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EINDEJAAR EDITIE



Voor je ligt de eerste editie van onze nieuwsbrief in 

een volledig nieuw jasje! Het betreft een eindejaar 

uitgave met een overzicht van afgelopen en komende 

activiteiten en enkele nieuwtjes uit onze werking. Op 

die manier willen we u op de hoogte brengen van wat 

er leeft op Zonnehoeve|Living+ aan het einde van 2018

en aan het begin van het nieuwe jaar. 

 

We wensen jullie namens iedereen bij 

Zonnehoeve|Living+ fijne feesten en een heel gelukkig, 

gezond en liefdevol 2019! 

 

Veel leesplezier! 

 

 

Beste lezer



De warmste zomer 

Sluiting DAC 

Ons dagactiviteitencentrum sloot van 6 juli 

t/m 27 juli. De werkgroep Sluiting DAC zette 

alles in het werk om van deze weken een 

gezellige tijd te maken!  We gingen van start 

met een feestelijke namiddag met bbq, 

spelletjes en ijsjes. Tijdens de 

daaropvolgende weken gingen de cliënten 

samen met de begeleiders en vrijwilligers van 

ZoVRIJ  onder andere op uitstap naar de zee, 

naar Rock for Specials, naar de Gentse en 

Lokerse Feesten, .... We organiseerden ook 

feesten, speelden vele zomerse spellen, 

genoten van de zon, ... Kortom: het werd een 

zalige zomer!

Nazomerfeest 

Ons jaarlijkse Zonnehoevefeest werd dit jaar 

omgedoopt tot het Nazomerfeest. We werkten 

voor deze editie intensief samen met de 

vrijwilligerswerking ZoVRIJ. Na een geslaagde 

fuif en een spannende quiz op de vrijdag, was 

het 16 september tijd voor het Nazomerfeest. 

We vertrokken van het gekende concept met 

een eetfestijn, optredens, open ateliers en 

allerhande activiteiten op ons domein in Eke. 

We kregen alvast prachtig weer en het werd 

een fantastische dag met vele blije gezichten!

DACart 

Tijdens de Gentse Feesten organiseerden we 

de 10e editie van onze DACart tentoonstelling. 

De tentoonstelling ging van start met een 

heuse kunstveiling i.s.m. het SMAK en het 

Gentse veilinghuis Maison Jules. Het werd een 

succesvolle editie: we verkochten vele van 

onze werken en artisanale producten en 

mochten dagelijks 500 tot 1000 bezoekers 

ontvangen! 

1 en 2 september stond DACart terug klaar voor 

haar volgende tentoonstelling: tijdens het 

jaarlijkse straatanimatiefestival "Brouwsels op 

straat" in Eke, stelde DACart kunst en 

artisanaat tentoon in de oude pastorie van Eke. 

Een hele mooie ervaring! 

De zomer van 2018 zullen we ons nog lang herinneren als een zeer warme zomer, één van de 

warmste in jaren! Vele cliënten brachten hun verlof extern door op reis of bij hun familie. 

Anderen bleven op Zonnehoeve|Living+ om daar te genieten van de zomerse activiteiten die we 

organiseerden. We halen er enkele uit:





Werking

Biotuin - Ecologisch en inclusief tuinieren 

We hebben al een tijdje grote plannen met onze 

biotuin op het domein aan de Zonnestraat 13 in Eke. 

We dromen van een uitgebreide, volledig toegankelijke 

en comfortabele biotuin die onze cliënten toelaat om 

ecologisch en inclusief te tuinieren tijdens alle 

seizoenen. We goten onze plannen in een project en 

verkregen daarvoor fondsen van de Vlaamse Overheid 

en de Vlaamse Landmaatschappij. Zo werden de 

dromen concreter! Deze zomer hebben we een 

belangrijke stap kunnen zetten met de installatie van 

een grote serre. Dankzij deze serre kunnen we zomer 

en winter onze groenten blijven verbouwen. Omdat ze 

zo groot is, kunnen ook rolstoelgebruikers de serre 

betreden en mee tuinieren. Volgende stappen zijn het 

aanleggen van toegankelijke paden, van een 

bewateringssysteem en het aflijnen van perken.  

 

Binnenkoer domein Zonnestraat 13 

De binnenkoer achteraan op het domein aan de Zonnestraat 13 is autovrij. Dit wordt vaak niet 

gerespecteerd. Rond de koer staan verschillende woningen en gaan ook verschillende ateliers 

door. Auto's die op de koer rijden zorgen voor een onveilige situatie. Bovendien zorgt het 

regelmatig betreden van de koer met wagens (en ook zwaarder verkeer) ervoor dat de staat 

ervan niet goed is. Hiermee willen we ook aan de slag. 

