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Dag iedereen 

Wat ben ik opgelucht en blij jullie glimlach terug te mogen zien! De vrijheid
waar we zo naar verlangden doet ons deugd. Eindelijk kunnen we spreken van
een post-coronatijdperk en herkennen we terug het 'normale' leven. 

In tussentijd hebben we echter niet stilgezeten en gaan voor een nieuwe aanpak
in de toekomst onder het motto 'wij zijn samen één'. Hiermee willen we samen
met de sites in Gent en Zelzate de krachten bundelen en meer overkoepelend
gaan werken. 

Onze groep van voorzieningen gaat binnenkort ook door het leven onder een
nieuwe naam. Er werd al een oproep gelanceerd voor ideeën bij onze
medewerkers, bewoners en familie maar laat ons gerust nog iets weten indien jij
een originele naam hebt! 

We houden de spanning er nog even in en  maken de nieuwe naam bekend op
vrijdag 1 juli. Dan organiseren we een zomerfeest voor alle medewerkers, om
hen te bedanken voor de afgelopen periode en vooral om nog eens gezellig
samen te zijn.  
 
Ik wens jullie een deugddoende zomer en alvast veel leesplezier! 

Nancy Sturtewagen, 
Algemeen Directeur  

VOORWOORD
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WEDSTRIJD



Linde - Laurier 
Anna Mouton
Cyriel Hoste

Gabriel Spriet
Andre Pauli

Marcelle Vanhulle
Anna Roumans

Alfons Pape
Marie Jose Van Den Berge

Gustave Carette
Josef De Bruyne

Antoine Dobbelaere
Yvette Nieuwlandt
Monique Lannoo

Ingrid Terry
Marie Cecile Desmet

Noel De Baets

Lork
Agnes Lannoo

 Antoinette Magerman
Raymond Schoonaert
Denise Van De Voorde

Cecilia Vandekerckhove
Maria Van Kerrebroeck
Denise Van De Weghe

Paula Duthoit
Willy Verlinden 

Larix 
Cyriel Verheye

Blancha Lanckzweirt
 

Zilverberk
Margareta Claeys

Marie-Jeanne Verstraete
Frank De Vleeschouwer

Anita Van Boven
Anna De Blaere

Paula De Schryver

Magnolia
Laura Staessen

Rosa Borree
Elza D'Hondt

 
 

Ceder
Ludwina Braet

Christelle Lambert
Hubert Seys

Anna Verkest
Werner Haesaert

Azer Bruneel
Germaine Vandiest

Magdalena Vindevoghel
Simonne De Schepper

WELKOM AAN...
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Residentie Villa Haletra
Anny Lippens

Emiel Leuntjes
Georgetta Cooman

Annie Maes
Marcellinus Verstuyf

Luc Lievens
 

Camille-Amaryllis
 Denise De Neve

Carlos Comyn
Jeannine Dhuyvettere

Edith De Smet
Julien Scheir
Christ Braet

Helena Lampaert
Zulma Verdonck

Marcel Bulcke
 

Dagverzorging
Linda De Backer

Leonard De Stercke
Mariette Beirnaert
Jeanine Van Acker
Beatrise De Jaeger

Juliana Wille
Raphael Mouton

Agnes Taghon
 
 
 

Residentie Academie
 Emelie Van De Vijver

Rene De Bock
Marie-Christine Van Den Eede

Dirk De Sadeleer
Paula Janssens
Emiel Steyaert
Urbaan Lefevre

Edith Sonneville
 



 Marlies Leys
Zilverberk

Claire Duchateau
Magnolia

Lobke Labeeuw
Ceder

 Alexandra Kindermann
Larix

Vande Cappelle Erwin
Zilverberk

Rose Ann Ochea
Lork 

Batslé Raïsa
Zilverberk

Kiana Coene
Lork

 Kim Devisch
Lork
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Charlotte Dufour
Mobiele equipe

Isabelle Devogelaere
Thuisverpleging

Karen De Vreese
Ceder

Greta Cools
Ceder
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Nadia Claeys
Algemene schoonmaak

 Celine Poelman 
Mobiele equipe

 Emanuel Dos Santos
Algemene Schoonmaak

 Mariama Camara
Algemene Schoonmaak

 Joya Huys 
Receptie



Ellie werd geboren op 12/04/2022, dochtertje
van Michele Jonckheere (Larix) 
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Er gingen geen medewerkers in pensioen de voorbije periode. 
 
