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Dag iedereen 

Begin juli werd de nieuwe naam voor onze groep voorzieningen bekend
gemaakt. Voortaan werken we samen onder de naam Agape. Agape
betekent in het Grieks 'liefde' maar wel heel specifiek de liefde voor
anderen, het verlangen om het beste te doen, om zich onbaatzuchtig ten
dienste te stellen voor het welzijn van iedereen.  Laat dit nu net zijn wat we
met ons allen voor onze bewoners én elkaar willen waar maken!

In ons huis werken we al sinds jaar én dag aan kwaliteit en dit op alle
vlakken. Na de corona-epidemie, waarin alles noodgedwongen een beetje
stil lag, startten we begin 2021 echter opnieuw met frisse moed. We namen
ons kwaliteitssysteem onder de loep, stelden een nieuwe
kwaliteitscoördinator aan richtten een stuurgroep op. Aan kwaliteit werken
doe je niet alleen, vandaar werden ook rond verschillende thema's
werkgroepen opgericht met enthousiaste medewerkers vanop de
werkvloer. 

Op vaste tijdstippen komen onze medewerkers en bewoners ook samen
rond hun kwaliteitsbord. Iedere maand wordt er rond specifiek thema
gewerkt: wat doen we al goed, wat kan beter en hoe kunnen we  dit
concreet aanpakken? 

Verder in dit krantje stellen we jullie graag de verschillende werkgroepen
voor en waar ze zich mee bezighouden. 

Alvast veel leesplezier!

Nancy Sturtewagen,  Site Directeur  

VOORWOORD
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LINDE - LAURIER 

 LEONIE VAN DE WALLE

LUCAS LEMA 

GODELIEVE VAN HUFFEL 

MARIETTE BEIRNAERT 

 YVES DEKEUWER

 JULIA TANGHE

LORK
JOSEPH DE DONCKER 

PAULA DE SCHRYVER 

PAULA WIEME 

 MARCEL BULCKE 

ANDRE PETIT 

DIANE VEREECKEN 

LARIX 
ROSA DECRAMER 

JOHAN DEMETS 

ZILVERBERK
ERNA DUYCK 

WILLY DEREGGE 

ERNA GOETHALS 

MAGNOLIA

JEANNINE WIMME 

 RAYMOND GRAMMENS

ANNA COLPAERT 

BEATRYS DE SUTTER

RAPHAEL MOUTON 

HUBERT KERCKAERT 

GERMAIN CORYN 

 

 

CEDER

LEA DE BEL 

LEA LAMMERTYN 

MARIA VANBOSSEGHEM 

JOHAN CLAEYS 

ERIK HOOREWEGHE 

WELKOM AAN...
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ORCHIDEE - LELIE
JULIA DE SMUL 

 

CAMILLE-AMARYLLIS

GODELIEVE VANDAMME 

JULIANA WILLE 

CHRISTIANA ARNAUW 

HERWIG VAN DEN BERGE  

 

DAGVERZORGING
JEANNINE DHUYVETTERE 

GASTON VERKIMPE 

GABRIELLE VAN LAECKE 

AGNES TAGHON 

ADRIENNE DE VRIENT 

 ARTHUR SIERENS

 EDITH VAN LOOCKE
 
 
 

RESIDENTIE ACADEMIE
BENNY VAN GROENINGEN 

KATRIEN VAN DE VELDE 

ERNA LEIRS 

HERMAN PORTERS 

 



 Kwin Sonck
Ceder
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 Maika Mestdagh
Onthaal

Kristof Dumarey
Technische dienst

Glenn Dendooven
Verantwoordelijke
personeelsdienst  

Iris Wallays
Bistro

Stefanie Huyghe 
Lork

 Quinten de Scheemaeker 
Magnolia

 Kiara Van Laere
Linde

 Amber van Parijs
Linde



Camelia Gales
Linde

Mohamed Maab 
Ali Hassan

Linde

Sharon Hinion
Larix
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Mieke Braeckeveldt
Linde

 Sean Arickx
Technische dienst



Lowie werd geboren op 1/08/2022, zoontje van
Annelies Deweirdt (Mobiele Equipe) 

Veron werd geboren op 25/05/2022, zoontje van
Dreja Van de Casteele (Bistro)

Jack werd geboren op 26/07/22, zoontje van
Lindsey Dysserinck (Larix)
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Martine Lambert ging met pensioen op 30/06/2022 



Hoe zou je jouw werk in één zin omschrijven? 
Een gevarieerde uitdagende job waarin voeding centraal staat.

