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Dag iedereen 

Aan het weer van de voorbije week is het nog niet echt te merken
maar jawel, de lente komt eraan! De start van de lente gaat in
Veilige Have traditiegetrouw steeds gepaard met de
personeelsdag. Op 23 maart leggen we onze medewerkers eens
extra in de watten. 

Op zondag 2 april passeert 'Vlaanderens Mooiste', de Ronde Van
Vlaanderen, in Aalter en ook langs de Lostraat aan Veilige Have.
We laten dit niet onopgemerkt voorbij gaan en maken er samen
met bewoners, familie en vrienden een wielerfeest van! 

Verder staan we niet stil en proberen we dagelijks met onze
medewerkers de beste zorg te geven. Kwaliteit is een werkwoord,
daarom zijn we sinds kort gestart met het organiseren van audits
rond verschillende thema's. Verder in dit krantje geven we meer
info over de bedoeling hiervan. 

Alvast veel leesplezier en geniet binnenkort van die eerste
lentezon! 
 

Nancy Sturtewagen,  Site Directeur  

VOORWOORD
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BELANGRIJKE DATA 

PUZZELTIJD

WE NAMEN AFSCHEID
VAN. . .  



LINDE - LAURIER 

VAN HOUTTE MARNIEK

LORK
MATHIEU RIGOBERT

VANLAERE CLARISSE

SLOSSE CECILE

LEFEVER MARC

VERMEERSCH JENNY

VAN VOOREN CARLOS

 

LARIX 
DE GEZELLE ANDREA

VAN LAECKE ELIA
SMET WILLY

DE MAERTELEIRE GODELIEVE
STAES IRENE

VAN WANSEELE RITA
DE VIS LILIANE

ZILVERBERK
 

MAGNOLIA
LAMBERT SIMONNE

VEREECKE MARIA

OOSTERLINCK ADRIANA

ARNAUW CHRISTIANA

MARTLE NICOLE

DE RUYCK MARCELLUS

CEDER
PUYPE MARIA

HERTELEER MARIA

DE BAETS ROMAIN

DEGRAEVE WILLY
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ORCHIDEE - LELIE - IRIS
POLLIER CHRISTIANA

LOONTJENS ANDRE
 
 

CAMILLE-AMARYLLIS
REYNDERS LILIANE

DE BAETS MARIA

DE MOOR FRANCINE

DELBEKE CLAUDE

TEIRLINCK GABRIELLE

DAGVERZORGING
VANOVERBEKEN GODELIEVE

VAN DE VELDE LUC

DEGANCK MICHEL

DE GHEEST ANTOON

DE BUYSSER ANNA

VAN HEUCKE ROLAND

VERNIEST ANNIE

VAN DUIN ALEXANDER

TIMMERMAN JEANNINE

RESIDENTIE ACADEMIE
SAVERYS JULIETTE

DEWISPELAERE RAOUL

VANDERVELDE ANNIE

DEVREESE LUT

 

RESIDENTIE VILLA HALETRA
VAN OVERBEKE ANTOINE
HAUTEKEETE GEORGETTE

COLPAERT PAULETTE
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Eline Boone
Zilverberk

 Pascale Carton
Larix

 Jinky De Roo
Linde

Kristine Vandeweghe
Keuken

Anne-Sophie Van Thuyne
Mobiele equipe zorg 

Kimberly Van
Wynendaele

Sophie D'Hooghe
Camille-Amaryllis

Margot Kints 
Diëtiste 

Elke Vanuffel 
Personeelsdienst
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Greet Verleyen
Linde

Marjorie Tapot
Ceder

Gabriela Streche
Linde

Patricia Baene
Algemene Schoonmaak

Jerina De Wilde 
Linde 

 Annelou Minnen
Laurier 
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Loua werd geboren op 14/12/2022, dochtertje
van Vanessa De Petter (Bistro) 
 
Esmée werd geboren op 03/02/2023, dochtertje
van Silke De Roo (Diëtiste )
 



Hoe zou je jouw werk in één zin
omschrijven? 
E: Veelzijdige en leerrijke job met veel
variatie 
M: Zeer uitdagend en variatie, om zo goed
mogelijk een beste oplossing te vinden. 
 
