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Dag iedereen 

Het is bijna niet te geloven dat dit al de laatste huiskrant van 2022
is. Wat is het jaar weer met rasse schreden voorbij gevlogen! 

Als ik terugblik naar het voorbije jaar is dit met een gevoel van
trots. Het was opnieuw een jaar vol uitdagingen. Het jaar startte
met verschillende corona-uitbraken en nu dit wat gaan liggen is,
staat ons al een volgende uitdaging te wachten met energieprijzen
die de pan uit swingen. De werkdruk blijft hoog en de zoektocht
naar nieuwe medewerkers moeilijk. 

Maar ondanks dit alles is het ook fantastisch wat er dit jaar
opnieuw gerealiseerd werd. Eén van de voorbeelden die spontaan
in me op komen, is de kerstmarkt die het voorbije weekend
georganiseerd werd. Zoveel gezelligheid en leven in de brouwerij
en dit door de samenwerking van vele helpende handen. 

Ik wens aan iedereen en al jullie dierbaren fijne feestdagen. Maak
het gezellig, zorg voor elkaar en blijf vooral positief want dan is
zoveel meer mogelijk! 
 

Nancy Sturtewagen,  Site Directeur  
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WE NAMEN AFSCHEID
VAN. . .  

WEDSTRIJD



LINDE - LAURIER 

VANGEEL JACQUES

LEMAY MONIQUE

DERYCKE MARGUERITE

LAMPO INGRID

DE BAETS GEORGES

VAN DE VEIRE CHRISTINE

VERKIMPE GASTON

LORK
BRAECKEVELT WILLY

DHOOGE ANNA

TAGHON ANTOINETTE

VANDAMME GODELIEVE

 

LARIX 
LAMBERT MARIE THERESE

HOOFT GODELIEVE

LEFEVRE GODELIEVE

VERHOYE IVONNE

VAN HOEF ROGER

ZILVERBERK
VAN PAEMEL GODELIEVA

MAGNOLIA

LAROY THERESE

DE PRE ROMAIN

DE VEENE CHRISTIANA

VANDECAVEYE FRANS

 

 

CEDER

PARDON HILDA
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ORCHIDEE - LELIE - IRIS
BONAMI CHRISTIANA

VANDENBERGHE GODELIEVE
 
 

CAMILLE-AMARYLLIS

WANDELS RAOUL

DE GHEEST ANTOON

SCHAUBROECK ANGELE

 

 

DAGVERZORGING
BAUTE PAULA

DE LOOF ERIC

GOETEYN HILDA

HOOREWEGHE MARIA
 
 
 

RESIDENTIE ACADEMIE
DEVIDT MARIETTE

BOUCHE CLAIRE

VANGEEL XAVIER

DEMUER GERARDA

WYLOECK JEANINE

BAUWENS GEORGES

 

RESIDENTIE VILLA HALETRA
COOPMAN LILIANE

STURTEWAGEN ETIENNE
VAN DE WEGHE DENISE
BOGHAERT JACQUELINE

DEWEIRDT ETIENNE
VAN OOTEGHEM CLEMENT

EERAERTS GODELIEVE
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Aline Traen
Magnolia

Femke Willems
Zilverberk

Ilse Claerhout
Linde 

Inge Braem
Linde  

Veerle Vermeire
Lork

Amber Edwards 
Linde 

 Lara-Maeve Temmerman
Linde 

 Samuel Van Linden
Ceder

 Blomme Sabine
Keuken
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 begeleiden van bewoners op
spiritueel, zingeving en religieus vlak
organiseren van vieringen vanuit een
(christelijke) geloofsovertuiging
ondersteuning bieden aan bewoners
en netwerk bij palliatieve zorg
....

Vanaf januari wordt Inge Rottiers halftijds
begeleider spirituele zorg voor de
bewoners van ons huis. 
Wat houdt dit precies in?  

Daarnaast blijft Inge nog een dag in de
week actief als begeleider Wonen & Leven
op Lork. 

 Lindsey De Witte zal vanaf januari
halftijds overkoepelend werken als
begeleider Wonen & Leven. Ze zal
onder andere bewegingsactiviteiten
begeleiden op Magnolia, op bezoek
gaan met Ozzy naar de verschillende
afdelingen, intergenerationele
samenwerking, opvolging stagiaires,
zorgboerderij, moestuin... Daarnaast zal
Lindsey nog halftijds actief blijven als
begeleider Wonen & Leven op haar
vertrouwde afdeling De Linde. 