We willen iedereen er nogmaals op wijzen dat de koer autovrij is. Om te verhinderen dat er toch 

wagens op rijden, zullen we binnenkort 2 verrijdbare bloembakken plaatsen om de toegang tot 

de koer te blokkeren. Bedoeling is dat deze enkel verplaatst worden voor ambulances en de 

brandweer. We doen bij deze aan iedereen een warme oproep om dit te respecteren.  

 



Werking
Testkaravaan - #zonnehoevelivingpendeltgezond 

Maandag 12 november kwam de testkaravaan langs op Zonnehoeve|Living+. De testkaravaan

bestaat uit verschillende fietsen zoals plooifietsen, fietskarren, speed pedelecs, bakfietsen, 

elektrische fietsen, ... De provincie Oost-Vlaanderen stelt deze testkaravaan gedurende drie 

weken ter beschikking om bedrijven en organisaties te laten proeven van duurzaam woon- 

werkverkeer en de auto te laten staan. 

Vele van onze medewerkers schreven zich in en kwamen dus vanaf 12 november drie weken 

zoveel mogelijk met de fiets naar het werk. Ook in het weekend konden de medewerkers 

gebruik maken van de fiets die ze toegewezen kregen. Mensen reageerden alvast super 

enthousiast op deze ervaring! 

 

Na verloop van tijd worden de effecten van het gebruik van de testkaravaan gemeten: lieten 

meer medewerkers op lange termijn de auto staan? Wij hopen natuurlijk van wel! Wordt 

vervolgd. 

 



Wasserij 

Deze zomer is besloten om het contract met de externe partner voor de was, Paracur, in 

onderling overleg te beëindigen. We zijn ervan overtuigd dat door de inspanningen van onze 

eigen wasserij enerzijds, en anderzijds de samenwerking met cliënten en het team van de 

actieve nacht, extra volume binnen Zonnehoeve|Living+ kan worden verwerkt. Deze beslissing 

kadert in het streven naar betaalbare zorg voor de cliënt. 

Om cliënten ook meer mogelijkheden te geven om hun eigen was te doen, installeerden we 

enkele weken geleden een wasmachine en droogkast in de vroegere verpozingsruimte nabij 

de centrale refter op het domein aan de Zonnestraat 13. De wasmachine en droogkast werken 

op jetons (5€ voor wasmachine, 1€ voor droogkast) die de cliënten kunnen verkrijgen in Huis 

8. De afrekening zal gebeuren op de maandelijkse facturatie, er dient dus niet ter plaatse 

betaald te worden. 

 

Nog eens alle tarieven op een rijtje: 

- Tarief wasserij  voor cliënten in woon-leefkosten: 3,75 €/kg 

- Tarief wasserij voor cliënten met persoonlijke bijdrage: 6 €/week 

- Tarief jeton wasmachine (verpozingsruimte + Sint-Rochuswegel): 5 €/jeton 

- Tarief jeton droogkast (verpozingsruimte + Sint-Rochuswegel): 1 €/jeton 

 

 

Werking

Paramedische dienst 

Sinds we in onze vernieuwde organisatiestructuur werken (nieuw organogram sinds januari 

2018), beschikken we over een Multidisciplinaire dienst met daarin naast de orthoagogen, 

Sociale dienst en Medische dienst, een Paramedische dienst. De Paramedische dienst bestaat 

uit logopedie en kinesitherapie (Dirk Moerman). Recentelijk hebben we beslist om deze dienst in 

uren uit te breiden en dus te versterken. Vanaf januari 2019 zal Wendy De Bruycker (logopediste) 

30,4u/38u werken binnen Zonnehoeve|Living+. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een 

kwaliteitsverbetering realiseren in de dienstverlening. 

 



Samensmelting Ambulant en Beschermd Wonen 

Het is bijna zover: de twee teams van Ambulant Wonen en Beschermd Wonen starten hun 

vernieuwde samenwerking op 1 januari 2019. Beide teams begeleiden cliënten die 

gedecentraliseerd wonen, dit zowel in groepswoningen als individueel. Vanaf januari 2019 

zullen zij fungeren als het Mobiel team. De betrokken cliënten werden reeds op de hoogte 

gebracht op een feestelijke vergadering op 11 december. In de praktijk verandert er niet zoveel 

voor de cliënt. Een belangrijke wijziging zijn de uren van de telefonische permanentie overdag: 

het Mobiel team zal bereikbaar zijn op weekdagen van 8u tot 20u, in het weekend van 9u tot 

20u. Buiten deze uren kunnen de cliënten van de Z11 bij Huis 8 en aansluitend de Actieve Nacht 

terecht en de cliënten van de andere woningen bij het team van de Sint-Rochuswegel. 