 



Hoe zou je jouw werk in één zin omschrijven? 
Een afwisselende en verrassende puzzel waarbij elke dag anders is. 

Waarvan word jij super-enthousiast? 
Familie is voor mij superbelangrijk en ik breng graag tijd door met mijn gezin en
schattige kleindochter. Ook als de bewoners van Veilige Have tevreden zijn en dit
laten merken, kan mijn dag niet meer stuk! 

Wat geeft jou kracht/energie? 
Omringd zijn door collega’s en met hen goed kunnen samenwerken. Naast het
werk put ik enorm veel kracht uit het samenzijn met mijn gezin en vrienden. 

Aan wie heb je voor het laatst een complimentje gegeven?
Complimenten geven vind ik belangrijk. Ik probeer er dan ook op te letten dat ik
regelmatig een schouderklopje geef of laat weten dat iedereen goed bezig is. 
De laatste complimentjes gaf ik toch aan mijn collega’s die extra komen werken
zijn en mij zo uit de nood geholpen hebben. 

Wat is jouw favoriete moment van de dag? 
Als ik ’s avonds in de zetel kan gaan zitten en tevreden ben over de afgelopen dag. 

Wat staat er nog op je bucket list? 
Nog zoveel! Heel graag wil ik na mijn pensioen naar Santiago De Compostella
stappen, maar ik vrees dat zolang stappen niet zal lukken. Ik hou het dan maar op
de vele uitstapjes met echtgenoot en familie. 

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je kiezen en waarom? 
Een flamingo! Elegant, roze en kan op één been staan! 

MEDEWERKER IN DE KIJKER 
Ria Standaert
JOBT I TEL :  ADJUNCTE  B ISTRO  
D I ENST :  B I STRO  
U I T LEG  FUNCT I E :  VERANTWOORDEL IJK  VOOR
PERSONEELSPLANN ING  B ISTRO ,  CATER ING  IN
VE I L IGE  HAVE  EN  RES IDENT I E  ACADEMIE

In  d ienst  op  22  december  1980
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TEAM IN DE KIJKER:  L INDE 





BEWONERSRUBRIEK 
Nadat ik een reis met een tante naar de baai van Napels had gedaan stond er een
andere tante klaar die ook nog graag eens naar de “Bergen” wilde gaan. (Ze was dan
83 jaar en slecht te been)
 Ik besloot dus met haar naar Salzburg te gaan.
Nadat alles geregeld was voerde mijn man ons naar Zaventem. Daar aangekomen
had ik een slecht idee, om nog met mijn tante een koffie te gaan drinken. Ik had
geen rekening gehouden dat ze slecht te been was.
We lieten onze valies intekenen (ene want twee ging niet voor tante). Ellenlange file
alsook aan de pascontrole. In de gang naar de gate hoor ik afroepen “dat ze op ons
wachten, en één minuut later” laatste oproep.
Maar tante kon niet op de loopbaan en dus “VLIEGTUIG WEG”.
Terug beginnen ergeren en naar de stand voor terugboeking gegaan. Er was geen
vlucht meer, dan maar boeken voor volgende week.
 Terug door controle om valies op te halen. Waren daar alleen, tante op een bankje
gezet, tot er een heel eenzame valies op de band kwam.
Ik ben dan maar een telefoonkaart gaan halen (GSM was er niet) van 100 frank 200
frank of 500 frank. Ik nam er een van 100 frank.
Er was daar een telefooncel, dus bellen naar Salzburg. Begin alles uit te leggen in
mijn Jean Marie Pfaff duits en hoor de andere kant “Moment bitte” resultaat mijn
kaart is leeg, dan maar terug naar loket om een nieuwe kaart van 100 frank.
Na terug getelefoneerd te hebben was alles ok. Dus tante van de bank en naar
boven, daar ging ik bellen naar de familie in Strombeek om ons op te halen en terug
te voeren naar Gent. Wil telefoneren, maar door al die emotie had ik mijn kaart
laten zitten beneden. Dus terug kaart gaan kopen.
Alles ok, ze kwamen ons afhalen en weg waren we. We gingen gaan eten om
vandaar te bellen naar de stiefdochter.
De zoon neemt op en roept naar zijn ma “kom eens ze zijn aangekomen in
Salzburg”. Alles was zo hilarisch.
Nadien alles herbegonnen voor de volgende zaterdag. (héél veel moeite met het
reisbureau). Heb alles zelf geregeld, wat veel energie vroeg. We konden dan toch
vertrekken zonder meerkosten.
 Volgende zaterdag bijstand gevraagd met terug kans te laat te komen omdat het
busje maar niet afkwam.
Ik dacht bij mijn eigen “Als het dezelfde piloot is dan de week ervoor zal hij denken
“zijn het terug die twee, maar nee, we waren er.
Na een goede vlucht, goed aangekomen en mijn tante kon de bergen zien.
Iedereen tevree!                                            

