplaatsingen zijn ontstaan door-
dat ons koor steeds populairder werd. De leefruimte in Klein Kouter-
ken werd te klein, de kapel was akoestisch niet wat het moest zijn 
maar in de cafetaria vonden we de beste ruimte/akoestiekbalans. Ben 
jij nog nooit  naar het koor geweest, maar ben je eens benieuwd hoe 
het eraan toegaat? Kijk dan gerust eens naar de data bij de rubriek 
van de komende activiteiten. Hieronder enkele sfeerbeelden. 
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B B Q 

VRIJDAG 13 SEPTEMBER  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WEEK VAN DE DEMENTIE 
VAN 20 TOT 26 SEPTEMBER  

 
In september vindt werelddag demen-
tie plaats. Dit is een dag waarop de 
ziekte dementie eens in de spotlights 
gezet wordt. Omdat wij één dag maar 
weinig vinden organiseerden wij een 
week van dementie. 
Op 20 september gingen we met de 
bewoners naar Café het zwaantje. Je 
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zou nu kunnen denken ‘ Wat heeft een café te maken met dementie?’. 
Wel, het café is nog ingericht zoals het vroeger. Het is een bruine 
kroeg met de bijpassende herkenbare geuren. De bewoners beleef-
den een aangename namiddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 23 september las onze referente dementie, Sara, een tekst voor 
over dementie.  
Op 24 en 25 september organiseerden 
we een belevingstheater in het thema 
herfst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit houdt in dat we de bewoners die nood hebben aan zintuiglijke be-
leving tegemoet komen. Alle zintuigen kwamen aan bod. Zien: op een 
powerpoint werden foto’s geprojecteerd die met de herfst te maken 
hebben. Horen: bij de foto’s waren er bijhorende geluiden. Voelen: we 
hadden allerlei herfstattributen in de aanbieding waar mensen aan 
mochten voelen terwijl er foto’s en geluid werden afgespeeld. Ruiken: 
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we hadden een geurverstuiver met herfstgeuren. Smaken: tijdens 
het afspelen van een knetterend haardvuur kregen de deelnemers 
lekkere herfststoep. 
In de vooravond van 26 september organiseerden we een informatie-
ve maar doch niet saaie bingo vergezeld van een hapje en een drank-
je. 
Om onze week van dementie af te sluiten was er een bewonerskoor 
op afdeling 2. Samen zongen we bekende en minder bekende liedjes. 
Het was een gezellige week met aandacht voor iedereen. 
 

NEW MILO 
DINSDAG 6 NOVEMBER  

 
Woensdag 9 oktober kwam New 
Milo naar jaarlijkse gewoonte 
hun nieuwe collectie showen 
voor de bewoners. Er kwamen 
veel kijklustigen. Iedereen was 
content en er is weer aardig ge-
shopt.  
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KA A S -  E N  W I J N A V ON D EN  
VRIJDAG 11 OKTOBER: AFDELING 1 
VRIJDAG 4 OKTOBER: AFDELING 2 

VRIJDAG 15 NOVEMBER; AFDELING 3 
VRIJDAG 22 NOVEMBER: AFDELING 4 

 

Op onze vier kaas- en wijnavonden konden bewoners en personeelsle-
den, samen met hun familie, genieten van een aperitief, gevolgd door 
een uitgebreid kaasbuffet of vleesbuffet. Telkens werden deze 
mooie buffetten verzorgd door ons keukenpersoneel, waarvoor dank. 
Om de avond af te sluiten konden bewoners en bezoekers genieten 
van een dessertbordje of een dessertbuffet, waar onze medewer-
kers ook hun bakkunsten voor bovengehaald hebben. Het was telkens 
een gezellige avond met een grote opkomst. Bedankt hiervoor! 
 

