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Beste iedereen 
 
Ik maak graag tijd om het voorwoord van deze nieuwe huiskrant neer te
pennen. In het verleden passeerden al een aantal krantjes de revue en ik
ben blij dat we vanuit 'Wonen en Leven'  in ons huis opnieuw de krant
vanonder het stof kunnen halen en starten met een nieuwe versie. 
 
Ik wil van deze kans ook gebruik maken om terug te kijken op de
ongeziene periode die (hopelijk voorgoed) achter ons ligt. De Corona-
epidemie heeft ons allen op de één of andere manier geraakt; we hebben
elkaar moeten missen, we zijn dierbaren verloren, we hebben enorm veel
geduld moeten uitoefenen, iedere keer opnieuw. Onze medewerkers
hebben extra inspanningen moeten leveren en moesten zich steeds
flexibel opstellen. Bezoekers moesten zich steeds houden aan de strenge
maatregelen. We werden ook aangenaam verrast, vaak uit onverwachte
hoek, door hartverwarmende initiatieven en attenties. Ik wil dan ook
iedereen bedanken voor jullie bewonderenswaardige inzet de afgelopen
periode!
 
Nu staat de zomervakantie voor de deur en stilaan herneemt het 'oude
normaal' zich. Ik wens iedereen een deugddoende vakantie met vele fijne
momenten om van te genieten. 
 
Nancy Sturtewagen, 
Algemeen Directeur  
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Linde - Laurier
Maurits Hoste

Maria Leys
Willy Steyaert

Willy Gusse

 

Lork 
Martha Verhoye
Anna De Rycke
Marcel Coppens

Mariette Verhoye

 

Larix 
Christiana De Wilde

Jeroom Heyse & Noëlli Pieters
Leopold De Muynck

 

 

Zilverberk
Emma Van De Meersche
Alexandrina Lanckriet
Paula Van Den Hauwe

Jeannette De Boey
Andre Poelman
Robert Verhelst
Norbert Segers

Nora Meirsschaert 
Christiane De Kerpel

 Magnolia
Clarisse De Bo 

Anna Cooreman
Renee Demeulemeester

Cecilia Cauwels
Suzanne Poelvoorde

 

Ceder
Anne-Marie Outters

Remi Muylaert
Lucien De Hulster

Simona Sierens
Erna Mees

Anna Van Quaquebeke

 



5

Orchidee - Lelie
Agnes Sypre

Flora Van Oyen
 
 

 

Camille - Amaryllis
 Henriette Govaert & Leo De Wilde

Maria Vangaever
Simonne Verhoeven

Emiel Steyaert
Julia De Cock

 

 

Iris
 Agnes Roelandts

 

 

Residentie Villa Haletra
Gerard Claeys & Marietta Verstraete

Prudent Poelman & Simonne Van Gansbeke
Margriet Jansseune

 Anita Van Boven

 

Tulipa
 Berenice Cocquyt

Willy Smet & Godelieve De Maerteleire
 

Residentie Academie
Annita De Clercq & Ronny Marginet

Ivonne Saelens & Herman Vander Eecken
Gilberta Algoet & Julien Van Nevel

Christina Goossens
Suzanne Engelschenschilt

 

Dagverzorging 
Denise Mullaert
Willy Van Parys

Lucienne Van Obbergen
Andre Loontjens

 



Jean-Pierre Rwahunga
Ceder 

Heidi Liekens  
Keuken 

Silke Bosschaert
Keuken 

Cristina Nemet
Linde

Jeroen Van Ryckegem
Facility - Technieken

Babette Broers  
Bistro

Kim Vermeulen
Receptie

Celine Mattheeuws
Ceder

 Els Vandooren
Linde



Mila De Decker
Laurier

Lindsy Van Laere
Bistro

Rebekka Wytinck
Ceder

 Maité Laforce
Linde

Hetty Peeters
Bistro

Camelia Gales
Linde

Sarah Van Eeghem
Lork

Evelyne Vincke
Zilverberk

 Valerie Grootaert
Lork



Emily werd geboren op 06/02/2021, dochtertje van
Debby Mannens (Linde) & Bart Smitz (Keuken) 
 