Marie-Lou werd geboren op 10/09/2022,
dochtertje van Evelyne Visser (Lork) 

Sara werd geboren op 10/11/2022, dochtertje van
Alexandra Coste (Lork )

Jinthe werd geboren op 02/10/22, dochtertje van
Jonas Hollebar (Keuken) 
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Martine Standaert ging met pensioen op 31/08/2022
Christa Maenhaut  ging met pensioen op 31/10/2022 

Bedankt voor jullie inzet!



Hoe zou je jouw werk in één zin
omschrijven? 
Het beantwoorden aan de noden en
antwoorden op de vragen van de
bewoners die verblijven op een
assistentiewoning, zodat er voor hen een
echte thuis kan gecreëerd worden.

Waarvan word jij super-enthousiast? 
Als ik zie dat de mensen geluk uitstralen
en tevreden zijn.

Wat geeft jou kracht/energie? 
Het zien opgroeien van ons kleindochter
geeft mij steeds weer energie.
Daarnaast put ik ook kracht uit het
helpen van mensen rondom mij. Het
gevoel dat ik iets kan betekenen voor
hen geeft mij ook energie.  

Aan wie heb je voor het laatst een
complimentje gegeven?
Aan de collega’s van de bistro en
vrijwilligers ter gelegenheid van het
mosselfestijn. Het vlotte verloop van de
activiteit was namelijk te danken aan
een samenwerking als team tussen
enerzijds de mensen die de organisatie
voor hun rekening namen en anderzijds
de mensen die de bediening verzorgden.
Hoe dan ook is mijn visie om zoveel
mogelijk personen (bewoners,
collega’s...) een compliment te geven.

MEDEWERKER IN DE KIJKER 
Annick Bakeland 
JOBT I TEL :  Woonass is tente  
In  d ienst  op  ok tober  1983
(s tagecont rac t )  en  de f in i t i e f
in  1984
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Ik vind het namelijk belangrijk om een
compliment te geven aan personen die
soms wel eens vergeten worden,
iedereen wordt wel eens graag in de
bloemetjes gezet; we zijn uiteindelijk
allemaal gelijkwaardig binnen ons huis. 

Wat is jouw favoriete moment van de
dag? 
Mijn favoriet moment van de dag zijn
bezoekjes brengen aan mij moeder en
zus. Tijdens het weekend geniet ik van
het wekelijks bezoek van de kinderen, en
kleinkind.
Zo voel ik mij een tevreden en gelukkig
persoon. 

Wat staat er nog op je bucket list? 
Graag zou ik mij willen verdiepen in
pottenbakken, keramiek,
beeldhouwwerk, ... 

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je
kiezen en waarom? 
Ik zou graag een giraf zijn.
Door haar lange nek kan zij snel zaken
en of problemen vlug opmerken en hulp
bieden waar nodig.



TEAM IN DE KIJKER:
SOCIALE DIENST  
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De sociale dienst is een klein
maar hecht team. Wat ze
onder andere gemeen hebben,
is de liefde voor frietjes van de
frituur! 
Ze stellen graag elkaar voor...  

Ellen is een 39- jarige mama van 2 flinke
voetbalzoontjes. Ze woont in Oedelem.
Opgroeien deed ze in Vinderhoute, samen
met haar ouders en zus op de boerderij.
In ons huis is Ellen verantwoordelijk voor
het dagverzorgingscentrum en de
assistentiewoningen met uitgebreide zorg.
In Residentie academie is ze
maatschappelijk werker en
woonassistente.
Ellen heeft als laatste ons team versterkt,
sinds 2018 zorgt zij voor een frisse wind!
Ze is hier in eerste instantie begonnen ter
mijner vervanging toen ik dat jaar goed
ziek werd. Dat was dus voor alle collega’s
een beetje moeilijk en zeker geen
makkelijke start voor haar. Dat heeft haar
niet afgeschrikt en 4 jaar later kan ik
zeggen dat het waarschijnlijk zo moést
lopen, we zijn ondertussen dikke maatjes
en zouden haar niet meer willen missen! 

