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Beste lezer,

Helaas heeft het Corona virus nog altijd een invloed op ons leven, zo ook op het leven op  
Zonnehoeve|Living+. De vierde golf heeft zich ook bij ons gemanifesteerd. We kregen in oktober 
te maken met een grote uitbraak in verschillende huizen en begin december raakte verschillen-
de medewerkers en cliënten van Huis 4 besmet. We hebben de besmettingen zo goed mogelijk  
ingedijkt doormiddel van quarantaines en gelukkig zijn alle betrokkenen goed genezen. 

We blijven aandacht geven aan preventieve maatregelen, zoals mondmaskers, handhygiëne en 
afstand. Daarnaast hopen we dat de booster vaccinatie bij cliënten en medewekerkers ons extra 
zal beschermen.

Los van de Corona crisis, konden we dit najaar gelukkig ook andere initiatieven en activiteiten 
uitwerken. In deze nieuwsbrief vertellen we je er alles over en werpen we al een korte vooruit-
blik op het nieuwe jaar 2022.

Veel leesplezier!

Corona crisis

De wijzigingen die de federale overheid doorvoerde in de Corona maatregelen de afgelopen we-
ken, hebben niet direct invloed op de maatregelen op Zonnehoeve|Living+. We dienen natuur-
lijk wel rekening te houden met de beperktere mogelijkheden die er nu zijn in de maatschappij.

Begin december kregen we helaas opnieuw te maken met enkele besmettingen, namelijk onder 
de medewerkers en cliënten van Huis 4. Dit huis bevond zich dan ook in quarantaine. Ondertus-
sen is iedereen genezen en mocht de quarantaine terug stopgezet worden.

Het blijft uiteraard van groot belang de geldende veiligheidsmaatregelen goed op te volgen. 

Kom je op bezoek? Houd zeker rekening met onderstaande:

- Draag correct een chirurgisch mondmasker, andere mondmaskers (zoals stoffen) zijn niet
 meer toegestaan
- Houd afstand
- Blijf thuis als je je ziek voelt of symptomen hebt die op een besmetting met Covid-19   
 kunnen wijzen

Het lijkt evident, maar we merken dat deze basisregels toch niet altijd correct worden nage-
leefd. We willen iedereen dan ook vragen hier op te letten.

Ondertussen hebben we ook het goede nieuws dat we kunnen beginnen aan de booster vaccina-
ties. Vandaag, op vrijdag 17 december, krijgen de cliënten een 3e prik. 

De medewerkers krijgen 22 december de mogelijkheid om zich met een booster te laten vacci-
neren op Zonnehoeve|Living+. 

We maakten na de zomer nog een visueel plaatje met enkele cijfers van 1,5 jaar Corona crisis 

en de medische middelen die we daarvoor in moesten zetten op Zonnehoeve|Living+:
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Filip en Jan mochten samen met de kunstenaars de benedenverdieping inrichten als atelier. De 
activiteiten schilderen, etsen, keramiek en beeldhouwen vinden hier nu plaats.

Naast het atelier, willen we ook inzetten op een galerie functie en de verbinding leggen met de 
buurt, bijvoorbeeld via workshops en een terugkerende open huis.

21 januari 2022 bijten we de spits af met onze eerste open huis, het zal meteen de officiële 
opening zijn van Villa DACart. Houd onze website in de gaten voor alle details. 

Graag tot dan!

Villa DACart

Op het Zonnehoevefeest kondigden we de komst van Villa  
DACart aan. Het gebouw van ‘t Schuurke op ons domein aan 
de Zonnestraat 13, was al een tijdje niet meer geschikt om 
het atelier in te huisvesten. Nu hebben we dit verruild voor 
een historisch pand nabij het station in Eke-Nazareth. 

Werking

Mededelingen uit de Administratie voor 2022

- Prijslijsten woon- en leefkosten
De prijslijsten voor de woon-en leefkosten blijven voor 2022 onveranderd. Twijfel je over tarieven? Aar-
zel niet ons te contacteren. 