Lucia werd geboren op 06/02/2021, dochtertje van
Laura Moreno (Larix) & Fran Velasco Guzman
(Technische dienst)
 
Elijah werd geboren op 13/03/2021, dochtertje van
Nathalie Blommaert (Ceder)
 
Julian werd geboren op 29/05/2021, zoontje van Nele
Verfaille (Larix)
 
Camille werd geboren op 03/06/2021, dochtertje van
Joke Van De Walle (Bistro)
 

Brigitte Craeymeersch - gestart op 01/09/1976
 
Rita Grammens - gestart op 16/07/1978 
 
Nadine Scheyving - gestart op 04/11/2019
 
Marleen Willems - gestart op 05/09/2016
 
Annie De Bruyne - gestart op 07/12/2010
 
 
 
Bedankt voor jullie jarenlange inzet!
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Uit de oude doos...
Herkennen jullie

iemand op de foto? 

Word je mama of papa? Geef

dan zeker het geboorte-attest af

aan de personeelsdienst! Wist je

trouwens dat er een kadootje

ligt te wachten?



Hoe zou je jouw werk in één zin
omschrijven? 
Ik ben verantwoordelijk voor het
opstellen en uitvoeren van het financiële
beleid overkoepelend over de drie
organisaties (Veilige Have, Zilverbos en
De Lieve). 
 
Waarvan word jij super-enthousiast? 
Een verrassingsfeestje krijgen voor mijn
verjaardag (tip: ik ben bijna jarig :)). 
 
Wat geeft jou kracht/energie? 
Een avondje weggaan met vrienden,
uitstapjes, lange wandelingen of
fietstochten.
 
Aan wie heb je voor het laatst een
complimentje gegeven?
Aan mijn zoon, omdat hij zo flink
gespeeld had met zijn broer zonder ruzie
te maken.
 
 

Wat is jouw favoriete moment van
de dag? 
Mijn eerste tas koffie van de dag.
 
Wat staat er nog op je bucket list? 
Nog wat meer van de wereld zien
en ontdekken. 
 
Als je een dier zou zijn, welk dier
zou je kiezen en waarom? 
Een dolfijn omdat ik graag in
gezelschap ben en in het water
vertoef.

MEDEWERKER IN DE KIJKER 
Florence Smets
JOBT I TEL :  F INANC I EEL  D IRECTEUR
In  d ienst  op  1  september  2019  
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TEAM IN DE KIJKER 
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Administratie
De collega's van team administratie stellen zichzelf voor. Op de foto staan van links
naar rechts beginnend bij de achterste rij: Stephanie, Jeroen, Joshua, Barbara, Eveline,
Kim, Annick, Trui en Marleen. Voorste rij: Anne, Veerle en Heidi. Marianne en Mieke
ontbreken op de foto. 

Stephanie Callewaert
Sinds 2015 ben ik aangesteld als management
assistant. Mijn job omvat hoofdzakelijk het
vervullen van financiële taken (boekhouding,
dagprijzen...), de uitvoering van de syndic van
Haletra 1-2-3 en het bijstaan van directie in
opdrachten die zij mij doorgeven.  

Jeroen Van Ryckegem
Hey, ik ben het groentje in de
administratie-familie van Veilige Have.
Sinds kort ben ik verantwoordelijk voor
Facility & Technieken, waar we ons elke
dag inspannen om onze installaties en
service naar alle personeel en bewoners zo
goed mogelijk te laten lopen. 



Joshua Sagaert
Als preventieadviseur sta ik in voor de controle van
alle arbeidsmiddelen en arbeidsaangelegenheden. Ik
maak veiligheidsverslagen en indienststellingen op.
Daarnaast geef ik advies aan de werkgever zodat de
werknemers op een veilige manier en in een veilige
omgeving zouden kunnen werken. 
 
Barbara Vancamelbeke
Vanuit mijn jarenlange ervaring in de zorg probeer
ik de personeelsdienst te versterken.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de planning
van de mobiele equipe en de uitrol van BELRAI.
Naast vele andere dingen hou ik van SAGA!
 