Ellen is vriendelijk, geduldig, blijft rustig in
alle situaties en is zelfstandig en
modebewust. Ze heeft geen schrik om haar
handen uit de mouwen te steken.
Ze is een levensgenieter : een lekker
etentje, een kopje koffie, fijn gezelschap, af
en toe eens uit de bol gaan,… daar haalt ze
energie uit.
Waar Ellen niet moet van hebben? Behalve
gâteau kan ik niets bedenken! - Truus 
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Truus is de jongste telg uit een gezin van 5.
Haar familie, gezin, vrienden en
metekindje liggen haar allen zeer nauw
aan het hart. Zij komt haast dagelijks met
haar speed pedelec naar het werk uit het
verre Bassevelde.

Truus heeft destijds de opleiding sociaal
verpleegkundige genoten en is in Veilige
Have reeds 24 jaar een vaste rots in de
branding. Haar eerste werkervaring was
als vakantiejob in de keuken. Ook haar
vader Romain heeft hier nog gewerkt op
de technische dienst en haar tante
'nonneke', zuster Sabine verbleef hier in
onze zusterorde.  Tijdens haar
stageperiode bij onze collega Pascale op de
Sp-dienst zette Truus de eerste echte
stappen in de sociale dienst. Na haar stage
werd Truus verantwoordelijk voor het 2de
verdiep van de Sp-dienst. Na de sluiting
van de Sp-dienst kreeg ze de afdelingen
van Zorghave onder haar vleugels. Op
heden is Truus nog steeds
verantwoordelijk voor deze afdelingen en
staat hen steeds met raad en daad bij.   

Truus kan omschreven worden als een
zorgzame, gedreven collega die met veel
enthousiasme haar werk uitvoert. Truus is
recht door zee en weet van aanpakken, ook
in moeilijke situaties. Ze is aangenaam in
omgang en kan een luisterend oor bieden
als men daar nood aan heeft. Truus is de
goedlachse collega waarmee je in een
enorme slappe lach kan schieten.

Truus kan je het best van al 's morgens
verrassen met een lekkere puddingkoek
met chocolade. Daar kan ze absoluut geen
NEE tegen zeggen! 
Truus, je verdient van mij een dikke pluim
als collega maar ook als kennis... 'veel
pluimen maken sterke vleugels!' - Marleen

Pascale is onze anciënne, met jawel 35 jaar
dienst. Ze heeft in Gent de opleiding
Maatschappelijk assistente behaald met
onderscheiding.

Pascale is getrouwd met Peter en heeft 2
zonen van 28 jaar en 25 jaar. Omdat het zo
aangenaam vertoeven is bij mama Pascale
wonen de zonen nog thuis, maar is er wel
nog een beetje hoop bij de mama dat ze
nog van straat geraken…
Pascale is altijd te verleiden voor iets
lekkers van bakkerij Delice of een frietje…
Jaarlijks gaat Pascale meermaals op reis
naar bestemmingen met vooral heel veel
zon! 

Zij is verantwoordelijk voor de opnames
van de kamers in Woonhave. Pascale is een
open boek, en een collega met het hart op
de juiste plaats.Ook haar werk doet ze met
volle overgave, niks is haar teveel
gevraagd. 
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Tot het uiterste gaat Pascale zodat
iedereen altijd tevreden is. Met zoveel
empathie voor de medemens, wat een
prachtig mens!
Met een rugzak vol ervaring ben jij een
absolute meerwaarde in ons team en wij
kunnen echt altijd op jouw rekenen!
Fijn, wie je bent, zoals je echt bent!! 
- Je collega Ellen

Marleen is afkomstig van St-Joris waar ze
opgroeide met haar ouders en
tweelingbroer. Ze studeerde als sociaal
verpleegkundige in Brugge. 

Omdat ze een ‘hart voor ouderen’ heeft,
solliciteerde ze in Veilige Have en kon aan
de slag op afdeling Plataan als
verpleegkundige.
Ondertussen leerde ze haar echtgenoot
Tony kennen en vonden ze hun eigen
stekje in Beernem. Toen er een plaats vrij
kwam op de sociale dienst, kreeg Marleen
het kortverblijf, het centrum voor
dagverzorging en de assistentiewoningen
onder haar vleugels.