Vooreerst impressies uit afdeling 1 … 
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… en hier dan afdeling 2 … 
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… gevolgd door afdeling 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… en tenslotte afdeling 4! 
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SINT-DENIJS KERMIS 
MAANDAG 21 OKTOBER  

 
Onze bewoners gingen massaal gaan kijken naar het optreden op 
Sint-Denijs Kermis, georganiseerd voor de seniorennamiddag. Voor 
aanvang van het optreden werden we aangenaam verwelkomd door 
OKRA, dit met een koffie en koffiekoek. Met hun vele vertelsels, 
moppen en ook gekende liedjes zorgden de artiesten van De Pretshow 
ervoor dat er voor elk wat wils was. 
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MOSSELEN 
DONDERDAG 24 OKTOBER  

 
Oktober is een maand die eindigt op de letter R… en dat wil zeggen: 
MOSSELMAAND. Iedereen die het wenste kreeg mosselen en dege-
ne die van mosselen niet warm lopen kregen vol au vent. Smikkelen 
geblazen! 
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MAAND VAN DE DERDE LEEFTIJD 
NOVEMBER 

 
De 3e week van november is normaliter de week voor de 3e leeftijd. 
Maar zoals we graag alles groots zien, hebben we ervoor gekozen om 
heel de maand onze senioren in watten te leggen. 
In de 2e week van november kwam Okra langs. Elk jaar worden wij 
getrakteerd door OKRA. Okra is een vereniging die zich inzet om 55-
plussers samen te brengen en tal van activiteiten organiseert. Ze 
brengen taart met zich mee en een artiest “ ZINGEDING” die onze 
namiddag verblijdt met vrolijke muziek van toen. We zijn OKRA heel 
dankbaar om zich ook in te zetten voor onze bewoners. 
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Een weekje later organiseerden we een dansfeest. Het opzet was dat 
bewoners en bezoekers verzoeknummers kunnen noteren op een 

briefje en het aan het personeel kon-
den geven. Wij zorgden er dan voor 
dat de verzoeknummers werden afge-
speeld. Tussendoor werd er vrolijk 
gedanst. Omdat het zo’n succes was 
organiseren we dit in de toekomst 
maandelijks. 
Op 20 november vond er een avondac-
tiviteit plaats. We speelden de film 
“Marina” waarin het leven van Roco 
Granata werd getoond. Het is een film 
voor jong en oud. We maakten de ca-
fetaria donker, dronken een glaasje 
en genoten van een chipje. Het was 

een avond in teken van gezelligheid, amusement en genot. 
 
Om de maand af te sluiten verzorg-
den het keukenpersoneel voor iede-
re bewoner een lekker dessertbord-
je. Op het bordje lag er een eclairs, 
een boule de berlin, een advocaatje, 
een makaron en een potje tiramisu. 
En of het gesmaakt had. 
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SINTERKLAASFEEST VOOR DE KINDEREN 
WOENSDAG 4 DECEMBER 

 
Op woensdag 4 december kwam Sinterklaas langs in het DVC en de 
Serviceflatjes. Er waren dit jaar geen stoute daggasten en bewoners 
bij! Iedereen kreeg lekkers en niemand de roe! 
In de namiddag, na een deugddoende middagdut, kwam de oude man 
opnieuw langs om de 28 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren van bewoners en personeel toe te spreken. Hij bracht niet al-
leen lekkers mee maar ook heel leuke cadeaus voor elk kindje. Als 
randanimatie werd er geschminkt door onze eigen orthopedagoge 
Stephanie. De kinderen zagen er beeldig uit en genoten met volle 
teugen van dit Sinterklaasfeest 
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SINTERKLAAS KOMT LANGS BIJ DE BEWONERS 
VRIJDAG 6 DECEMBER 

 
Onze bewoners werden niet vergeten. Op de echte Sinterklaasdag 
kwam de Sint een laatste keer in 2019 langs om onze bewoners te 
voorzien van Lekkers! Hij maakte van de gelegenheid gebruik om met 
de bewoners een babbeltje te slaan. Zo kunnen we er weer tegen voor 
een jaar… of toch voor even. 
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… en het personeel werd 
niet vergeten!!! 
 