Eveline De Cramer
Op de personeelsdienst ga ik op zoek naar nieuwe
collega's via vacatures en sollicitatiegesprekken. Ik
tracht alle medewerkers te ondersteunen waar
nodig tijdens hun volledige Veilige have-carrière,
van introductiegesprek tot uitdiensttreding. Samen
met de andere collega's zorg ik voor een zo vlot
mogelijke uitbetaling van de lonen.
 
Kim Vermeulen
Ik ben een spontane en vriendelijke dame die ervan
houdt om met de glimlach mensen te ontvangen en
verder te helpen. Zo help ik mee zorg te dragen voor
onze bewoners en bezoekers.
 
Annick Verheye
Als onthaalmedewerker ben ik samen met mijn
collega's het aanspreekpunt voor de bewoners en
bezoekers. We proberen hen één voor één op een
vriendelijke manier te helpen. Daarnaast heb ik nog
tal van andere administratieve taken. 
 
Trui Keerman
Sinds 13 jaar werk ik op de dienst administratie en
aan het onthaal. Ik sta in voor de facturatie van 200
assistentiewoningen en doe ook een stukje van de
leveranciersboekhouding (inboeken van facturen).
Verder wissel ik af met mijn collega's aan de
receptie. Daar is het vooral onze taak om de
bewoners, familie en bezoekers te woord te staan,
hun problemen op te lossen of door te geven aan de
betrokken collega's. Het is een afwisselende job die
ik heel graag doe!

 
 

Marleen Carette
Sedert oktober 1982 werk ik op de
administratie/receptie van WZC Veilige Have,
toen nog Rustoord Sint Antonius. Ik behoor
dus al tot de oude garde van het mooie, grote
woonzorgcentrum in Aalter.
 
Anne De Brabandere
Ik ben sinds 1987 werkzaam in Veilige Have.
Ik deel een bureau met mijn collega Marleen
aan het onthaal in Zorghave. Daar verzorg ik
allerlei administratieve taken, vooral wat
betreft de facturatie van de bewoners van het
WZC.
 
Veerle De Backer
Ik ben dienstverantwoordelijke van de
schoonmaak en technische dienst. Ik probeer
de technische interventies en het
schoonmaakteam in goede banen te leiden.
 
Heidi Vanbilloen
Ik kan mezelf voornamelijk omschrijven als
iemand die enthousiast en goedlachs is. Ik
ben verantwoordelijk voor het magazijn en
recent ook voor de algemene aankoop in ons
huis. Af en toe vind je mij nog eens terug aan
het onthaal waar ik jullie de afgelopen 6 jaar
graag ontvangen heb. 
 
Marianne De Ruyck
Op 16 juni 1981 ben ik begonnen bij de
opening van het toenmalig 'Rustoord Veilige
Have'. Vandaag ben ik nog altijd werkzaam op
de administratie waar ik vooral samen met de
collega's zorg dat alle facturaties (bewoners
en leveranciers), lonen en alle 
 financiële gegevens zo correct mogelijk
verwerkt worden.
 
Mieke Van Driessche
Ik werk als receptioniste in Veilige Have. Als
geduldig persoon luister ik graag naar de
mensen en sta ik ze graag te woord.
Ik probeer zo veel mogelijk positieve energie
uit te stralen zeker als eerste aanspreekpunt.
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VAN 'T HOSPICE NAAR 
VEILIGE HAVE 

‘t Was oorlog. Mijn moeder was hoogzwanger. Mijn vader in legerdienst. Wij woonden
in de Brugstraat. Mijn oudste twee zussen, zes en vier jaar aan moeders hand op weg
naar ‘t moedershuis.
Ze liepen langs ‘t Heilig Herte richting ‘t Hospice.
Twee Duitse soldaten lagen op de buik aan de vroegere KBC met het geweer op haar
gericht. Ze riepen: “Wo gehen Sie hin?”
Mijn bevende moeder antwoordde: “ Nach dem Krankenhaus.” Wijzend naar haar
buik, ok. De soldaten wachtten even, keken naar elkaar en riepen:”Gehen Sie”.
Amaai! Een goed uur later werd Agneske geboren. Nu reeds meer dan twintig jaar
geleden!
Er volgde nog een dochter en de vijfde dat ben ik! Ook in Aalter geboren.
Het moederhuis verdween, maar “de weeg” heeft nog altijd plaats in wat nu Veilige
Have noemt!