 

Het Mobiel team is vanaf 1 januari 2019 te bereiken via: 

0499/52.22.45 (permanentienummer) 

zlmobielteam@zonnehoeve.be 

 

Werking

Wafelenbak 

Door de medewerkers van DAC Laagtempo&Werk werden we deze eindejaar periode twee keer 

getrakteerd op heerlijke wafels! In oktober bakten ze voor de vrijwilligers van ZoVRIJ en de 

cliënten en 11 december mochten alle medewerkers hun voeten onder de feestelijk versierde 

tafel schuiven. Het werd een gezellige en heel smakelijke dag! Een warme dankjewel aan alle 

bakkers! 

 



Teamcoaches DAC 

Christel Vermeiren neemt vanaf 1 januari 2019 haar mandaat van teamcoach binnen het 

dagactiviteitencentrum niet meer op. Christel zal aan de slag gaan als atelierbegeleider. Het 

teamcoachschap binnen het DAC wordt vanaf 2019 opgenomen door David Bombeeck en 

Philippe De Boever. Dit met volgende verdeling: David zal het team DACart en het team Werk 

leiden, Philippe neemt het team Sport en het team Laagtempo voor zijn rekening. De 

herverdeling vraagt enkele aanpassingen in de praktijk, maar we zullen de dienstverlening aan 

de cliënten steeds zo goed mogelijk blijven waarborgen. 

We willen Christel via deze weg ook hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet als 

teamcoach binnen het DAC! 

 

Werking

Winkelatelier Gavere 

Zonnehoeve|Living+ kocht een pand aan op de Markt 26 te 

Gavere: het vroegere Fonteintje (van het regionaal krantje). 

In het pand willen we in 2019 een atelierwerking met winkel 

opstarten. Er worden ook enkele kantoorruimtes gecreëerd. 

Momenteel wordt er volop verbouwd om het gebouw 

volledig aan te passen aan onze noden en wensen. Binnen 

enkele maanden beginnen we ook aan de interieurwerken. 

In het winkelatelier zullen ongeveer 12 tot 14 cliënten 

dagbesteding kunnen volgen. Het team begeleiders werd 

reeds geselecteerd. De medewerkers Anne Boone, Natacha 

Covent, Katrien Boone en Marlies Vander Beken zullen de 

begeleiding in en werking van het winkelatelier op zich 

nemen. We wensen hen alvast heel veel succes en 

werkvreugde toe! 

 

 

 

 

 



Fondsenwerving

Halloweentocht Aelectrics 

Het data- en energiebedrijf Aelectrics uit Eke 

kwam voor de zomer met ons in contact via 

onze collega Evi David. Zij bestaan dit jaar 

25 jaar en wilden een aantal acties opzetten 

voor het goede doel. Ze kozen hiervoor vzw 

Jeugdzorg en onze organisatie! 

 

De actie die ze organiseerden was een 

Halloweentocht op vrijdag 2 november, in het 

Hospicebos te Nazareth. Meer dan 500 

mensen wandelden een enge tocht met 

griezelige taferelen en welliefst 400 

verlichte pompoenen! Daarnaast verkoopt 

Aelectrics het weekend voor Kerst 

theelichthouders uit keramiek voor het goede 

doel op de kerstmarkt van Oudenaarde.  

 

Najaarsactie parelende wijnen 

Naar goede gewoonte organiseerden we 

ook dit jaar onze najaarsactie parelende 

wijnen. We mochten weer vele 

geëngageerde kopers voorzien van heerlijke 

cava's, prosecco en champagne voor op de 

eindejaarstafel! Ook veilden we unieke 

champagneflessen met capsules die 

gemaakt werden ter ere van de 50e 

herdenking van het overlijden van wielrenner 

Tom Simpson.  

In totaal haalden we een ruime 1.500 euro 

op om toe te voegen aan ons 

solidariteitsfonds.   