 
 
 

 
Sinterklaas!!! 
 
ik ben een Piet die niet kan dichten, 
en zal op dit papier dus niet veel verrichten. 
wat ik ook aanricht, 
het blijft een waardeloos gedicht. 
uren loop ik te denken, 
wat voor gedicht past bij je geschenken. 
hopelijk ben je met je cadeautje blij, 
meer regels komen er niet uit bij mij. 
ik hoop dat je dat niet erg vindt, 
anders wordt ik ontslagen door de Sint. 
dan ben ik een werkloze Piet, 
want rijmen, dat kan ik echt niet! 
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TERUGBLIK PASTORAAL 
 

ROZENKRANSVIERINGEN 
 
Op woensdag 23 oktober vond er een rozenkransviering plaats in de 
kapel. Enkele bewoners en vrijwilligers baden een ‘tientje’ voor. Voor 
sommige was het zeer lang geleden dat ze een volledige rozenkrans 
baden, en ze waren aanvankelijk verbaast dat er zo veel Onze Vaders 
en Wees Gegroetjes gebeden moesten worden! Maar het herhalen 
van telkens dezelfde, goed gekende gebeden werkt rustgevend. Het 
was een mooie namiddag. 
Op vrijdag 18 oktober vond er een aangepaste rozenkransviering voor 
bewoners met dementie plaats, in de leefruimte van Klein Kouterken. 
De bewoners hebben hun affectie voor Onze Lieve Vrouw getoond 
door haar rozen te geven en uit volle borst te zingen en te bidden. 
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GEDACHTENISVIERING EN HERDENKINGSMOMENTEN 
 
Begin november hebben we de overleden bewoners van het rusthuis 
en de assistentiewoningen, alsook de overleden familieleden en vrij-
willigers van het afgelopen jaar, herdacht. Op maandag 6 november 
om 15 uur in de kapel vond er een herdenkingsmis plaats waarop be-
woners werden uitgenodigd. Deze herdenkingsmis trekt altijd meer 
bewoners dan een gewone bewonermis op maandag. Voor sommige be-
woners is het een manier om hun overledenen te eren, anderen putten 
troost uit het samenzijn en samen bidden. Na de herdenkingsmis 
mochten we koekjes, gebakken door bewoners van afdeling 3, proeven 
in de cafetaria. 
 
Op woensdag 8 november om 14.30 uur in de kapel vond er een ge-
dachtenismoment plaats waarop familieleden, vrienden en personeel 
werden uitgenodigd. Aansluitend kwamen we samen voor koffie en 
gebak in de cafetaria. Voor vele familieleden was het hun eerste te-
rugkomst naar Zonnehove na het overlijden van hun dierbare. Het 
was een mooie namiddag van steun, vriendschap en het delen van her-
inneringen. 
 

NOVEMBER - HERDENKINGSMAAND 
 
Dit jaar hebben we op elke afdeling stilgestaan bij sterven, dood en 
rouw. Op afdelingen 2, 3 en 4 betekenden dit een groepsgesprek over 
Allerheiligen en Allerzielen, rouw en begrafenis tradities, dierbare 
overledenen, en het eigen sterven. Sommige bewoners die uitgeno-
digd werden deden liever niet mee “omdat het zo’n triest onderwerp 
is”. We beloven aan deze bewoners dat we in 2020 ook blije pastorale 
groepsgesprekken zullen organiseren! Voor de bewoners die wel deel-
namen was het een sterk moment samen. 
Enkele bewoners van Klein Kouterken hebben een groepsgesprek ge-
voerd in de kapel onder leiding van Enya en Gabrielle. Ze hebben ge-
praat over speciale overleden familieleden – sommige hadden een fo-
to of een rouwkaartje bij – en we hebben samen gebeden en gezon-
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gen. Het is niet altijd evident om te praten over de dood en rouw met 
bewoners met dementie. Maar als het gebeurt in een veilige omgeving 
met vertrouwde personen, kan er iets moois ontstaan.  
 

ADVENTSKRANSEN 
 
De week vóór het begin van de Advent (1 december) hebben Afdelin-
gen 1 en 4 adventskransen gemaakt: één voor op elke afdeling, één 
voor aan de receptie, en één voor op het altaar in de kapel. De Ad-
vent telt vier zondagen, en elke zondag wordt er één extra kaarsje 
aan de adventskrans aangestoken totdat ze alle vier branden: een te-
ken van ons groeiende verlangen naar het Licht van de wereld dat ge-
boren wordt op Kerstdag. De ronde vorm van een adventskrans wijst 
ook naar dit Licht. 
 