Door bewoner Zilverberk 
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CORONA-TIJDEN
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In beeld gebracht door bewoner van AW Amaryllis



In deze eerste editie van onze huiskrant stellen wij jullie met trots onze
vrijwilligerswerking voor. Binnen Veilige Have zijn ongeveer 120 vrijwilligers
actief en dit op verschillende gebieden. 
Het grootste deel van onze vrijwilligers bieden hulp bij de animatie. Zo helpen
zij tijdens verjaardagsfeestjes met bakken of het uitdelen van koffie, het brengen
van bewoners naar de grote zaal voor optredens, gaan mee op uitstap of bieden
hulp bij feestmaaltijden. 
Door corona zijn er ook vrijwilligers die specifiek op één afdeling actief zijn en
daar helpen bij het klaarzetten en afruimen van tafels, drankentoer, een praatje
maken met bewoners, wandelen met een bewoner of helpen bij animatie.  
Verder zijn er ook vrijwilligers die bewoners van en naar het kapsalon brengen,
helpen in de cafetaria, de moestuin onderhouden, helpen op de zorgboerderij of
rondgaan met boeken van de zorgbib. 
Daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief binnen het Lokaal Dienstencentrum bv
om lessen te geven of activiteiten te begeleiden.
 
Wij zijn enorm dankbaar dat al deze vrijwilligers hun steentje willen bijdragen
elk op hun manier!

 
 

VRIJWILLIGERS 
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FOTO-ALBUM
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WONEN EN LEVEN IN ONS HUIS 

U hebt ze wel zien staan, u kon er eigenlijk niet naast kijken…De spiegels in ons huis met de
boodschap “Beste bewoners en bezoekers positieve feedback doet mensen groeien! Schrijf
gerust iets op…”
Ook elk team kreeg een spiegel waarop ze konden noteren in wat ze uitblinken, zonder
uitleg, gewoon een spiegel met een lippenstift aan.  Het was mooi om te zien hoe de
schitterende spiegels gevuld werden met warme woorden. Hierboven zijn deze warme
woorden terug te vinden in één grote woordenwolk. Op deze manier kan iedereen zien
waarin we als huis uitblinken! 
We bezorgen natuurlijk ook elk team zijn eigen persoonlijke woordenwolk zodat ze zich nog
even kunnen warmen aan de positieve feedback. Dit projectje was één van de eerste kleine
stappen waar we rond willen werken vanuit “wonen en leven” in ons huis. 
We dromen van een warm huis waar het goed is om te wonen en te werken, waar we met
elkaar in dialoog kunnen gaan en elkaar kunnen doen groeien. 
We willen een huis zijn met een duidelijke visie, waar zelfwaarde gevoel, regie houden,
betekenisvolheid, hoop en vertrouwen, verbondenheid en zich thuis voelen centraal staan. 
We willen samen op weg, met u allemaal, om van ons huis een echte thuis te maken. Stap
voor stap zodat iedereen op zijn eigen manier gelukkig kan zijn. 
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WIST-JE-DAT? 
De 'Lochtijnck' een project is

van dementievriendelijk Aalter
in samenwerking met ons huis? 

Iedereen is welkom om de
handen uit de mouwen te steken

in deze moestuin. Onze
moestuin zou niet bestaan

zonder de hulp van de
vrijwilligers en sponsors. In het
najaar willen we graag wat meer

vaste planten in de
bloementuin. Wil je iets uit je

eigen tuin delen met ons, neem
dan gerust contact op! 

Je kan gebruik maken van een
rolstoelfiets en een duo-fiets op
onze site? Dit kan na reservatie
aan het onthaal in Woonhave.