We zijn inmiddels al heel wat jaartjes
verder waarin veel is gebeurd : ze werd
trotse mama van Jana en Ella, verloor
plots haar eigen mama en werd sinds kort
'overkoepelend teamverantwoordelijke'
voor de assistentiewoningen in Aalter,
Gent en Zelzate...een hele boterham.
Marleen is iemand die graag alles goed
doet, moeilijk ‘nee’ kan zeggen, is
administratief heel sterk, is goed
georganiseerd , is rustig en blijft kalm. Ze
gaat geen uitdaging uit de weg en is
vooral ook een creatieve duizendpoot.
Geef haar de opdracht om een feestje te
bouwen en ze bedenkt een super thema,
maakt de mooiste uitnodigingen, tovert
de zaal om in een plaatje en knutselt het
ideale
herinneringscadeautje in elkaar en...
amuseert zich daar kostelijk mee.

Ze is vooral een familie mens : een
gezellig avondje met het gezin, een dagje
winkelen met de meisjes, een cinema
namiddag met één van hen zodat ze die
dan wat extra kan verwennen , een
namiddag naar Q Beach House in
Oostende tijdens de zomer.....niets is haar
teveel voor haar ‘meiden’
Wat kan ik nog meer over haar vertellen?
Zoals wij alle 4 houdt ze van iets lekkers
(als 't maar geen vis is), miskomt een
uitstapje naar de frituur nooit en is
babbelen één van de hoofdbezigheden
van de dag.- Pascale



BEWONERSRUBRIEK 
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8 maart 2019.... Onze pa is nu 88 jaar. 
Een liefhebbende vrouw, 3 dochters en een zoon. Aangetrouwde kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen. 
Onze pa, een levensgenieter en een sociale man. Wat ziet hij de mensen graag. De voetbal
zijn grote interesse. Een babbeltje hier en daar. Zwaaien van op het balkonnetje naar
toevallige passanten. Een wandelingetje, een fietstochtje met vrienden. Een kaartje
leggen. Op zondag een uurtje bijpraten op café. 
Tientallen jaren een blauwe lucht, een stralende zon, een licht deugddoend briesje... een
enkel licht klein wit wolkje. 
Het leven van ons pa. Het beleven van zo veel mooie dingen. 

Het nevenleven van ons pa. Een tweede werkelijkheid. Een realiteit. Proberen overleven. 
In onze pa zijn nevenleven wordt het witte kleine wolkje groter en lichtgrijs. Het hangt
ook boven onze hoofden maar we hebben er nog geen erg in. Ook onze pa niet. 'Ik vergeet
af en toe maar dat is de leeftijd', zegt hij dan. We lachen dan eens maar toch voelen en
merken we dat die blauwe lucht niet meer zó blauw is. 
Onze pa wordt een dagje ouder. 
Het gaan kaarten op woensdag valt weg. Na al die enthousiaste jaren geen interesse meer?
Van vrienden kaarters horen we echter dat het hem niet meer zo goed lukt. Ook alleen
wandelen en fietsen vindt hij niet zo leuk meer. Te lastig. Nochtans is onze pa nog
energiek genoeg in zijn leven. Op de vraag hoe hij zicht voelt, antwoordt hij steevast: 'Ik
voel me goed, ik mankeer niets, alleen af en toe wat vergeten maar dat is de leeftijd hé'. 

Onze pa zijn nevenleven is niet meer zonnig en blauw. 
De kleine wolk wordt steeds groter en grijzer. Die mist probeert onze pa helemaal te
omvatten. De verveling slaat toe en het zoeken gaat onverminderd door. Wat kan ik nog
doen? Die grijze mist laat geen rust toe. Het laat ook niet toe een eigen zelfstandig leven te
leiden. Wat er vandaag of kort geleden gebeurde, wordt onmiddellijk opgeslokt door die
grijze massa. 
Gelukkig is tot op de dag van vandaag de zon nog aanwezig. Ze doet zo goed haar best een
stralend lichtgevend pad voor onze pa te maken. Langs dit pad bereikt en herkent hij nog
steeds de liefde van zijn leven, zijn vrouw, onze mama. Zijn vrouw die al heel lang aan zijn
zijde staat. Zijn steun en toeverlaat vroeger toen de lucht nog blauw was en geen grijze
wolken waren. Doch ook nu nog, middenin de steeds dichter en grijzer wordende wolk
vindt hij haar terug. Ons mama is zijn verademing op zijn meest kille grijze dag. Ook
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen hebben een positief effect. Het is alsof zijn
zon telkens doorbreekt als we op bezoek gaan. Dan zegt hij telkens weer: 'Ik ben zo blij dat
je er bent'!