- Langdurige afwezigheden
In het kader van de Corona crisis, werd een extra regel ingevoerd voor cliënten die meer dan een maand 
afwezig zijn, namelijk: “indien een cliënt langer dan 1 maand afwezig is, vervalt de aanrekening van de 
woonovereenkomst, het poetsen en de energievoorschotten. Dit geldt zowel voor de werkingen op het 
domein aan de Zonnestraat 13 als voor de Sint-Rochuswegel.”  
Voor de derving van die kosten kregen wij vanuit de overheid een compensatie. Deze regel is echter per 
01/07/2021 vervallen omdat het VAPH geen gederfde woonvergoedingen meer subsidieert. 

Dit betekent dat de cliënt bij een langere afwezigheid nu de volledige prijs moet betalen. Binnen de 
administratie zijn we wel volop aan het bekijken om de afrekening van de energiekosten (water, gas, 
elektriciteit) à rato de aanwezigheidsdagen te doen. We houden je op de hoogte.

- Maaltijdregistratie
Dit jaar zijn we overgeschakeld naar een nieuwe manier van maaltijdregistratie in de huizen. De regis-
tratie in de huizen wordt automatisch gebruikt voor de bestelling van de maaltijden en de facturatie aan 
de cliënten.  
De huidige procedure verloopt als volgt: alle maaltijden moeten ten laatste donderdagochtend door de 
begeleiding worden ingevoerd voor de week erop zodat de keuken de ingrediënten kan bestellen. 
Let wel: de gereserveerde maaltijd wordt steeds gefactureerd. Enkel om dwingende reden of bij hospita-
lisaties zijn annulaties mogelijk. 

Indien je op het laatste moment beslist om je pupil naar huis te laten gaan, is er geen annulatie van de 
maaltijd meer mogelijk.  Maar dan heb je wel de mogelijkheid om de gereserveerde maaltijd in de diep-
vries te bewaren voor de week erop.    
Houd er dus rekening mee dat je tijdig de afwezigheden aan de begeleiding meldt en deze afwezigheden 
zoveel mogelijk respecteert.   



Zonnehoeve Future Proof

Zoals u weet, zijn we dit jaar de strategische oefening Zonnehoeve Future Proof gestart. In verschillende 
werkgroepen werd er overlegd rond thema’s zoals doelgroepen, dagbesteding, werken, digitalisatie, (ver-
keers)veiligheid en ecologie.. 
De bevindingen van de werkgroepen werden gepresenteerd aan de medewerkers en aan de Raad van  
Bestuur. Er restten nog enkele vragen waar nu verschillende werkgroepen zich over buigen. Hierin worden 
de adviezen van Zonnehoeve Future Proof oefening meegenomen. Evenals de bronnen waarop deze advie-
zen gestoeld zijn, zoals het Marktonderzoek Wonen dat we in 2020 organiseerden en waar verschillenden 
onder u aan deelnamen. 

We streven ernaar om in de eerste helft van 2022 een volledig afgerond gebouwenplan te kunnen presen-
teren voor het domein aan de Zonnestraat 13. 

Ondertussen hebben we ook al enkele concrete stappen kunnen zetten. 

De afbraak van oud Huis 7 is helemaal afgerond en alles is goed verlopen. Voorlopig blijft het perceel nog 
braak liggen, tot we er een nieuwe bestemming aan geven binnen het gebouwenplan. 

In 2022 zal gestart worden met de bouw van de weg van de N60 naar ons domein aan de Zonnestraat 13. 
Deze weg moet zorgen voor een veiliger en vlotter (vracht)verkeer van en naar Zonnehoeve|Production. 
De vergunningsaanvraag is ingediend en in behandeling. Van zodra deze wordt goedgekeurd, kan de bouw 
opstarten. We houden je op de hoogte.