Door Christiane Bauwens, bewoonster AW Amaryllis  
 

'WAARGEBEURD VERHAAL'  
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VRIJWILLIGERS 
We bevinden ons aan het station van Aalter, in het straatje links van ArtA’A, de
cultuurtempel waarin nu de bibliotheek en de muziekacademie gevestigd zijn. 
In 2019 was het in dat straatje nog een bouwwerf. 
In 2020 stond er een gebouw met seniorenflats, appartementen en op het
gelijkvloers een gezellige cafetaria. De Residentie Academie was geboren. 
Maar … in 2020 waren er ook de coronagolven, dus bleef het stil in de cafetaria.
Zodra echter het licht op groen stond (we zijn aan het station!) en de cafetaria
geopend kon worden, gingen enkele buurtbewoners op zoek naar vrijwilligers.
Aarzelend werd gestart met een paar namiddagen in de week, maar al snel zorgde
een gedreven groep van nu zelfs 12 vrijwilligers ervoor dat het, van maandag tot
vrijdag, gezellig toeven is in ‘onze’ cafetaria.
En in de keuken komen de koks van Veilige Have op dinsdag, woensdag en
donderdag er een heerlijke maaltijd klaarmaken. 
 En wie helpt de borden opdienen … juist, wij!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij, vrijwilligers, gaan dus naar de Academie – klinkt goed, niet?
Maar we leren er geen instrument bespelen, volgen er geen zang- of dansopleiding,
neen … we willen er mensen samen brengen. 
Om samen een kaartje te leggen, te petanquen, te rummikubben, of gewoon voor
een aangename babbel. 
En, er is nog meer: samen met het LDC-De Lelie organiseren we iedere zomerse
woensdagavond een rustige fietstocht die begint en eindigt … in de cafetaria. 
Kortom: het is daar een echt gezellige boel! 
Allemaal vrijwillig, gewoon omdat we het zo graag doen.
 

Door Marc Batsleer – Vrijwilliger
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VRIJWILLIG NAAR DE ACADEMIE  



FOTO-ALBUM
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FOTO-ALBUM
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DE ZORGEDUCATOR – Marleen Willems / Fleur De Vos
De zorgeducator is het aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger. Zij stelt samen met u
een zorg- en levensplan op om samen doelstellingen te bepalen en een actieplan uit te
stippelen. De focus ligt hierbij op uw mogelijkheden en die van uw mantelzorger.
 

DE ERGOTHERAPEUT – Fleur De Vos
De ergotherapeut ondersteunt u met als doel uw zelfstandigheid te behouden of te
verbeteren. Zij bekijkt hoe de dagdagelijkse taken verlopen en ondersteunt waar nodig.
Dit kan om advies, training of preventie gaan. Bijvoorbeeld: valpreventie,
geheugenoefeningen, woningaanpassing, zinvolle dagbesteding…) 
 
 
 
 

ZP3, WAT IS DAT? 
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ZP3 is een zorgvernieuwingsproject waarbij
we zorg verlenen aan iedereen die 60 jaar is
of ouder, met als doel ervoor te zorgen dat u
zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.
Loopt het thuis niet meer zoals het zou
moeten lopen? Dan kan u beroep doen op
deze hulpverlening. WZC Veilige Have is een
partner van dit project en medewerkers
kunnen bij u langskomen als u binnen de
regio Aalter woont. Woont u net over de
grens? Dan kunnen wij u naar een andere
partner binnen het project doorverwijzen.
Alle contacten worden door de overheid
terugbetaald en zijn dus voor u gratis. Binnen
ZP3 zijn er verschillende teamleden:
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Graag meer info?
Neem dan contact op via het nummer 09/391.08.00. of via zp3@veiligehave.be

 

DE PSYCHOLOOG – Isa Veys 
De psycholoog biedt u ondersteuning wanneer u het mentaal moeilijker heeft. Dit kan
zijn omwille van eenzaamheid, angst, gebeurtenissen uit het verleden, moeilijk kunnen
omgaan met algemene achteruitgang, verlieservaringen, relatieproblemen, depressieve
klachten, levensmoeheid... Ook mantelzorgers kunnen psychologische ondersteuning
krijgen. 
 