Voor ieders veiligheid spreek je
best vooraf eens af met een

collega van het EKA-team (ergo,
kine, animatie) voor een
duidelijke uitleg van het
gebruik van de fietsen.  
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 Onze medewerkers
kunnen genieten van

hun deugddoend
verlof dankzij de vele
vakantiejobs die deze

zomer een handje
komen toesteken? 

 Maar liefst 98 in
totaal!

Er zijn twee
kinderdagverblijven

'De Bereboom' en
'het Berennest' die in
totaal plaats hebben

voor 66 kindjes. 

Hier in ons huis ook
erg jonge kindjes

komen? 

Wist je dat
99% van onze
bewoners en
94% van de

medewerkers
gevaccineerd
werden tegen

Covid-19?



Er in hotel Den
Briel in Gent een

gezellige zomerbar
is waar iedereen

welkom is? 

Veilige Have het label
'Ons hart klopt voor u'

draagt? Dit betekent dat
we kwaliteitsvolle en

betrouwbare
ouderenzorg aanbieden

vanuit het hart. 

Het eerste huiskrantje in
Veilige Have 'De

Looreander' noemde? Dit
was een samentrekking

van Oreander en de
Lostraat. De 1e editie
verscheen in januari

1989 en dit kostte
waarschijnlijk bloed,

zweet en tranen gezien
dit nog met de

typmachine geschreven
werd. 



PUZZELTIJD 
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Onze huiskrant ……??? 
 

Ben jij vindingrijk, creatief, origineel? 

Dan ben jij de persoon die we zoeken!

We zijn op zoek naar een originele naam voor onze huiskrant. 

Heb jij de geschikte naam? Laat het ons zeker weten vóór 1 september 2021 !

 

Stuur een mailtje met vermelding van 'naam' + je eigen naam en voornaam naar

natascha.schepens@veiligehave.be

OF

vul onderstaand antwoordstrookje in en deponeer het in de ideeënbox aan de receptie van

Zorg- en Woonhave.

 

Je maakt kans op een cadeaubon te besteden in de cafetaria/bistro ter waarde van €25. De

winnaar wordt samen met de winnende naam bekend gemaakt bij de volgende editie in

september.
Veel succes!!

WEDSTRIJD 
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Heb je een leuke naam voor onze nieuwe huiskrant? 
Bezorg deze invulstrook via de ideeënbox aan het onthaal in Woon- of

Zorghave
Naam krantje………………………………………………………….................................
Naam + voornaam……………………..……………………………….............................
Email adres, telefoonnummer of kamernummer
……………………………....................................................................................................

 
De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende editie.

mailto:natascha.schepens@veiligehave.be


22

Linde - Laurier
 Maria D'Hoore

Anna Vercammen
Alida Van Leeuwe

Monique Mestdagh

Lork 
Johann Kerckvoorde

Gerard Landuyt
Andre Van Leirsberghe

Antoon Swanckaert

 

Larix 
Anna Arnaut

Liliane Debakker
 Mauritius De Muer

Roger Cooman
Cecilia Van Eeghem

 

Zilverberk
Walter Vermeire

Anna Van Wonterghem
Maurits Vermeulen
Roland Cooreman

Andre Gelaude
Andre De Muer

Andre Iket
Gunther Vanwatermeulen

 

Magnolia
Godelieve Van Renterghem

Angèle Van Vynckt
Irma Van Parys

Ivonne De Clercq
Clara Sierens

Marie-Anne Vandamme
Christiana Meerschman

Roger De Reu

Ceder
Clara Lambrecht
Martha De Baets

Isabella Welvaert 
Maria De Clercq
Daniel De Weirt

Agnes Van De Reviere
Andrea De Decker

Paula Claeys
Christian Barbaix
Liliane Vermeire
Walter Goeminne

 

 



Als de stilte komt 
 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.

En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

 
-Toon Hermans-
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Camille
Godelieva Gusse
Christiana Gusse

Henriette Vercoutere

 
Residentie Villa Haletra

Camiel De Cocker



Heb je suggesties voor een artikel of thema in
onze huiskrant? Laat het ons zeker weten! 

 Volg WZC Veilige Have op Facebook en 
nu ook (nieuw!) op Instagram 

 