Veel dank aan onze tuinman Bart Segers voor de mooie takken en 
bloemen! 
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DVC DE MARETAK 
 
Reportage over Guatemala, gebracht door Dhr Ampe 
 

Op 5 december bracht Dhr. Ampe een reportage over Guatemala. 
Die dag hebben we de bewoners van de GAW De Drie Linden uit-
genodigd om mee te genieten van de mooie beelden die genomen 
waren door het echtpaar Ampe op hun reis. Tijdens de uitleg 
hadden we het gevoel ter plaatse in het land te zijn. Prachtige re-
portage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitstap naar Blankenberge, 25 september 2019 
Met een groep van 50 personen 
vertrokken we om 10u30 rich-
ting zee. De weersverwachtin-
gen vielen wat tegen maar we 
waren allen vastbesloten om er 
een zeer mooie dag van te ma-
ken, weer of geen weer. 
We kwamen mooi op tijd aan 
in de Floreal en hadden zelfs 
tijd voor een aperitiefje, het 
moet niet gezegd worden dat 
iedereen hier zeer blij mee was. 
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Tegen 12u konden we aan tafel 
gaan voor een voorgerecht en de 
hoofdschotel. Na deze lekkere 
maaltijd was het tijd om een 
goede gezonde wandeling te ma-
ken. Het begon allemaal zeer 
goed maar na een tijdje kwamen 
de regendruppeltjes. Geen nood, 
dan maar even gaan schuilen 

onder een afdak of ergens 
een warm drankje gaan 
drinken in een taverne.  
Om 15u15 gingen we terug 
richting Floreal om te genie-
ten van een kop koffie met 
gebak. 
Rond  17u keerden we terug 
huiswaarts. Tijdens deze te-
rugreis mochten we genieten 
van de vele zangtalenten die 
op de bus zaten.  

 
Bezoek van sinterklaas,  
6 december  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstfeest, 13 december 2019 
 
Tijdens de voorbereidingen voor het 
kerstfeestje kregen daggasten die nog 
niet ingeschreven waren toch de kriebels 
en vroegen of ze toch mochten komen. De 
versiering voor op de tafels werd ge-
maakt, de grote sneeuwman werd afge-

46 
 

werkt en de mensen noteerden hun nieuwjaarswensen. Deze 
wensen zouden ze dan op de dag zelf voorlezen. 
Samen met de kok werd er een lekkere maaltijd op de menu ge-
zet. 
Het was een feestje waar wij, de vier personeelsleden enorm naar 
uitkeken. Gezellig samenzijn met de 
daggasten, familie en mantelzorgers. 
De dag zijn we gestart met een voor-
dracht over diefstal en preventie, dit 
werd gegeven door een medewerker van 
de politie stad Gent. Wat zijn de beste 
sloten op de deur, doe je de deur nog 
open als het donker is, laat je best een 
licht branden of niet,……de aanwezigen 
kregen veel tips over hoe ze hun thuis 
zo veilig mogelijk konden maken. 
Om 12u werden de aanwezige personeelsleden, vrijwilligers en di-
recteur voorgesteld. Daarna kwam het startsein om te genieten 
van de lekkere maaltijd:  garnalencocktail  

witlofsoep 
kalkoenrollade 
aardappel gratin  
boontjes met spek  
appel met veenbessen 
koffie met verwenbordje 

Terwijl de mensen genoten van de lekkere maaltijd werden er op 
TV foto’s getoond van de daggasten. 
Bij het voorlezen van de nieuwjaarswensen werd het soms wel 
eens stil en werden er mensen emotioneel. De standaard uit-
spraak: “gelukkig Nieuwjaar en een goede gezondheid”  is voor 
ons nooit meer hetzelfde. Toen de daggasten de wensen formu-
leerden, kregen we pakkende verhalen te horen over waarom ze 
de wens “een goede gezondheid” wilden doen. De wensen kwamen 
recht uit het hart.  
Als afsluiter werden er kerstliederen gezongen, dit leidde tot zo’n 
mooie sfeer dat er verschillende mensen een dansje ‘placeerden’.  
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ZORG-SAAM ZIJN VOOR 
 

POL Y FA R M A C I E  

Polyfarmacie 
Polywat? Polyfarmacie is een woord om aan te duiden dat iemand 
veel of te veel geneesmiddelen gebruikt. De definitie spreekt over 
het (chronisch) gebruik van 5 of meer geneesmiddelen of het ge-
bruik van meer geneesmiddelen dan eigenlijk aangewezen is.  
 