Onze pa heeft nu een leven als Alzheimer-patiënt en verblijft in het rusthuis. Zijn afdeling
is in zijn 'leven' ondertussen zijn thuis geworden. Hij is er graag zegt hij steeds. Goede
vriendelijke verzorging, lekker eten. Oud mogen worden is een zegen maar soms is het
wel lastig als je veel vergeet, merkt hij op. 
 

Leven... beleven 
Nevenleven.......Overleven 



BEWONERSRUBRIEK 

14

Heel veel niet meer zelf kunnen. Post-its en tekstjes zodat duidelijk wordt waarvoor iets
dient. Alle verzorgingen over zich laten komen, hinderen hem niet. Zolang hij niet alleen zit
in de grijze steeds dikker wordende mist, zolang het zonnestraaltje samen met zijn familie
door zijn grijze massa raakt, is hij gerust en tevreden. Dan verveelt hij zich minder, moet hij
minder op zoek gaan. 
Op zoek naar wat? 
Niettegenstaande alle steun van familie en zorgpersoneel blijven de periodes van angst
komen. Onze pa weet dan niet meer waar hij is of waarom er iets gebeurt. Onze pa beseft
wel dat er iets gaande is. Sommige momenten zegt hij zijn verstand te verliezen, denkt hij
gek te worden. 
Niets is zo frustrerend als je na een paniekaanval niet eens kunt uitleggen wat er gaande is.
Als je niet kunt verklaren waarom iets gebeurt. Volgens papa is het allemaal de schuld van
ouder worden. 

Onze pa zijn 'nevenleven'. Van een zonnig, meestal gezond leven naar een mistige
levenswijze. Zeker weten dat hij deze weg niet zelf uitstippelde. 
Deze man zijn actieve leven, samen met vrouw en kinderen helemaal anders beleefde. Je
kan en mag onze pa deze toestand niet kwalijk nemen. Niet alle dagen zijn gelijk. Soms is
het echt lastig en moeilijk telkens opnieuw dezelfde vragen te aanhoren. Telkens opnieuw
hetzelfde antwoord moeten geven. Telkens opnieuw en opnieuw... Maar onze pa blijft
dezelfde man, dezelfde vader als voordien. Liefdevol als het om zijn familie gaat. Het is de
donkere mist, de donkere onbegrijpelijke ziekte die ons boos en verdrietig maakt. 

Ons leven vandaag 8 maart 2019 geeft aan, zonnig bewolkt. Een stevige wind blaast door
onze levens. Een wind die alle gevoelens door elkaar jaagt. Vreugde en blijdschap om ons
leven, verdriet en ongerustheid om tegenslag en ziekte, en vooral wat brengt de toekomst?
Soms is dit alles zeer verwarrend en weten we niet hoe we ons echt voelen. 

8 maart 2019 is er het besef dat, als we mekaar als gezin blijven steunen en helpen, als we
voorziene of onvoorziene omstandigheden samen aanpakken, we heel veel aankunnen. Dat
maakt een levensbelangrijk verschil. 

Ondertussen zo veel tijd later. 4 november 2021 is er enkel nog de donkere mist. De
allesomvattende grijze wolk. Herkent papa zijn familie nog? De vertrouwde stemmen
herkent hij waarschijnlijk nog... Van wie de vertrouwde stem is? Dat wordt moeilijk voor
papa... Het zorgpersoneel op de afdeling zijn ook zijn naasten geworden. Een lief woord of
een teder gebaar doet hem glimlachen. Alle welgemeende zorg is zo belangrijk. 

Regelmatig roept ons pa... vraagt hij aandacht... net als vroeger toen hij thuis op zijn balkon
de aandacht trok van toevallige passanten. Even zwaaien, een lach, een woordje maakte
hem toen gelukkig. 
Ook nu tovert een beetje aandacht een glimlach op zijn gezicht. 
Aandacht krijgen... dat zonnestraaltje dat zijn hart verwarmt. 
Hopelijk is papa gelukkig. 

 Familie G.D. 