 

 

De gekende Studio Brussel actie Music for Life is dit jaar grootser dan ooit. Ook 

Zonnehoeve|Living+ staat geregistreerd als goed doel. Verschillende mensen organiseerden 

acties voor ons om geld in het laatje te brengen voor ons solidariteitsfonds en concrete 

projecten. Hier geven we jullie alvast een overzicht van enkele initiatieven. We willen hiermee 

ook meteen alle organisatoren en mensen die op de één of andere manier bijdroegen aan de 

vele acties hartelijk bedanken voor hun steun en engagement!! 

 



Fondsenwerving

Ontdekkingsweekend met een warm hart 

8 en 9 december ging het 

Ontdekkingsweekend met een warm hart 

door in Nazareth. Het Ontdekkingsweekend 

is een initiatief van Lien Goemaere en 

Yolanda Ranno. In The Warehouse in 

Nazareth stonden het hele weekend 

verschillende zelfstandigen en 

creatievelingen om hun producten en 

diensten in de kijker te zetten. Dit allemaal 

in een warme kerstsfeer. 

 

Dankzij het enthousiasme van onze collega, 

Christel Vermeiren, gaat de opbrengst van 

het hele weekend, in het kader van Music 

for Life, naar Zonnehoeve|Living+! Zelf 

verkochten we producten van het DAC voor 

een mooie som van 600 euro! 

Kerstdorp Sint-Martens-Latem 

Afgelopen weekend ging terug het 

Kerstdorp in Sint-Martens-Latem door. Op 

deze kerstmarkt van verenigingen, 

organisaties en goede doelen mochten wij 

natuurlijk niet ontbreken. We 

presenteerden een mooi standje met 

allerhande producten uit ons 

dagactiviteitencentrum. Opnieuw een 

gezellige, winterse ervaring! We haalden 

ongeveer 350 euro op en mogen rekenen 

op mooie steun van de gemeente Latem en 

de serviceclub De Lions.  

 

Warmathon 

In verschillende steden organiseert Music 

for Life een warmathon, een loop waarmee 

je geld kunt inzamelen voor het goede doel. 

Vanuit Zonnehoeve|Living+ neemt een 

sportieve delegatie deel aan de Warmathon 

in Gent. We wensen ze alvast heel veel 

succes en plezier! 

 

Tocht naar Compostela 

De ZoVRIJ vrijwilliger Eddy Bosschaert, 

ondernam een voettocht naar Santiago de 

Compostela. Eddy liet zich hiervoor 

sponsoren en haalde niet minder dan 

€3.362 op. Deze mooie opbrengst werd 

toegevoegd aan ons solidariteitsfonds en 

komt daarmee de financieel meest 

kwetsbare cliënten ten goede! We willen 

Eddy ook langs deze weg hartelijk 

bedanken voor zijn prachtige en 

indrukwekkende initiatief! 



Vooruit kijken...
50 jaar Zonnehoeve 

In 2019 bestaan we 50 jaar, we nemen je alvast mee op een zeer korte reis doorheen onze 

ontstaansgeschiedenis: 

 

In 1969 groeide het initiatief tot ondersteuning van volwassenen met een beperking vanuit 

een eerste idee om hersenverlamde kinderen te begeleiden. Na fondsenwervende acties 

werd een hoeveke aan het einde van de Zonnestraat in Eke aangekocht waar 6 mensen met 

een beperking onder begeleiding konden werken. Doorheen de jaren kwamen er meer en 

meer werkruimtes en ook woongelegenheden bij en werd een dagactiviteitencentrum 

ontwikkeld, toen nog bezigheidshome. 

 

Uiteindelijk groeide het kleine hoeveke op die manier uit tot het Zonnehoeve van vandaag, 

bestaande uit twee vzw’s met elk hun specialiteiten en focus. In totaal begeleidt 

Zonnehoeve|Living+ ongeveer 170 mensen met een beperking in wonen en dagbesteding en 

stelt Zonnehoeve|Production een 100-tal doelgroep medewerkers tewerk in hun 

maatwerkbedrijf. 

 

2019 betekent dus de 50e verjaardag van Zonnehoeve. We willen dit niet zomaar voorbij laten 

gaan en plannen een feestjaar met een vol programma aan initiatieven voor de verschillende 

betrokkenen bij Zonnehoeve. Zo zullen we onder andere deelnemen aan Dag van de Zorg, 

een foto tentoonstelling inrichten en een extra groot Zonnehoevefeest organiseren. Houd uw 

brievenbus en mailbox in de gaten want in het voorjaar van 2019 brengen we u op de hoogte 

van de concrete plannen! 

 

Het Hoeveke in 1969, toen omvatte dit heel 

Zonnehoeve en nu huisvest dit een deel 

van de DACart werking.