Bewoners van een WZC gebruiken gemiddeld 8 verschillende ge-
neesmiddelen. Bij een groot aantal bewoners is er dus sprake van 
polyfarmacie.  
Dit komt voornamelijk doordat de gezondheid op tal van domei-
nen vaak verzwakt met hogere leeftijd. De geneesmiddelen zijn ui-
teraard bedoeld om de gezondheid en levenskwaliteit te behouden 
of te verbeteren.  
 
Ongewenste effecten 
Jammer genoeg kan het chronisch innemen van veel geneesmid-
delen ook extra problemen veroorzaken. Er is een lange lijst van 
onrustwekkende interacties en ongewenste effecten, zoals hoger 
risico om te vallen, minder alert zijn, belasting van de lever en 
nieren, maagdarmklachten, minder eetlust, depressieve stem-
ming, meer kans op bloedingen, etc. tot en met een hoger risico 
op overlijden! Soms kan de bijwerking van een geneesmiddel zelfs 
leiden tot het starten van een extra geneesmiddel, dat op zijn 
beurt ook bijwerkingen kan hebben… 
 
Alle pillen buiten? 
Moeten we nu besluiten dat ouderen best stoppen met alle medi-
catie? Nee, sommige geneesmiddelen zijn te belangrijk voor le-
venskwaliteit en ter bescherming van de gezondheid, terwijl ze 
ook veilig genoeg zijn, zodat we ze best behouden. Andere ge-
neesmiddelen kan men proberen afbouwen of stoppen, rekening 
houdend met de gezondheidstoestand en de levensverwachting 
van de patiënt.  
 
Grondige evaluatie 
Het wordt aanbevolen dat de huisarts, in samenspraak met de 
patiënt, de apotheker en het verpleegkundige team, een grondige 
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patiënt, de apotheker en het verpleegkundige team, een grondige 
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en kritische evaluatie van het medicatieschema uitvoert. Wan-
neer? Minstens 1x per jaar en ook telkens bij belangrijke medi-
sche gebeurtenissen zoals bij een val, bij een ziekenhuisopname, 
bij een verandering van bestaande ziektetoestand (bijvoorbeeld 
toename van dementieproces) of wanneer er een nieuwe diagnose 
gesteld wordt. 
Voorbeelden van geneesmiddelen die na een evaluatie vaak kun-
nen gestopt of afgebouwd worden, zijn slaapmiddelen, antide-
pressiva, bloeddrukverlagers, bloedverdunners, en ontstekings-
remmers. 
 
Less is more 
Het is bewezen dat een grondige evaluatie van het geneesmidde-
lengebruik en het navenant aanpassen van het medicatieschema 
gunstige gevolgen heeft: 

● lager aantal geneesmiddelen 
● minder ongewenste effecten 
● minder ziekenhuisopnames 
● minder vallen 
● beter mentaal functioneren 

 
Laat ons dus allen samen werken aan een weloverwogen en ver-
antwoord geneesmiddelengebruik, op maat van de patiënt! 
 
Een vreugdevol en gezond 2020 gewenst! 
 
Hans Delva, coördinerend raadgevend arts 
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U de mogelijkheid ge-
ven tot inspraak in on-
ze dagelijkse werking 
vinden wij heel belang-
rijk. Dit kan via allerlei 
kanalen gebeuren. U 
kan deelnemen aan de 
gebruikersraad, u kan 
participeren aan ge-
spreksgroepen met het 
animatieteam, de pas-

toraal werker, u kan langsgaan bij de hoofdverpleegkundige, bij 
de directie,… en u kan gebruik maken van de ideeën- of sugges-
tiebus aan het onthaal. U formuleert uw idee of suggestie voor 
een aangename leef- en woonomgeving op papier en deponeert 
deze in de bus. We voorzien u hiervan een terugkoppeling op de 
gebruikersraad, deze gaat 4 maal per jaar door en u ontvangt 
daarvoor een uitnodiging. 