Met de komst van Villa DACart, is het Schuurke buiten gebruik genomen. Het gebouw staat voorlopig leeg 
en het gebouwenplan zal ook voor deze site een nieuwe bestemming formuleren. 

Anders organiseren
traject begeleid door de Wilde Zwanen

We willen de organisatie van onze werking onder de loep nemen en optimaliseren. Zonnehoeve bestaat 
reeds 51 jaar en kende al veel hervormingen, fusies, reorganisaties, ... Ook de laatste jaren is er veel 
veranderd, niet alleen op niveau van onze organisatie, maar ook in de hele sector. Doorheen al deze ver-
anderingen blijft de kwaliteitsvolle dienstverlening voor elke cliënt onze hoofdmissie. Om ervoor te zorgen 
dat onze dienstverlening optimaal verloopt, willen we onze werkwijze dan ook analyseren en kijken wat 
goed zit, wat beter kan en wat we beter loslaten. Dit om het welzijn van de cliënten, maar ook van onze 
medewerkers te optimaliseren. 

We worden in dit traject begeleid door de organisatie de Wilde Zwanen, https://www.wildezwanen.be/. 
Het traject zal in zijn totaliteit een aantal jaar in beslag nemen, maar tussendoor nemen we al concrete 
stappen. 

Nieuws uit de Gebruikersraad

De Gebruikersraden komen verschillende keren in een jaar samen. Hierbij brengen we jullie enkele 
nieuwtjes en beslissingen van dit najaar:

- Op vraag van de Gebruikersraad installeerden we een verkeersspiegel aan ‘t Schuurke op het domein 
aan de Zonnestraat 13 om de zichtbaarheid en dus de veiligheid, daar te verbeteren. We informeerden 
ook bij de gemeente om een snelheidsmeter te installeren. We onderzoeken daarnaast de mogelijkheid 
voor extra verlichting aan de ingang van de keuken. 

- We zijn op zoek naar betaalbare, suikervrije desserts om aan te bieden vanuit de centrale keuken. Mo-
menteel hebben we dit nog niet gevonden. Ideetjes zijn welkom.

- Door de verhuis van Skippy naar Drongen, zal hij helaas geen deel meer uitmaken van de Gebruikers-
raad. Er wordt nog gekeken voor een vervanger.

Een belangrijke rol is weggelegd voor onze medewerkers en dan met name de medewerkers die deel uit-
maken van het drijvend mechanisme achter het traject: het Vliegwiel.

Het Vliegwiel trekt het traject en is ook het bindmiddel met de rest van de organisatie. Er was een groot 
enthousiasme om hieraan deel te nemen. Ondertussen is het Vliegwiel samengesteld en bestaat uit:
Wendy Cloostermans (Administratie); Wendy De Bruycker (Multidisciplinaire Dienst); Margot D’Haene (Huis 
2); Ortwin Lioen (Huis 5-6); Anne Boone (DAC); Bob Coene (Sint-Rochuswegel).

Het Vliegwiel kwam reeds samen. Daarnaast hebben we al een eerste reeks oefeningen doorgemaakt met 
vertegenwoordiging van alle afdelingen van Zonnehoeve|Living+, namelijk BOL oefeningen om te zien wat 
we kunnen behouden, optimaliseren en loslaten.

Volgend jaar gaan we hiermee verder inhoudelijk aan de slag. 

We houden je op de hoogte!