Waarvan word jij super-enthousiast? 
Van alles dat met eten te maken heeft! Ik kook zeer graag, bedenk graag nieuwe
gerechtjes en eet die natuurlijk met veel plezier op. Ook het wetenschappelijke luik
achter voeding interesseert mij enorm. Hoe het zit met de voedingswaarde van
voedingsmiddelen, wat er gebeurt tijdens het verwerkingsproces enz.. vind ik enorm
fascinerend. Ik denk dan ook wel dat ik kan zeggen dat deze
job mij op het lijf geschreven is!

Wat geeft jou kracht/energie? 
Van een wandeling in het groen met mijn hondje kom ik helemaal opgeladen terug. Ook
geniet ik enorm van een leuke tijd met aangenaam gezelschap.

Aan wie heb je voor het laatst een complimentje gegeven?
Aan mijn man. Hij had als verrassing super lekker gekookt voor mij!

Wat is jouw favoriete moment van de dag? 
Wanneer ik thuis kom en mijn hondje vol enthousiasme zie kwispelen omdat hij blij is
om mij te zien.

Wat staat er nog op je bucket list? 
Naar Zuid-Afrika op safari gaan. De voedingsmarkt in Parijs lijkt me ook zeer leuk om
nog eens te doen.

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je kiezen en waarom? 
Een hond. Honden zijn echte gezelschapsdieren die houden van lange wandelingen en
veel menselijk contact net zoals mezelf.

MEDEWERKER IN DE KIJKER 
Silke Deroo
JOBT I TEL :  D ië t is te  
D I ENST :  Keuken  
U I T LEG  FUNCT I E :  I k  s ta  in  voor  de
opmaak  van  he t  menu ,
voed ingsadv ies  aan  bewoners  en
prevent ie  van  ondervoed ing  b innen
Ve i l ige  Have

In  d ienst  op  14  februar i  2022
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TEAM IN DE KIJKER:
DAGVERZORGING 

Mijn naam is Sarah Clauws. Ik ben de
tweede ergohelft van het
'dagverzorgingsteam'. Na een aantal
omzwervingen kwam ik hier in 2006 aan
op de Linde. Nog een aantal jaren later
mocht ik Sonja ondersteunen in de
dagverzorging. We zijn nu al een aantal
jaren en 2 flinke dochters verder en nog
steeds haal ik mijn hart op aan de
combinatie van de werkdagen op de Linde
enerzijds en het werken in de
dagverzorging anderzijds, en dan mogen
we de mensen van Laurier en de
assistentiewoningen ook niet vergeten als
ze aansluiten bij de dagverzorging 😉. 
In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig
met de gezellige drukte van ons gezin en
uitstapjes doen waarbij we de ene keer
wat cultuur opsnuiven en de andere keer
de rust opzoeken van de natuur.

Mijn naam is Carmen Declercq,
geboren en getogen in Ruiselede,
moeder van een dochter en 2 zonen,
oma van 2, bijna 3 kleinkinderen. Ik
ben werkzaam in Veilige Have sedert
1987.
Begonnen als ergotherapeute op de
afdeling voor mensen met dementie,
daarna op de revalidatiedienst,
daarna een aantal jaren in het
zorgvernieuwingsproject ZP3 en nu
al enkele jaren in dagverzorging.
Mijn hobby’s zijn fietsen en lezen. 
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Dagverzorging Veilige Have voorziet in de opvang van thuisverblijvende ouderen (al zijn de
meesten jong van hart 😉) met diverse achtergronden en met diverse hulpvragen, gedurende
één of meerdere weekdagen, dit naar keuze of volgens noodzaak.