Waarvan word jij super-enthousiast? 
E: Van enthousiaste, gedreven en positieve
mensen rond mij. (Ik heb graag dat
mensen positief naar het leven kijken). 
M: Als ik 's morgens wakker word, naar
mijn GSM kijk en de foto's van mijn
lachende kleinkinderen zie. Op het werk
word ik enthousiast van medewerkers met
veel motivatie en contente bewoners.
Vriendelijke mensen en collega's die een
goeiedag zeggen doet al veel met een
mens. 
 
Wat geeft jou kracht/energie? 
E: Mijn gezin, positieve mensen rond mij
en als alles goed loopt en je merkt dat je
goed bezig bent. 
M: Mijn gezin, kinderen en kleinkinderen.
Complimenten geven en krijgen, zo haal je
meer voldoening uit je werk. Als je alles zo
goed mogelijk en snel kan oplossen.   
 
Aan wie heb je voor het laatst een
complimentje gegeven?
E: Collega's (vandaag complimentendag :) ) 
M: De collega's op het werk.
 
Wat is jouw favoriete moment van de dag? 
E: 's Avonds wanneer ik met mijn gezin
aan tafel zit, vertellen over hoe de de dag
was. 

MEDEWERKERS IN DE KIJKER 
Marijke Van Severen &
Evy Valckenaere 
JOBT I TEL :  Voorwerkster
Woonhave  (Mar i jke )  &
Zorghave  ( Evy )  
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M: 's Middags een potje koffie en dat alles
goed verloopt. Thuiskomen na het werk en
mijn dierbare terug zien. 
 
Wat staat er nog op je bucket list? 
E: Vooruit kijken in het leven en
aanpakken wat er op mijn pad komt,
hiervan genieten en van wat het leven mij
biedt. Op gebied van werk wil ik nog veel
bijleren en ontdekken. Ik ben zeer
leergierig.
M: Groeien in mijn vak en vooral met de
computer (Haha). Voor de rest zie ik wel
wat de toekomst brengt. Vooral genieten
van de kleine dingen. 
 
Als je een dier zou zijn, welk dier zou je
kiezen en waarom? 
E: Hond of kat die ergens in een warm
gezin zit en waar men veel mee bezig is.
Een beetje zoals Ozzy (huishond van
Veilige Have) die mensen blij maakt, graag
gezien is en veel aandacht krijgt. Hij zit
nooit een hele dag alleen. 
M: Een klein hondje die vooral geknuffeld
wordt en overal mee gaat met zijn baasje.
Een hondje is loyaal, trouw en luistert naar
jou, is een kleine vriend en is knuffelbaar. 
 



TEAM IN DE KIJKER:
PERSONEELSDIENST  
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Ons team van de personeelsdienst is een klein team van 4 mensen: Eveline, Elke, Martine en
Glenn.
Wij werken volledig overkoepelend en zijn dus verantwoordelijk voor alle sites van Agapè.
Dit betekent dat we naast Aalter ook regelmatig in Zelzate of Gent terug te vinden zijn. Je
kan ons trouwens terugvinden in Aalter in de burelen achter de receptie in woonhave.
 
De huidige samenstelling is vrij nieuw. Elke is onze nieuwste aanwinst sinds begin dit jaar,
Glenn, onze verantwoordelijke van de dienst, is er sinds vorige jaar bij. Martine werkte al
geruime tijd aan verschillende taken betreffende het personeel en is nu ook in onze burelen
aanwezig en Eveline zit al even op de dienst.
De personeelsdienst is verantwoordelijk voor een gans arsenaal aan taken waaronder
rekrutering en selectie van nieuw personeel, de maandelijkse verloning, hulp bij juridische
vraagstukken, aanvragen van thematisch verlof,…
 
Naast deze terugkerende activiteiten worden er ook projecten opgezet met de bedoeling de
werking van Agapè te verbeteren. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het peter/meterschap
of bijvoorbeeld de medewerkerstevredenheidsbevraging. Het is onze bedoeling om voor
iedere medewerker goed bereikbaar te zijn en eenieder snel van een antwoord te voorzien.
Zo doen we ons best om voor iedereen een positieve en productieve werksfeer te creëren.



 10



BEWONERSRUBRIEK 
Zolang de wereld bestaat, zullen er natuurrampen zijn. 
 
Na jaren stilte en rust kan de aarde plots beven met een onmenselijke
kracht. De muren van de gebouwen gaan scheuren en vallen als
kaartenhuisjes in elkaar. 
 