Cliënten

Afscheid
In januari  moesten we helaas afscheid nemen van Marc D.R., hij overleed op 10 januari. 
Eind februari namen we helaas afscheid van Vera B. uit Huis 1, ze overleed op 26 februari.
Helaas zijn in de maand juli Axel V. (H4) (9/7) en Alex V. (H2)(15/7) overleden. 
Helaas dienden we in september afscheid te nemen van René C., cliënt van huis 4. Hij stierf op 10/9.
Tot onze spijt is op  27/10  André B., cliënt huis 1,overleden. 
Begin november heeft Rita D. Zonnehoeve|Living+ verlaten. Zij koos ervoor om dichter bij haar netwerk 
te gaan wonen.
Diezelfde maand dienden we jammer genoeg afscheid te nemen van Christiana DV. Zij is op 19/11 gestor-
ven. 
2021 sluiten we af met het vertrek van Skippy P. Skippy gaat naar een andere voorziening wonen. 

Nieuwe cliënten
Op 15 maart verwelkomden we Adriana V.D. S. in de Sint-Rochuswegel.
Sinds 10 mei woont Sabine D.C. in Huis 3. 
Begin augustus mochten we Naïki U. verwelkomen. Naïki zal begeleid worden door het mobiel team. 
Op 30/8/2021 kwam Alice V. erbij. Alice verblijft in H1.  
Op 3 september is Jana G. 2 dagen per week in de dagbesteding gestart. 

Verhuizen
Op 1 februari verhuisde John V. vanuit een studio op de tweede verdieping van de Sint-Rochuswegel naar 
een private woning. Hij wordt nog altijd begeleid door het mobiel team.
Op 1 maart verhuisde Seppe C. van een studio in de Sint-Rochuswegel naar een appartement op de twee-
de verdieping.
Ook op 1 maart verhuisde Eric V. van Huis 4 naar Huis 3.
Op 1 juli nam Laurenzo P. zijn intrek in zijn nieuwe appartement in residentie Belle Vue te Gavere. Van 
daaruit krijgt hij verder mobiele begeleiding door het mobiel team.
Joachim E. is halfweg augustus naar een private huurwoning verhuisd. Het mobiel team komt nog steeds 
bij hem langs. 
Half september is Hilde M. verhuisd naar een studio in de Z11.
Eind september is Noriddine H. van huis 6 naar huis 4 verhuisd.  
Ook Karel B. is op 1 oktober verhuisd van een studio in de Sint-Rochuswegel naar Huis 2. 
Op 15 oktober vond Pedro DR in zijn studio in de Sint-Rochuswegel een tweede thuis.
Eind november verhuisde Pascale DS. (H6) naar een andere kamer in huis 6. 
Brigitte S. (SRW) verhuisde begin december naar een andere studio binnen de Sint-Rochuswegel. 

Nieuws over cliënten in 2021:

Gilles gaat intern een nieuwe uitdaging aan en start deze maand in het mobiel team waardoor enke-
le uren werden verdeeld onder medewerkers Debbie en Emeraude. We zochten een halftijdse nieuwe 
kracht: Aranka Van de Steene start op 24 december in Huis 4 als woonbegeleider.

We vonden een nieuwe teamcoach in Nathalie Schepens. Zij startte in december als leidinggevende van 
het team van Huis 3 en Huis 4!

Lien, nacht-vlinder, schoof tijdelijk in de werking van Huis 5. Ondertussen zijn we voor de werkingen van 
Huis 5 en Huis 6 op zoek naar een interne invulling van de zwangerschapsvervanging van Heleen.

Claudine Bogaert van het Mobiel team gaat met pensioen en zegde op 17 december haar collega’s en 
cliënten vaarwel na 22 jaar loopbaan in Zonnehoeve|Living+. We wensen haar een mooi pensioen toe!

Er zijn een aantal nieuwe en vertrouwde gezichten in het team van nacht-vlinders. Enkele medewerkers 
kozen voor een jobrotatie: Lien ging tijdelijk aan de slag in Huis 5, Jolien ging proeven van de werking 
in Huis 1 en Ikram kon vast aan de slag in Huis 3. Dries Groessens en Tim Verschueren werden aange-
worven als vlinder en als nachtbegeleider. Vanaf januari kan Tim vast aan de slag als nachtbegeleider, 
net als Nele die al even aan de slag is als tijdelijke kracht.