Deze mensen zijn welkom tussen 09u00 en 17u00, waar ze in onze leefruimte ontvangen
worden door ons met een kopje koffie of thee.  Een deel van de mensen die naar de dagopvang
komen, komen zelfstandig of met een familielid, maar het leeuwendeel wordt door de firma
Taxi Hendriks (de witte busjes met de blauwe letters, die rolstoeltoegankelijk zijn) ‘s morgens
veilig thuis opgehaald om er ‘s avonds even veilig terug te worden afgezet.
Een lekker kopje koffie/thee bij ontvangst smaakt toch iets beter met wat menselijke interactie
erbij dus meestal is er dan een krantenuurtje of ander babbelmomentje. Tegen dat iedereen
aanwezig is, wordt een kleine activiteit gedaan zoals koken of bakken, hersenkronkels….

Om 11u gaan we aan tafel voor de soep, met aansluitend dan het warme middagmaal.
Daarna is het tijd voor een rustmoment waarbij de mensen kunnen gebruik maken van de
rustruimte die voorzien is van relaxzetels. Om 14u krijgen de bezoekers van dagverzorging hun
koffie/thee met een koekje erbij.  Nadien is er terug een namiddagactiviteit te doen samen
(bingo, hoger/lager, volksspelen, muzikale activiteiten, knutselen, wandelen….). De gebruikers
van de dagverzorging kunnen kiezen uit een uitgebreid activiteitenaanbod dat bekend gemaakt
wordt op de wekelijkse activiteitenkalender.
In de leefruimte vinden de activiteiten van de dagverzorging plaats, maar er kan ook
deelgenomen worden aan andere activiteiten die doorgaan in het woonzorgcentrum. (vb
turnen, eucharistieviering, optreden in polyvalente zaal,…).

Alle faciliteiten van het centrum worden ter beschikking gesteld: de tuin, de kapel, cafetaria, … 
Tijdens de dagverzorging wordt, indien nodig, de noodzakelijke zorg (bv. bad,…) aangeboden.
Hieromtrent gebeurt overleg met de thuiszorgdiensten. Er kan tijdens het verblijf (na afspraak)
een beroep gedaan worden op de kapster en de pedicure. Kinesitherapie en logopedie zijn
mogelijk na overleg met de paramedici die aan huis komen. Bezoek tijdens de dagverzorging is
steeds welkom.

Maar bovenal is de dagverzorging een plaats waar iedereen zichzelf mag zijn en waar er elke dag
wel eens gelachen mag worden (al maken we gerust ook tijd voor een traan als dit het gemoed
kan verlichten, want gedeelde smart is halve smart).
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BEWONERSRUBRIEK 
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Na jarenlange onderbrekingen door de Corona perikelen en afzonderingen in isolatie,
hadden enkele mensen van het verplegend en groepsbegeleidend personeel het idee
opgevat om eens een uitstap te wagen met alle belangstellenden van de afdelingen
Amaryllis en Camille. De uitstap werd gepland op 25 augustus en alle geïnteresseerden
konden mits een kleine bijdrage genieten van een dagje Zee en (zand) in Nieuwpoort,
zand is ook vermeld omdat het later nog een rol speelt.

Het is niet zo evident om met ouderen (de oudste 104) en meestal met rolstoelen op
stap te gaan, we hadden echter een zeer comfortabele bus van De Meibloem uit Tielt
ter beschikking. Onder de deskundige leiding van Verantwoordelijke Ann en
verpleegkundige Els, met hulp van vrijwilligers waaronder Marcel wel de grootste
pluim verdiende, gingen we van start met een zeer bekwame bus bestuurster die heel
wat moeilijkheden moest omzeilen om ons in Veilige Have te bereiken.