 
Uw verblijf dient zo aange-
naam mogelijk te zijn. Wordt 
er, om gelijk welke reden, niet 
aan uw verwachtingen vol-
daan? Laat het zo snel moge-
lijk weten aan uw hoofdver-
pleegkundige, de opnamever-
antwoordelijke of de directie. 
Deze personen staan klaar 
om u te beluisteren en te kij-
ken wat in werking kan wor-
den gesteld. U kan uw mede-

deling, waardering, vraag, klacht of agendapunt ook formuleren 
op een signaalkaart. Deze kaarten hangen ter hoogte van het bu-
reel van de directeur. U vult deze kaart in en deponeert deze in de 
signaalbus, die hangt ter hoogte van het bureel van de directeur. 
U dient steeds uw naam en de datum te vermelden, zodat wij u 
persoonlijk feedback kunnen bezorgen. 
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Gerodent- consultatie tandarts 
op 15/01 en 16/01/2020 

Onder leiding van Professor Luc De Vis-
schere, UZ Gent, werd in Zonnehove het 
Gerodent-project opgestart in 2016. 

Door als woonzorgcentrum mee in dit pro-
ject te stappen kunnen we beroep doen op 
de expertise van een team tandartsen die 
instaan voor preventief onderzoek, alsook 

mondverzorging, extracties van tanden, vullen van gaatjes, aan-
passen tandprothesen enz. 

Het team zorgt voor de opvolging en ondersteuning voor een opti-
male mondverzorging bij onze bewoners. 

In de praktijk komt het team 2 maal per jaar ter plaatse in ons 
woonzorgcentrum waar ze bij een 20- tal bewoners per dag een 
preventieve mondzorg uitvoeren. Naar gelang het aantal bewoners 
kan het bezoek over meerdere dagen verlopen.  De volgende be-
zoeken staan gepland op 15/01 en 16/01/2020 en gaan door 
in de leefruimte op afdeling 2. U ontving hiervoor een schrij-
ven begin november. 

Deelname aan het project betekent een enorme kwaliteitsverbete-
ring met betrekking tot de mondhygiëne van de bewoner, maar 
geeft ons, als woonzorgcentrum, ook toegang tot specialisten 
waarbij we de hoge kwaliteitsvolle dienstverlening verder kunnen 
aanhouden. 

Indien u verdere vragen heeft over het project, dan kan u steeds 
contact opnemen met Karen Vanoverbeke op het nummer 09/321 
74 53 of via mail vanoverbekek@zonnehove.zkj.be. 

Wilt u zich nog inschrijven? Geef uw naam door aan uw hoofd-
verpleegkundige voor 1/1. 
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Pychologische ondersteuning mogelijk vanaf 2020 

Na de kerstvakantie bieden we de mogelijkheid om onze bewo-
ners, te laten begeleiden 
door een externe psycho-
loge, in ons huis. 

Denise Hermans, die 
heel wat ervaring heeft 
met het werken met ou-
deren, zal op vraag ko-
men, op maandagna-
middag. De vraag komt 
vanuit de huisarts, die 
overlegt met zijn patiënt 
en/ of familie. Vandaar-
uit moet het akkoord of 

de aanvraag komen. De huisarts dient een schriftelijke verwijzing 
te voorzien. Deze aanvraag wordt door de hoofdverpleegkundige 
bezorgd aan de psychologe die de consulten inplant. De begelei-
ding gaat door op de woning van de bewoner en duurt ongeveer 
50 minuten per consult. Denise geeft een mondelinge feedback 
aan de huisarts. Een consult kost 55€ (vermoedelijk wordt dit na 
goedkeuring door de overheid op termijn verhoogd naar 60€), 
doch de mutualiteiten voorzien een tussenkomst. Een verplaat-
singsvergoeding wordt niet verrekend. De psychologe vult steeds 
een document in dat Mieke Claes, de opnameverantwoordelijke, 
zal versturen naar de mutualiteit die de tussenkomst op uw reke-
ning stort. De betaling van Denise zelf, gebeurt via de maandelijk-

se bewonersfactuur. Redenen 
waarvoor een psycholoog kan 
gevraagd worden 
zijn:·rouwproblematiek, moei-
lijk aanvaarden van fysieke/ 
psychische achteruitgang, een-
zaamheid, familiale- sociale 
problematiek, beginnende de-
mentie- problematiek, depres-
sie, verwaarlozing, gebrek aan 
levenslust, psychiatrische pro-
blematiek,…  
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Voorstelling 
Naam (°geboortejaar) Denise Hermans (°1951) 