In het dagactiviteitencentrum nemen we eind december afscheid van Thomas Betsens. Thomas was ja-
ren aan de slag in Zonnehoeve|Living+ als woonbegeleider en werkbegeleider. Hij gaat met de start van 
het nieuwe jaar ook elders een nieuwe uitdaging aan. Wij wensen hem daarbij veel succes. Stany kan 
vanaf januari voor onbepaalde duur verder aan de slag in het dagactiviteitencentrum.

Kate Vos ging in november op pensioen. Zij werkte jarenlang als orthoagoog binnen Zonnehoeve|Living+. 
We wensen haar een mooi pensioen toe! Eind januari verwelkomen we Sofie Dhanens binnen de ploeg 
van orthoagogen, een nieuw gezicht.

Tessa Verplancken, verpleegkundige – medewerker medische dienst, komt niet terug na een periode van 
profylactisch zwangerschapsverlof. Tessa besloot elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. We starten 
hiervoor binnenkort een vacature op.

Begin november verwelkomden we Kristof Weytens als nieuwe zorgcoördinator. Hij is coördinator van 
het DAC, Huis 5 en Huis 6 en de nacht-vlinders.

14 december was de laatste werkdag van Geert Steurbaut, medewerker technische dienst. Hij ging met 
vervroegd pensioen. Hartelijk bedankt voor de jarenlange samenwerking en geniet van je pensioen!

Lorenzo Bocqué was al enkele jaren in dienst als student deeltijds leren, deeltijds werken en boden we 
alvast een jaarcontract aan. Arne Verhaeghe is begin dit schooljaar gestart als student deeltijds leren, 
deeltijds werken. Welkom!

Onze boekhouder Kristiaan De Vogelaere gaat in het voorjaar met pensioen, de vacature voor hoofd-
boekhouder staat momenteel vacant.

Tijdelijk nieuwe organisatiestructuur zorgcoördinatoren
Met de komst van Kristof Weytens als nieuwe zorgcoördinator, is ook een reorganisatie doorgevoerd bin-
nen het coördinatoren team. Het gaat om een tijdelijke nieuwe organisatiestructuur. Tijdelijk, want het 
traject dat we doorlopen met de Wilde Zwanen zal onze structuur mogelijks nog veranderen. 

Maar we merkten dat er nu nood was aan enkele wijzigingen om het zorg gedeelte van onze organisatie 
te ondersteunen. Concreet zorgen we voor een meer evenwichtige verdeling van de werkingen over zorg-
coördinatoren. Vanaf 8/11 werken we daarom met 3 in plaats van 2 zorgcoördinatoren. Namelijk Nancy 
Meert, Hilde Gommers en de nieuwe collega Kristof Weytens. 

Personeelsbeweging
Personeelsverschuivingen in 2021: 

In Huis 1 verwelkomden we Imke Goeminne als nieuwe werkkracht. Imke bleef ‘hangen’ als tevreden 
jobstudent en koos resoluut voor de sector. Ze vervangt in Huis 1 Michelle die in ziekteverlof is. Emma 
kon van Huis 2 naar Huis 1 doorschuiven na de zomer in een vervangingscontract van Carine. Linse koos 
in september voor een jobrotatie richting dagactiviteitencentrum. Zij wordt tot eind maart vervangen 
door Fien Cornil. Jolien, nacht-vlinder, vervangt Hanne die in zwangerschapsverlof is.

Rebecca Cloosterman kon aan de slag in Huis 2. Ook zij heeft Zonnehoeve|Living+ leren kennen middels 
een vakantiejob. Zij vervangt Annelies die halftijds tijdskrediet opneemt.

In Huis 3 werd de samenwerking met Tessa Nuytens stopgezet. Ikram kon na haar gesmaakte tijdelijke 
jobrotatie verder aan de slag in Huis 3. Ellen is terug uit moederschapsrust.