Toen we in Nieuwpoort arriveerden was het tijd voor het middagmaal. Dit werd
genomen in een groot mooi hotel- restaurant op de dijk, en gelet op de uitzonderlijke
omstandigheden van groep/ rolstoelen/ en tientallen andere bezoekers, was dit voor
de organisatoren niet zo simpel, maar alles werd keurig opgelost, zij het met wat
vertraging. Het feit dat de meesten hadden gehoopt op een eetmaal met
kustgerechten, en we een traditioneel gerecht Friet met Biefstuk voorgeschoteld
kregen plus taart achteraf, werd door niemand afgewezen.

Na het eetmaal konden diegenen die een wandeling of winkelbezoek verkozen hun
gang gaan, er wel zorg voor dragend dat op het afgesproken uur iedereen terug aan de
bus werd verwacht, en zoals het goed geïnstrueerde en gedrilde manschappen betrof,
waren we allemaal op de afspraak. Het instappen ging al iets vlotter, onze bus
bestuurster had haar uiterste best gedaan om ons zo dicht mogelijk op te pikken
zonder hinderend te zijn voor het doorgaand verkeer. De terugreis verliep even vlot
als de heenreis, waar we allemaal door Els en Ann nog verrast werden op een
versnaperings- aandenken. Een geslaagde trip dus die echter ook nuttig was om in de
toekomst andere bestemmingen en mogelijkheden uit te bouwen.

Je stelt nu mogelijks een vraag over dat zand waarvan hierboven sprake, wat is daar de
bedoeling van? Nu ik had bepaalde mensen die door omstandigheden niet konden
meereizen, en op hun aandringen, een souvenir beloofd. Aangezien er niet mocht
gevist worden heb ik hun een zakje zand meegebracht, waarmede er nog flink
gelachen werd ook. 

Bedankt allemaal voor jullie groeiend respons op deze cursiefjes. Mijn oud collega’s
kunnen nu al dromen van wat hun ooit te wachten staat, en voor iedereen hou het
gezond en veilig, en graag tot een volgend cursiefje.

Emile Tack 28 augustus ’22 V.H. Camille E2/06

Verhalen uit het Heden en Verleden -
Het Rusthuis op stap



BEWONERSRUBRIEK 
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Alweer begint het nieuwe schooljaar.
Wordt het een vooruitgang van gedachten,
van kleuterklas tot middelbaar?
Dat moeten wij afwachten.
Wij raken het stilaan gewend,
de toekomst blijft nog onbekend.

 
 
 

Door Mona, bewoner van Lork 1

Recept

Tegen alle ziekten uit de apotheek van O.L. Heer, 
de beste
Neem een tas vol opgeruimdheid
en daarbij wat goed moed
en twee lepels zelfbeheersing
waar je een beetje kalmte in doet
Vind je dan in dit receptje 
uw wens nog niet vervuld
zeg dan dikwijls een gebedje
Leg een pleister van geduld
Niet klagen maar dragen
en bidden om kracht 

Door Maria Heyde, bewoner  van Larix 2 



VRIJWILLIGERS 
We hebben tijd te kort! Ook al gehoord?

Ja, en het is ook het waar; het is pas als je gepensioneerd bent dat je tijd te
kort hebt!
Als je het aan hen die nu nog werken zegt geloven ze je niet, maar voor ons,
vrijwilligers, staat het als een paal boven water: nooit op pensioen gaan, want
dán pas heb je tijd te kort!
Dan zie je pas echt waar en hoeveel je medemensen kunt helpen, een
aangenamer leven kunt bezorgen, iets bijleren, helpen de tijd zinvol te
besteden, enz. Het houdt niet op!
En op de koop toe … je doet het echt graag! Het geeft je voldoening,
waardering en dankbaarheid. Het maakt het prettig om te doen.

Dat is dus wat men noemt: vrijwillig werken – of vrijwilligerswerk.

Neen, het beperkt zich niet tot het helpen op de afdelingen, bewoners
begeleiden tijdens wandelingen en uitstappen, enz.