Wellicht hebben jullie ook al eens een optreden van dit schitterend duo meegemaakt.
Vandaag willen we deze fantastische vrijwilligers even in de kijker plaatsen en hen iets beter
leren kennen.
Nelly bespeelt moeiteloos piano, keyboard, orgel, beiaard… 
Haar gehele leven was en is ze gepassioneerd door ‘muziek’. Ze heeft deze passie als lerares
in Eeklo met veel voldoening doorgegeven aan de jongere generaties. En ze doet dat ook
vandaag met evenveel hartstocht in ons Woon- en Zorgcentrum, aan … de generaties die
jong van hart zijn.
Ook het leven van Danny stond grotendeels in het licht van de muziek. Hij bespeelt gitaar en
mondharmonica en met zijn warme stem zingt hij zonder moeite de hits van vroeger en nu.
Vanaf zijn 18 jaar had hij een eigen ‘groepje’ en daarna was er altijd wel een of andere
kunstvorm waarin hij actief was: toneel, muziek, een koor en nu dus bij ons in Veilige Have.
Het duo brengt heel stijlvol vooral bekende nummers van de jaren 50 en 60. 
Denk daarbij aan Edith Piaf - beiden zien ook immers ‘La vie en rose …’. Denk aan Will Tura -
in Aalter is de lucht hemelsblauw … of toch af en toe.
En denk ook nog aan die vele andere vedetten die onze jeugd en verder leven hebben
opgevrolijkt.
Beiden benadrukken dat ze eraan houden net die nummers te brengen waaraan de
aanwezigen behoefte hebben. En hun repertoire is zo uitgebreid dat dit ook lukt.  
Ze treden regelmatig op in een van de zeven afdelingen van ons huis, soms ter gelegenheid
van verjaardagen, jubilea, of zomaar.
Ze zijn daarmee gestart in 2015 en nu dus eigenlijk een niet meer weg te denken deel van
Veilige Have geworden. Soms doen ze tot 3 optredens per week. In 2022 zullen dat er in
totaal ongeveer 35 worden. En daarnaast gebeurt het ook al eens dat ze ergens ‘op
verplaatsing’ spelen. En dit doen ze dus allemaal op vrijwillige basis. 
Wat hen, naast de passie voor muziek, aanzet om dit te blijven doen?
Enerzijds de grote voldoening iets te kunnen brengen waarvan ze weten en voelen dat de
toehoorders er iets aan hebben.
Anderzijds ervaren ze ook een grote erkenning vanwege de animatoren van Veilige Have. 
Mooi toch, zo’n prachtig duo in ons midden te mogen hebben! 
 
Oprechte dank aan Nelly en Danny voor de vele levensvreugde die ze ons brengen.

Marc Batsleer – vrijwilliger

VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER
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Nelly en Danny   
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Rondlopen op blote voeten en (antislip-)kousen dienen te worden afgeraden
omwille van het verhoogd valrisico. 
Ouderen dienen steeds (zowel binnen als buiten) goed schoeisel te dragen. Indien
een bewoner risico-houdend schoeisel draagt, dient advies te worden verleend over
veilig schoeisel: 

Omsluit de schoen de voet, met andere woorden: is de schoen ook achteraan
gesloten? 
Is er een stevige hielkap (contrefort) aanwezig? 
Is de hak niet te hoog? Hak mag niet hoger zijn dan 3 cm.
Hebben de schoenen de juiste maat, zowel wat betreft de voorvoetbreedte als de
lengte? 
Is de zool voldoende stevig en plooit deze op de juiste manier en plaats
Is er een sluitingsmechanisme aanwezig?

Elke seconde valt wereldwijd een 65- plusser, elke 11 seconden wordt een 65- plusser
opgenomen op spoed ten gevolge van een val en elke 19 minuten overlijdt een 65-
plusser ten gevolge van een val. 
In ons huis zijn er in de maand juli 48 van de 300 bewoners gevallen (dit is 16% van de
aanwezige bewoners).

Eén van de belangrijkste oorzaken waardoor bewoners vallen zijn onveilige schoenen.
Waar we zeker kunnen op letten om vallen te voorkomen is:

Vragen over goed schoeisel? Je kan steeds terecht bij de kinesitherapeut van de afdeling! 
 

VALPREVENT IE  

Onveilige schoenen                             Veilige Schoenen 



WIST-JE-DAT? 
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we in kader van het
project voedselverlies

sinds kort soep die in de
bistro niet verkocht

wordt, aanbieden aan
een voordelig tarief?