Ad Valvas

We beschikken over een ruime waaier aan woonvormen met verschillende mogelijkhe-
den. Ben je nog op zoek naar een job of een zinvolle dagbesteding? Dan kun je ook bij ons  
terecht. Onze jobcoaches zoeken samen met jou naar een job die bij je past. We beschikken  
bovendien over een Dagactiviteitencentrum met een grote variatie aan ateliers  
zoals Sport, Kunst (DACart), Semi-industrieel werk, Biotuinieren of ons splinter-
nieuw winkelatelier ‘t GaZon. Je kunt ook beroep doen op begeleiding van ons mobiel 
team of RTH begeleiding, zonder dat je in een woning van Zonnehoeve|Living+ woont.  

Wat je wilt, bepaal je helemaal zelf. We gaan met jou in dialoog rond wat jou  
gelukkig maakt en waar je nood aan hebt. Je persoonlijk begeleider coacht je in alle  
aspecten van het leven en wordt hierin ondersteund door ons multidisciplinair team. 

Zoek je een woning of dagbesteding met de ondersteuning die  
jij nodig hebt en belangrijk vindt? Lees even verder wat wij te bieden hebben:

Lijkt dit je iets? We bieden verschillende woonvormen aan: 

Residentieel wonen / Wonen op het domein

Op ons hoofddomein in Eke hebben we 
verschillende gezellige leefgroepen. In een 
leefgroep woon je samen met een 10-tal 
personen. Je hebt je eigen kamer. De living, 
keuken en badkamer(s) worden gedeeld. Er 
is 24u/24u 7/7 begeleiding aanwezig. Er ligt 
een grote naduk op het groepsgebeuren. 

Studiowonen / Wonen in een eigen woning

Heb jij nood aan iets meer zelfstandigheid? 
Dan zijn de woonvormen binnen studiowonen 
misschien wel iets voor jou. Je hebt je eigen 
leefruimte, badkamer en keuken. Je woont in 
een groepswoning of een particulier huis in 
de straat, alleen of met huisgenoten. Je kunt 
beroep doen op (telefonische) permanentie. 

www.zonnehoeve.be/living  -  zlsocialedienst@zonnehoeve.be  -  09 384 21 80  

biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking en/of een autismespectrumstoornis

Stel al je vragen over ons aanbod tijdens de

INFOSESSIE
26 januari 2022 - vanaf 14u - Zonnestraat 13, Eke

Schrijf je voor 20 januari in via zlsocialedienst@zonnehoeve.be

Open Plaatsen

We hebben momenteel 
verschillende open plaatsen. 
Onder andere in in Huis 1, 
Huis 2, Huis 4, Huis 5, Huis 6 
en Huis 9.

Daarnaast bieden wij mobie-
le begeleiding aan en zijn er 
ook steeds open plaatsen in 
ons dagactiviteitencentrum.

We willen mensen met een 
zorgvraag graag informeren 
over de mogelijkheden die 
wij bieden.

Daarom organiseren we 
26 januari een infosessie 
waarop mensen hun vragen 
kunnen stellen aan de me-
dewerkers van onze sociale 
dienst. 

Ken je iemand die nog op 
zoek is naar de juiste on-
dersteuning? Geef dit zeker 
door!

een initiatief van 

Markt 26, 9890 Gavere                           www.zonnehoeve.be/living

Kerstshopping
18 & 19 december

14u - 20u

Kerstcadeautjes shoppen in een gezellige kerstsfeer - 
Gra� s glaasje gluhwein, chocomelk of huisgemaakte notenporto - 
Steun de Warmste Week met jouw “kunnen zijn wie je bent” aankoop

Volg onze 
Facebook 

pagina en blijf 
op de hoogte van 
alle nieuwtjes!