Mensen worden bedolven, het dodencijfer staat op rood. Er zijn duizenden
mensen dood gevonden, ze zijn niet te tellen. Ravage, leed en smart
oneindig groot. 
 
Na jaren stilte gaan kraters weer vuur spuwen en hun kokende, gloeiende
massa stroomt naar bossen en huizen die gaan in de fik. Dieren vluchten of
verkolen. 
Brandweermannen gaan dan blussen dagen en dagen aan een stuk zelf door
het vuur bedreigd. 
 
Tornado's zetten ganse streken blank met enorme kracht en vernieling. De
mensen gaan het hogerop zoeken, zelfs tot op hun dak en dan wachten tot
er hulp komt opdagen. 
 
Elke ramp groot of klein eist zijn tol. Tegen het natuurgeweld is niemand
opgewassen. Je staat er machteloos naar te kijken. Het enige wat kan helpen
is hulp bieden en ons hart laten spreken. 

Door Bertha Van De Velde, Bewoner AW Orchidee
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Natuurrampen 

VRIJWILLIGERSRUBRIEK
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VRIJWILLIGERSRUBRIEK



FOTO-ALBUM
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FOTO-ALBUM
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Audit rond Wonen & Leven in ons huis bij bewoners en familie: enkele leden van
de werkgroep Wonen & Leven gingen op pad binnen ons woonzorgcentrum en
stelden vragen aan willekeurige bewoners en familie. De vragen waren specifiek
gericht op 'regie houden'. 
Audit handhygiëne bij medewerkers: korte check of medewerkers die in contact
komen met bewoners de basisprincipes van handhygiëne toepassen. Dit betekent:
geen gelnagels, geen juwelen, korte mouwen dragen, kort geknipte nagels... 
Audit wondzorg & drukletsels bij medewerkers: vanuit de werkgroep Wondzorg
& drukletsels werden enkele vragen opgesteld om na te gaan of medewerkers
weten wat ze moeten doen in bepaalde situaties en of ze de afspraken kennen. 

Sinds vorig jaar gaan we in 
Veilige Have aan de slag met 
audits.  Een audit is een soort van
 onderzoek naar of controle op 
het goed functioneren van een 
organisatie.  
 
 
 
 
 
In ons huis willen we enerzijds meten wat de huidige kwaliteit is en kijken op welke
manier we deze kwaliteit kunnen verbeteren. Het is de bedoeling om op die manier
een lerende omgeving te creëren voor alle medewerkers en samen te groeien. 
 
Er bestaan verschillende soorten audits. Zo worden in Veilige Have zowel audits
georganiseerd bij  medewerkers, bewoners als het netwerk. Enkele voorbeelden van
audits die we dit jaar al organiseerden:  
 

 
Na de audits worden de resultaten verzameld en komen deze op de kwaliteitsborden
per dienst terecht. Tijdens de samenkomst rond het bord worden de resultaten
besproken met de medewerkers. Er wordt gekeken wat het team al goed doet en wat
hun sterktes zijn. Daarnaast wordt ook gekeken of er nog mogelijke acties kunnen
ondernomen worden om bepaalde zaken te verbeteren. Naargelang het thema van de
audit bekijkt de specifieke werkgroep ook of er bepaalde acties moeten gebeuren. 
 
Door op regelmatige basis audits te organiseren proberen we dus te behouden wat al
goed is en steeds te kijken of er nog kansen zijn tot verbetering!   

AUDITS  IN  VE IL IGE  HAVE 
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De rollator juist afstellen op de goede hoogte:
Ik draag mijn wandelschoenen (de veilige schoenen die ik altijd draag als ik ga
wandelen).
Ik sta tussen de handvaten van de rollator.
Ik laat mijn armen losjes langs mijn lichaam naar beneden hangen.
De handvaten van mijn rollator komen even hoog als het knobbeltje aan de
buitenkant van mijn pols.
Wanneer ik de handvaten van mijn rollator vastneem, zijn mijn ellebogen licht
gebogen.
Wanneer ik de handvaten van mijn rollator vastneem, sta ik mooi rechtop.