Later zullen we ook de
middagmalen die over

zijn, aanbieden! 
 

 dat er aan de inkom
van het LDC een

pakjesautomaat van
Bpost is? Pakjes

ontvangen en versturen
was nog nooit zo

makkelijk ;) 

dat wij als strategische
doelstelling hebben

favoriete werkgever te
zijn? Daarom houden

we nu een grote
tevredenheidsenquête
om  te polsen naar de
tevredenheid bij onze
medewerkers. In 2023

gaan we aan de slag met
de resultaten! 

Inge(ekalork@ve
i l igehave.be)  
Joke
(ekaced@vei l ige
have.be)  
Marissa(marissa .
declercq@vei l ige
have.be)

het  van 26  januari
t .e .m.  1  februari
Poëzieweek is?
We zi jn  hiervoor
nog op zoek naar
gedichten rond
vriendschap!  
Dit  mogen eigen
gedichten zi jn  of
gedichten van
bekende dichters .  
Je  kan deze
bezorgen aan:



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

Wat zijn de zes sleutelprincipes? 
Bezorg deze invulstrook aan het onthaal in Woon- of Zorghave.
V.………………………………… B………………………........ Z....................................... 
R................................................ H......................................... T......................................
Naam + voornaam……………………..………………………………................................................
Email adres, telefoonnummer of kamernummer
……………………………........................................................................................................................

 
De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende editie.

Er werd een vrije bijdrage van 171,23 euro verzameld voor Dementievriendelijk
Aalter.  
Edith De Smet zat er met haar ingestuurde bedrag het dichtste bij en wint koffie
met gebak voor 2 personen in de cafetaria of bistro. De bon kan afgehaald worden
aan het onthaal.  Proficiat!

VORIGE WINNAAR 

WEDSTRIJDVRAAG 
Weet je het antwoord op de volgende vraag? 

De waarden en normen van ons huis kan je terugvinden in zes sleutelprincipes.
Welke zijn deze zes sleutelprincipes? We geven alvast de eerste letters mee! 
Tip: je kan deze ook terugvinden als je rondwandelt in de gangen van ons huis 

Wie de zes principes juist doorgeeft, maakt kans op een pakketje met
verzorgingsproducten. Vul hiervoor onderstaand strookje in.  
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Zondag 25/12/2022 Kerstmis 

Dinsdag 27/12/2022 Kerstviering voor alle WZC bewoners

Zondag 01/01/2023 Nieuwjaar -  GELUKKIG NIEUWJAAR !! 

Vrijdag 06/01/2023 Driekoningen 

Maandag 09/01/2023
Voorlezen nieuwjaarsbrieven door leerlingen 1e leerjaar
Taborschool Lotenhulle 

Donderdag 12/01/2023 Nieuwjaarsmaaltijd 

Donderdag  19/01/2023
Kerstoptreden 'Drie kerken koor' voor alle bewoners van
het WZC 

Donderdag 26/01/2023 Poëzienamiddag voor alle bewoners van het WZC 

Donderdag 02/02/2023 Maria - Lichtmis 

Dinsdag 14/02/2023 Valentijnsdiner voor alle koppels van het WZC 

Woensdag 16/02/2023 Optreden voor alle bewoners van het WZC 

Woensdag 22/02/2023 Aswoensdag - viering voor alle bewoners van het WZC

Woendag 01/03/2023 Complimentendag

Donderdag 16/03/2023 Optreden Erik Wille voor alle bewoners van het WZC 

Zondag 26/03/2023 Zomeruur 

B E L A N G R I J K E  D A T A  



LINDE - LAURIER
VANRENTERGHEM MARGARETHA

PAULI ANDRE

MOUTON ANNA

PAPE ALFONS

BEIRNAERT MARIETTE

DESMET MARIE CECILE

LORK 
DE WISPELAERE ANNA

DHOOGE ANNA

MAGERMAN MARIA

DE BAENE ANDRE
 
 

MAGNOLIA 
COOREMAN ANNA

DENYFT ANDRE

ROMBAUT ALBERTINE

STEYAERT HENRIETTE

DE CONINCK HILDA
 

ZILVERBERK
VAN MALDEGHEM ROMAIN

CEDER
DESMET ROLANDE

VAN DE VELDE SIMONNE
 
 

LARIX
VAN WONTERGHEM JENNY

ROMBAUT CLARA
VAN BRABANDER MARGARETHA

VERHOYE IVONNE
TERMONT DANIEL
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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 