Zonnehoeve-Living

VERLOF
Tussen Kerst en Oud & Nieuw is het 
Dagactiviteitencentrum gesloten. 
In de huizen is de bezetting in die 
periode minimaal. Dit jaar wordt 
dit nog iets versterkt door de Coro-
na crisis, omdat mensen in quaran-
taine zitten of omdat mensen nog 
niet de kans kregen hun verlof op 
te nemen. Bedankt voor je begrip!

Ken je het Werkburo? Sinds 2019 maken we met Zonnehoeve|Living+ 
deel uit van Werkburo Oost-Vlaanderen. Het Werkburo begeleidt 
mensen met een (arbeids)handicap richting een (on)bezoldigde job 
op de reguliere arbeidsmarkt. Ondertussen mag het Werkburo Oost-
-Vlaanderen al trots zijn op een mooi aantal goede matches tussen 
begeleid werkers en bedrijven! Deze maand zetten ze enkele van 
deze matches in de kijker met filmpjes waarin begeleid werkers, 
jobcoaches en werkgevers getuigen over hun ervaringen. Je kunt de 
filmpjes terugvinden via de Facebook pagina van het Werkburo of op 
hun Youtube kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UCaAlW7xRdv8VP4aPbaGfpbw 

De verdeling van de werkingen zal er als volgt uitzien: 

Hilde • Mobiel team  •Huis 1&2 •Sint-Rochuswegel 
Kristof •DAC • Huis 5&6 •Nacht-vlinder
Nancy •Huis 8&9 • Huis 3&4

Nancy Meert blijft daarnaast ook coördinator Multidisciplinaire Dienst (orthoagogen, medische dienst en 
paramedische dienst). De sociale dienst zal rechtstreeks worden aangestuurd door Katy Provoost, maar 
blijft wel deel uitmaken van de MDD en het multidisciplinair werken blijft verder bestaan. 

We schatten in dat deze meer evenwichtige verdeling de dienstverlening voor de cliënten en een zorg-
zaam personeelsbeleid ten goede komt. 



Terugblikken....
Zomer

We kunnen terugblikken op een gezellige zomer met als feestelijke finale ons Zonnehoevefeest op  18 en 19 
september. Op 18 september mochten we een grote groep enthousiaste wandelaars en fietsers ontvangen 
en op 19 september werd er gezellig gebruncht in onze feesttent.

In totaal haalden we een ruime €2000 op voor ons goede doel, de aankoop van een Fun2Go duofiets. Via 
deze weg willen we alle sponsors en bezoekers nog eens hartelijk danken voor hun steun. Om de Fun2 Go 
duofiets aan te kunnen kopen, zullen we deze fondsen moeten combineren met andere fondsen uit eerdere 
acties. We houden jullie op de hoogte!

Sinterklaas ZoVRIJ

Ook dit jaar ging Sinterklaas ons deurtje niet voorbij. De Sint mobiel ging volledig Corona proof langs bij 
de bubbels, het werd een gezellige namiddag! We bedanken hierbij alle hulp Sinten van ZoVRIJ om dit 
mogelijk te maken!



Fijne Feestdagen 

&

een gelukkig 2022!

Sonia Schellinck - Landschap

Het jaar 2020 was bizar,  maar ook 2021 was nog raar,
we wensen voor iedereen een gelukkig en vooral  gezond nieuw jaar.

 
Een jaar waarin we elkaar terug zonder l imieten mogen ontmoeten,

en we niet zo vaak moeten terugvallen op digitale groeten.
 

We zijn natuurli jk ook dankbaar en fier,
op al le  sterke en warme mensen hier.

 
De warmte is  onze sterkte en helpt ons hierdoor,

samen sterk en zorgzaam voor elkaar:  daar gaan we voor!
 

We wensen iedereen veel  veerkracht en goesting voor het nieuwe jaar,
we zorgen voor ieders veil igheid en welzijn,  

samen maken we onze dromen waar!
 

Wensen voor het nieuwe jaar

V A N  O N S  A L L E M A A L