Zo worden er in het Lokaal Dienstencentrum De Lelie totaal andere zaken
georganiseerd met vrijwilligers. Er zijn de lessen Frans, onder begeleiding
kunnen we ons verdiepen in de artistieke wereld (Kunstnest), er is een Franse
praatgroep, er wordt begeleiding voorzien bij het schaken, bingonamiddagen
en curieuzeneuzenspelen worden georganiseerd, onder begeleiding kunnen we
onze creativiteit eens uitleven (Crea-Okra) en ook onze conditie komt aan bod
via de begeleide bewegingsoefeningen, de fietstochten en de wandeltochten.

En er is nog zoveel meer – met verontschuldigingen aan wat en wie ik hier nog
allemaal vergeet. Allemaal met de hulp en begeleiding van vrijwilligers – en die
doen het echt net zo graag als jullie!

Willen jullie ook deelnemen aan zo’n bezigheid, jullie weten Marissa 
zeker wonen – ze zal jullie met plezier de nodige info bezorgen.

DOEN!!

Marc Batsleer – vrijwilliger
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VRIJWILLIG TIJD TE KORT!



FOTO-ALBUM
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FOTO-ALBUM
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WERKGROEPEN IN  
VE IL IGE  HAVE 
WIE Z IJN ZE? WAT DOEN ZE? 

MEDICAT IE

(HER)SCREENING -
BELRAI

INCONT INENT IE

WOONZORGPLAN VOEDING VE IL IG  VR IJ  BEWEGEN

INFECT IEPREVENT IE DRUKLETSELS EN
WONDZORG 

HR &  INTERNE
COMMUNICAT IE

DOMEINBEHART IGERS
DEMENTIE  

WONEN &  LEVEN

EXTERNE
SAMENWERKING &
COMMUNICAT IE   Optimalisatie van

medicatieproces 
Project
psychofarmaca : op
weg naar minder

Uitwerking website,
sociale media 
Duidelijke info en
communicatie 
Samenwerkingspartners

Mictietraining 
Zorg rondom
incontinentie

 Uitwerking van een
kwaliteitsvol en
praktisch zorgdossier 

Optimalisatie
maaltijdgebeuren
Lekker en gezonde
maaltijden
Mondzorg
Project ondervoeding 

Valpreventie
Vrijheidsbeperking-
arm beleid 
Beweging stimuleren

Handhygiëne
Vaccinatie
Zorginfecties

Preventie van
drukletsels 
Adequate
behandeling van
wonden 

Aantrekken &
introductie nieuwe
medewerkers
Vormingsbeleid
Transparante
communicatie

Hoe omgaan met
mensen met
dementie
afgestemde zorg 
normalisatie en
beeldvorming  

Screeningstool als
basis voor het
individuele zorgplan 
Implementatie van
BelRAI in volledig
WZC 

Uitdragen van de
waarden & normen
van ons huis 

PALL IAT IEF
Zorg rondom het
levenseinde
Pijnbeleid 



WIST-JE-DAT? 
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Onze vrijwilliger Paul De
Doncker, die om de 14-dagen
Kunstnest begeleidt, het
verhaal van zijn verleden nu
tentoonstelt in ArtA'A 

september de
wereldmaand Dementie
is? Dementie is ook het
thema dat deze maand
op de kwaliteitsborden

van bewoners en
medewerkers  in de
kijker wordt gezet. 

het Lokaal
Dienstencentrum terug
gestart is met een ruim
aanbod aan activiteiten
en dienstverlening voor

alle 55-plussers in
Aalter?   

 we in Veilige Have nog
dromen waar maken? 
Zo ging Willy, bewoner
van Laurier, samen met
kinesist Philip naar het
optreden van de Rolling

Stones! 
Het optreden was een

succes, er werd
genoten! 

 

 dat je rond de
gebouwen van Veilige

Have 6 huisjes
terugvindt waarop onze

waarden & normen
terug te vinden zijn?

Deze blijven hier nog de
hele maand september

staan dus doe gerust
eens de wandeling en

ontdek !  

 dat we al gestart zijn
met de voorbereiding

van de kersthappening
in december? We willen
er vooral opnieuw een

hele gezellige en warme
periode van maken!

Laat ons gerust weten
indien je leuke ideeën

hebt!   