DE CASEMANAGER – Marleen Willems 
De casemanager volgt de zorgverlening intensief op wanneer de zorgsituatie (te) zwaar
wordt. Het is de casemanager die alle zorg in kaart brengt en extra hulp inschakelt
wanneer nodig. 
 
 
 



WIST-JE-DAT? 
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we recent gestart zijn met
kwaliteitsborden op de afdelingen?
Iedere maand wordt gewerkt rond

een specifiek thema 

we buiten op het
domein 2 kleine

konijnen, 2 cavia's, 3
eenden, 4 barberies, 2

kippen, 100-tal koi's, 10
windes (lange vissen), 7
algeneters en 1 goudvis

hebben? 

we in de maand februari
een meting van het

voedselverlies deden?
In 1 week werd 1067 kg

voedsel weggegooid! We
bekijken nu welke

acties we kunnen doen
om dit drastisch te

verminderen.  

de resultaten rond de
bevraging van de

beleef- en beweegtuin
doorgegeven zijn aan

het regionaal landschap
Meetjesland? Binnen

het project 'Zilvergroen'
gaan ze voor ons een

inplantingsplan
tekenen. 

je als familielid een 
 aangepaste fiets kan

lenen om samen met de
bewoners te fietsen bij

mooi weer?  

 wij een moestuin
hebben in Veilige Have?

Deze bevindt zich
buiten aan de cafetaria

in Zorghave. Regelmatig
wordt er ook met verse

groenten uit de
moestuin gekookt
tijdens animatie-

activiteiten!  



PUZZELTIJD 
Kun je alle verborgen woorden vinden in onderstaande woordzoeker? 
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WEDSTRIJD 

Hoeveel stappen doet Kelly bij haar wandeling? 
Bezorg deze invulstrook via de box aan het onthaal in Woon- of Zorghave
Aantal stappen………………………………………………………….................................................
Naam + voornaam……………………..………………………………................................................
Email adres, telefoonnummer of kamernummer
……………………………........................................................................................................................

 
De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende editie.

De naam van onze huishond is 'Ozzy'. 
 
Cathy Mouton wist ons het juiste antwoord te bezorgen en mag een pakketje
verzorgingsproducten gaan afhalen aan het onthaal. 
Proficiat!

 
 

VORIGE WINNAAR 

WEDSTRIJDVRAAG 
Weet je het antwoord op de volgende
vraag? 
 
Hoeveel stappen doet Kelly,
dienstverantwoordelijke keuken,
wanneer ze een wandeling rond de
gebouwen van Veilige Have doet (zie
plannetje)? 
 
Wie het juiste aantal stappen raadt of
er het dichtste bij zit, maakt kans op  
 een mand gevuld met lekkernijen. 
Vul hiervoor onderstaand strookje in.  
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Linde - Laurier
Romain Steyaert

Noel Van Kerrebroeck
Marcel Wille
Willy Buyse

Madeleine Vermeulen
Godelieve Van Kerrebroeck

Suzanne Franssens
Benoni De Wilde
Godelieve Neyt

Robrecht De Sutter
Anna Morel

Christiane Cathoir
Andre Nobus

Rene De Clercq
Agnes Beuselinck

Lork 
Frans Maeyens

Georgette Van Hulle
Elza Devolder

Agnes Poelvoorde
Gilbert Bert

Mariette Haneca
 
 

Larix 
Cyriel Coene

Irene Devrieze
Christiana De Wilde
Julienne Dobbelaere

 
 

Zilverberk
Nora Meirsschaert
Mariette Corteville

Agnes Vroman
Andre Poelman

Gerard Blancquaert
Betty Schalckens
Etienne Mestdag

Magdalena Vandaele
Simonna Moelaert
Julien Van Nevel
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Magnolia
Cecile Igosse

Achiel De Baets
 
 

Ceder
Georgina De Jaegher

 Anna Meheus
Lucien De Hulster

Remi Muylaert
Godelive Seys

Antoine Lievens
Simonne Verhoeven

Henri Versteele
Agnes Vlaeminck

Anne Marie Outers
 

Camille-Amaryllis
Maria Banckaert

Johan De Schuyter

Residentie Academie
Agnes Deschryver
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Heb je suggesties voor een artikel in onze
huiskrant? Of maak je graag deel uit van onze

redactie? Laat het ons zeker weten! 
 Volg WZC Veilige Have op Facebook en Instagram 