Veiligheid van de rollator:
De zitting van mijn rollator is volledig uitgeklapt. 
De remmen van mijn rollator werken goed. Tip: Je kan dit controleren door de
remmen in te drukken en de rollator naar voren te duwen. De rollator moet op zijn
plaats blijven staan. 
De parkeerrem van mijn rollator werkt goed. Tip: Je kan dit controleren door er op te
duwen. Soms hoor je bij het uitklappen van de zitting een 'klik'

Vertrekken met de rollator:
Bij het opstaan uit zit, trek ik me niet op aan de rollator. Ik duw me indien nodig wel
op aan de stoel of bank waarop ik zit. 
De rollator staat klaar met de parkeerrem op. Als ik vertrek, zet ik deze af.
Tijdens het wandelen met de rollator, wandel ik tussen de achterwielen.

Pauzeren met de rollator: 
Wanneer ik ga zitten, steun ik op de armleuning van de stoel of bank of een ander
stevig meubelstuk in plaats van op mijn rollator zelf. 
Wanneer er geen bank in de buurt is, zet ik mijn parkeerrem op en ga ik langs de
achterzijde van de rollator op het zitje zitten. Tip: Voor de meeste rollators kan je
een rugband of rugsteun verkrijgen. Hierdoor kan je comfortabeler zitten en niet
achterover vallen. 

Eindigen met de rollator:
Wanneer ik mijn rollator parkeer, zet ik hem zo dicht mogelijk bij mijn bed, stoel of
zetel. 
Wanneer ik mijn rollator parkeer, zet ik de parkeerrem op. Zo staat hij alvast klaar
om veilig te vertrekken.

Checklist om veilig met een rollator op stap te kunnen gaan:
 

 

 

 

 

 
Heb je vragen over het gebruik van een rollator in het WZC, contacteer dan de kine van de
afdeling! 

Bron: Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen en ism Werkgroep Veilig Vrij Bewegen.

VEIL IG  OP WEG MET DE
ROLLATOR IN  KADER VAN
VALPREVENT IE   
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WIST-JE-DAT? 
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We sedert de maand oktober iedere
3e woensdag van de maand gaan
zwemmen met de bewoners en dit in
samenwerking met gemeente Aalter
en vrijwilligers?  Ondertussen
hebben reeds 7 verschillende
zwemmers geproefd van het lekkere
warme zwembadwater van Aalter.
Onze zwemmers variëren van
mensen die vroeger nog nooit
gezwommen hebben en dus nog
moeten leren zwemmen, tot een
vroegere competitiezwemster. De
enige vereiste om mee te kunnen
pootje baden is nog een beetje
mobiel zijn en je kunnen verplaatsen
met of zonder rollator. De
zwemmers worden met een busje
naar het zwembad gebracht en
worden begeleid door een kine en
vrijwilligers die zelf goed kunnen
zwemmen.
We zijn nog steeds op zoek naar
begeleiders en natuurlijk ook naar
avontuurlijke waterratten.
Voor verdere inlichtingen kan je
steeds terecht bij Marissa De Clercq
of Philip Thuyn.

Bewoners, vanaf dat de weergoden het
toelaten, met onze buitenfietsen op de site
of op grondgebied van Aalter kunnen
fietsen? We hebben een duo-fiets en een
rolstoelfiets ter beschikking. De
buitenfietsen moeten steeds vooraf
gereserveerd worden. Reserveren kan aan  
 de receptie in Woonhave. Hierbij dient ook
een waarborg van €10 betaald te worden
voor het gebruik van de fiets en sleutels. 
 Het is nuttig om voor uw fietsritje eventjes
uitleg te krijgen over de werking van de
fiets en het veilig vastzetten van de
bewoner en de rolwagen. Voor deze uitleg
of verdere inlichtingen kan je steeds
terecht bij de kinesitherapeut of begeleider
Wonen & Leven van de afdeling of aan de
receptie. 



WIST-JE-DAT? 
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We staan te popelen om familie, mantelzorgers, vrienden van bewoners van
het woonzorgcentrum te ontvangen op onze 1e editie van het World-café? 



PUZZELTIJD - DAAR IS DE LENTE
Kun je alle verborgen woorden vinden in onderstaande woordzoeker? 
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WEDSTRIJD 

In welke jaartallen zal de Ronde van Vlaanderen nog door Aalter passeren? 
Bezorg deze invulstrook aan het onthaal in Woon- of Zorghave.
Jaartallen: ...........................&...........................
Naam+ voornaam:……………..……………………………….................................................
Email adres, telefoonnummer of kamernummer:
……………………….....................................................................................................................

 
De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende editie.