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

Welk bedrag aan vrije bijdrage hebben we dit jaar al ontvangen in de spaarpot
ten voordele van dementievriendelijk Aalter? 
Bezorg deze invulstrook aan het onthaal in Woon- of Zorghave.
Bedrag in €:………………………………………………………….......................................................
Naam + voornaam……………………..………………………………................................................
Email adres, telefoonnummer of kamernummer
……………………………........................................................................................................................

 
De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende editie.

Kelly deed bij haar wandeling rond Veilige Have in totaal '1295
stappen'.  

Carmen Declercq gaf ons met 1320 stappen het antwoord dat er
dichtste bij zat en wint hiermee een mand gevuld met
lekkernijen. De mand kan afgehaald worden aan het onthaal.  
Proficiat!

 

VORIGE WINNAAR 

WEDSTRIJDVRAAG 
Weet je het antwoord op de volgende vraag? 

Wanneer je groenten uit de moestuin van Veilige Have meeneemt, kan je in een
spaarpot een vrije bijdrage stoppen ten voordele van Dementievriendelijk Aalter.
Welk bedrag aan vrije bijdrage hebben we dit jaar al verzameld?  

Wie het exacte bedrag raadt of er het dichtste bij zit, maakt kans op koffie met
gebak voor 2 personen in de cafetaria of bistro.  
Vul hiervoor onderstaand strookje in.  
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Maandag 12/09 uitstap vrijwilligers

Woensdag 14/09 uitstap Laurier/DVC naar Blankenberge

Donderdag 15/09 uitstap Zilverberk naar Kloosterhof Bellem

Donderdag 15/09 Kermisoptreden: Chris Clark

Maandag 19/09 om 10u00 Kermisviering in de St. Corneliuskerk

Dinsdag 20/09 Kermiswandeling

Woensdag 21/09 Jaarmarkt

Donderdag 22/09
Kermismaaltijd
Voorstelling 'kwijt' - dementievriendelijk Aalter - gratis - 19u30 in Auditorium

Vrijdag 23/09 Oliebollenkraam (Veilige Have trakteert de bewoners van het WZC)

Week van 26/09
Cupcake-actie: in de namiddag kan men cupcakes kopen tvv
Alzheimeronderzoek

Week van 04/10 Dierenweek

Maandag 17/10 Optreden Zorghave

Dinsdag 18/10 - 14u30 Voordracht 'Groeien rond verlies' in polyvalente zaal, €5 (inclusief koffie)

Donderdag 20/10 Optreden Woonhave

Donderdag 27/10 Halloweenmaaltijd

Nacht van 29/10 op 30/10 Klok verzetten naar winteruur 

Dinsdag 01/11 Allerheiligen

Woensdag 02/11
Herdenkingsviering in de St. Corneliuskerk voor de familieleden van overleden
bewoners van het afgelopen jaar om 14u30

Vrijdag 11/11 Wapenstilstand

Week van 21/11 Seniorenweek met allerlei activiteiten 

B E L A N G R I J K E  D A T A  
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LINDE - LAURIER
GUSTAAF CARETTE 

JACQUES DENDAUW 

MARIE CECILE DE WISPELAERE 

CLARICE DE BAETS 

MAURICE VAN LANDSCHOOT 

LORK 
WALTER VERNIERS 

AGNES LANNOO 

 JULIA DE COCK

MAGDA JOOSTENS 

MARCEL BULCKE 

MARCEL DE NEVE 

 
 

MAGNOLIA 
HANS DESMET 

EUGENIE DE VISSCHER 

MARTHA JACOBS 

ROSETTE VERHOEVEN 

BERENICE BIESBROECK 

CAMIEL DE SMET 

HUBERT KERCKAERT 

 

ZILVERBERK
BAUDEWIJN VERSTRAETEN 

 ANDREA DE KETELAERE

CEDER
ANNA VAN QUAQUEBEKE 

GEORGETTE BUYSSE 

AGNES D’HOOGE 

HEDWIGE BRUNEEL 

 
 

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 