Doelgroep Volwassenen/Ouderen 

Ik werk met... • Levensfaseproblemen bij 60+ers 
• Zingevingsvragen 
• Angst/Fobieën/Dwang 
• Piekeren 
• Relatieproblemen 
• Psychosomatische klachten/Chronische pijn 
• CVS en fibromyalgie 
• Slaapproblemen 
• Stress 
• Depressie 
• Bipolariteit 
• Persoonlijkheidsproblemen 

 
Opleiding • Licentiaat klinische psychologie (KUL) 

• Bijkomende opleiding en/of specialisatie: 
- Opleiding gedragstherapie bij de Vlaamse 
Vereniging voor Gedragstherapie 
- Certificaat in de gerontologie  
- Opleiding cognitieve gedragstherapie voor 
insomnia  
- Zesdaagse training dialectische 
gedragstherapie 
- Postgraduate werkgroep partnerrelatietherapie 

Werkervaring • Huidig werk: klinisch psychologe in het 
Therapiehuis Sint- Denijs- Westrem, sinds 
2013. 

• Vorig werk: Klinisch psychologe in het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus van 
1981 tot 2016. 

Lidmaatschap  • Erkenningsnummer van de 
Psychologencommissie: 512101295 

• Lid van de Belgische Federatie van Psychologen 
• Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch 

Psychologen 
• Erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor 

Gedragstherapie 
Consultatie op Maandagnamiddag in WZC Zonnehove, op de woning 

van de bewoner 
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Wijziging medicatie- klaarzet sinds 1/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 1/12 is onze medicatie- klaarzet gewijzigd. We werkten tot 
voor kort met apotheek COOP Quinten Boekaert uit Drongen. 
Sinds begin deze maand worden veel meer medicamenten 
klaargezet door de apotheek en dit vroeg logistieke aanpassingen 
vanuit de apotheek, vandaar dat we nog steeds met COOP 
samenwerken maar met COOP Nieuwe Vaart, apotheek Nariman 
Esteki. 
De medicatie wordt deels met de medicatierobot klaargezet- deze 
blijven in de gekende zakjes zitten, deels manueel door de 
apotheek- en dit voor wat betreft 89% van alle toegediende 
medicatie in ons huis. De rest van de medicatie wordt op het 
moment zelf door de zorgmedewerkers klaargezet en betreft 
oogdruppels, bepaalde siropen, zalven, kortdurende 
antibioticakuren, puffs en bepaalde pleisters. 
Het  hele klaarlegproces wordt in de apotheek gemonitord en alles 
kan getraced worden. 
Dit betekent dat de zorgmedewerkers minder tijd dienen te steken 
in het klaarzetten en het voorraadbeheer van de medicatie en ook 
meer veiligheid in de juistheid van de medicatie doordat die  
bewaakt wordt. Dit betekent ook dat we veel minder medicatie in 
huis hebben, zodat veiligheidsrisico’s beperkt blijven. De 
apotheek neemt ook het beheer van de voorschriften en de 
attesten waar. 
De medicatie wordt 5x per week bij ons geleverd in 
medicatieschuiven per bewoner en per toedieningsmoment. Elke 
medicatieschuif is voorzien van een etiket waarop naam, woning 
en foto genoteerd staan. 
Alle medicatie bevindt zich in afgesloten medicatiekarren. 
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Alle wijzigingen, doorgeven voor 17u, worden correct geleverd voor 
’s anderendaags. 
Net voor de toediening blijft de zorgmedewerker de medicatie nog 
steeds controleren met uw medicatielijst en tekent hij/zij ook af 
voor toediening in uw dossier. 

 
Uw medicatielijst wordt ook 
maandelijks gecontroleerd en 
afgetekend door uw huisarts. 
Ook de apotheek controleert de 
medicatieschema’s en zal bij 
onduidelijkheden het WZC 
contacteren. 
We beschikken ook nog over een 
noodkoffer. 
De facturatie gebeurt vanaf heden 

per maand (de eerste tem de laatste van de maand), u bent 
hiervan op de hoogte gesteld in november via een brief. 
 
 
Er vallen geen woorden. 
Het huis is verstild, 
als zij een appeltje 
met hem schilt. 
 