De zes sleutelprincipes van ons huis zijn :verbondenheid, betekenisvolheid,
zelfwaardegevoel, regie houden, hoop & vertrouwen en zich thuis voelen. 
 
Edith De Smet  wist ons het juiste antwoord te bezorgen en wint hiermee een
pakketje met verzorgingsproducten. Het pakketje kan afgehaald worden aan het
onthaal.  Proficiat!

VORIGE WINNAAR 

WEDSTRIJDVRAAG 
Weet je het antwoord op de volgende vraag? 
 
Vlaanderens mooiste 'De Ronde van Vlaanderen' passeert dit jaar door Aalter. 
 Ook in de toekomst zal Aalter nog twee maal het dorp van de Ronde zijn en
zal deze door Aalter passeren. Welke jaartallen zijn dit?  
 
Wie ons het juiste antwoord bezorgt, maakt kans op een aperitiefmand. Vul
hiervoor onderstaand strookje in.  
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Dinsdag 14/03- 19u00 Familieraad WZC 

Woensdag 15/03 - 9u30 Zwemmen

Donderdag 16/03 Optreden Erik Wille voor bewoners WZC 

Donderdag 23/03 Personeelsdag voor alle medewerkers 

Zondag 26/03 Verandering naar zomeruur 

Dinsdag 28/03 - 14u00

Verkoopnamiddag van BH&meer@Home: verkoop
van ondergoed en aangepaste nachtkledij in Cafetaria
Zorghave

Dinsdag 28/03 - 19u00 
WORLD-CAFÉ: met een hapje en drankje gaan we in
dialoog met elkaar - voor familie WZC 

Woensdag 29/03- 14u30
WORLD-CAFÉ: met een hapje en drankje gaan we in
dialoog met elkaar - voor familie WZC

Zondag 02/04 Ronde Van Vlaanderen mét doortocht in Aalter 

Maandag 03/04
Puzzelkampioenschap ism Gezinsbond (in groepjes
van 4)

Zondag 10/04 Pasen

Woensdag 19/04 - 9u30 Zwemmen

Donderdag 20/04 - 14u00
Familiegroep Dementie De Babbelaar:
Gezelschapsspel 'Angèle heeft u nodig'

Vrijdag 21/04 - 14u30
Toneel: 'Dokter, ik beweeg weer' in polyvalente zaal.
Kostprijs €2

Week van 24/04 tem 30/04
Week van de valpreventie: allerlei activiteiten
worden georganiseerd in WZC en LDC

B E L A N G R I J K E  D A T A  
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Donderdag 27/04 - 15u00 Optreden 'Drie Kerken Koor' voor bewoners WZC 

Donderdag 11/05 - 14u00

Familiegroep Dementie De Babbelaar: getuigenis van
Claude en zijn vrouw Nathalie uit restaurant
'Misverstand'

Zondag 14/05 Moederdag 

Woensdag 17/05 - 9u30 Zwemmen 

Vrijdag 26/05 Veilige Have Markt

Maandag 05/06 -16u00 Vinkenzetting

Zondag 11/06 Vaderdag 
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LINDE - LAURIER
GUSSE WILLY

DE WISPELAERE ARTHUR

VAN VEIRDEGHEM MARIE JOSEE

VAN LERSBERGHE MARIA

MAES ETIENNE

VAN PAEMEL ANDRE

MUYLLE AGNES

LORK 
TAGHON ANTOINETTE

WIEME PAULA

BRAECKEVELT WILLY

VERLINDEN WILLY
 
 

MAGNOLIA 
VAN DURME DINA

BAETENS HORTENSE

VEREECKE MARIA

BORREE ROSA

THIENPONT ANNIE

DELRUE ERIK

VERHEEST JOHAN

DE PRE ROMAIN
DE VREESE OMER

ZILVERBERK
MARTLE ACHIEL

 

CEDER
SLOS ANNA

DE MEYER MARCEL

MAES MARCELLA

VAN GHYSEGEM MARIETTE

 

ORCHIDEE - RESIDENTIE VILLA
HALETRA 

EERAERTS GODELIEVE
DE SCHEEMAECKER ANNA

LARIX
STEENHAUT SIMONNE

VERHEYE CYRIEL
STEYAERT MARIE-JOSE

HOOFT GODELIEVE
VERSELE GODELIEVE

DE WILDE LIA
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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 