(Dit versje van Maarten 
Rood werd ons bezorgd 
door de goede zorgen van 
mevrouw Elza Fonteyn – 
flat 105) 
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TEAM IN DE KIJKER 
 
KEUKENTEAM 
 
Een nieuwe rubriek in zonneweetjes! Vanaf heden zal er in elk 
zonneweetje een team uitgelicht worden. Het keukenteam bijt de 
spits af.  
 
De keuken bestaat uit een twaalfkoppig team onder leiding van 
Tom. De twee koks Edward en Filip zorgen elke dag voor een 
overheerlijk middagmaal met veel variatie. Op dinsdag en vrijdag 
staat er vis op de menu. Maar de dag waar de meeste bewoners 
naar uitkijken is donderdag, want dan zijn het frietjes!!! 
 
Het keukenteam draait natuurlijk niet enkel op twee koks. De 
andere keukenleden zorgen ervoor dat iedereen zowel ’s morgens 
en ’s avonds boterhammen kan eten. En als je je afvraagt wie dan 
al die afwas moet doen? Ja ja dat zijn al die keukenhulpen! 
 
Bedankt keuken om elke dag een verse maaltijd te voorzien en de 
bergen afwas te verwerken! 

 
De chef van het team in volle bediening!!! 
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BEWONER LAAT ONS GENIETEN 
 

Met name Patrick van Oost (flat 001) 
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BEWONER LAAT ONS GENIETEN 
 

Met name Patrick van Oost (flat 001) 
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KKEERRSSTTVVEERRHHAAAALL  
 
In de donkere dagen tussen kerstmis en Nieuwjaar, of net na de 
hele feestperiode is het weleens fijn om helemaal te kunnen ver-
dwijnen in een goed verhaal. We gingen op zoek naar een verhaal 
over liefde en ware vriendschap en vonden er eentje van Albrecht 
Rissler, gebaseerd op het verhaal in versvorm: "Et si l'on parlait 
d’'un certain Riton" van Dominique Marchand. 
 
Veel (voor)leesplezier! 
 
SSTTIILLLLEE  NNAACCHHTT,,  TTOOVVEERRNNAACCHHTT  
 
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de 
mensen die nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het 
vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren aange-
stoken. Het was kerstnacht. 
 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug 
was gebogen en hij liep maar voort door de sneeuw en de kou, 
zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. 
Riton had geen familie en geen thuis. 
 
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet 
op. Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot 
zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard 
hangen. 
 
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep ach-
ter hem aan. Waar kwam die vandaan? Om zijn nek had hij een 
halsband met een ster. 
 
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je 
verdwaald? Dan kunnen we beter bij elkaar blijven." De hond 
keek hem aan. 
 
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk 
brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën. "Hier!" zei hij met 
een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een avond als deze, 
maar meer heb ik niet." 
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Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind 
heel mooi had gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind 
floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei 
Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. 
"Laten we schuilen in die hut." 
 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk 
er opeens een stem: "Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik 
ben een tovenaar." 
 
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 
 

"Vanavond heb ik mezelf in een 
hond veranderd, omdat ik degene 
die goed voor me zou zijn wilde be-
lonen," zei de tovenaar. "En jij bent 
de enige die goed voor me was. Om 
je te bedanken zal ik je liefste wens 
vervullen. Vertel me wat die wens 
is." 
 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb 
niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb 
altijd al een hond gewild." 
 
De tovenaar dacht lang na. Was dat 
Ritons liefste wens? Toen besloot hij 
dat hij graag de beste vriend van de 
oude man wilde zijn. En hij gaf 
voorgoed zijn toverkracht op. 
 

Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om 
verder te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem. 
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KKEERRSSTTVVEERRHHAAAALL  
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Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. 
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die goed voor me zou zijn wilde be-
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vervullen. Vertel me wat die wens 
is." 
 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb 
niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb 
altijd al een hond gewild." 
 
De tovenaar dacht lang na. Was dat 
Ritons liefste wens? Toen besloot hij 
dat hij graag de beste vriend van de 
oude man wilde zijn. En hij gaf 
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SSUUDDOOKKUU  
 
In elk vakje moeten de cijfers van 1 tot 9 ingevuld worden op zo 
een manier dat in elke horizontale lijn, in elke verticale kolom en 
in elk van de negen blokjes elk cijfer eenmaal voorkomt. 
 

 
 

  


