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Winter editie 



 
 
Beste lezer,  

Voor je ligt de wintereditie van onze nieuwsbrief. Je leest hierin meer over verschillende 

initiatieven en activiteiten de afgelopen maanden en de komende periode.  

 

We willen ook nog eens ons nieuw online communicatieplatform in de verf zetten: 

Connect!  

Connect is een soort intranet waarop 

alle betrokkenen bij Zonnehoeve|Living+ 

kunnen inloggen. Op Connect vind je 

allerhande informatie terug, 

gegroepeerd in verschillende modules: 

- Nieuws 

 

 

 

 

 

- Activiteiten 

 

- Wie-is-Wie 

- Downloads 

 

Naast jullie als netwerk van de cliënten, hebben alle medewerkers, vrijwilligers, 

bestuurders en de cliënten die dit wensen en kunnen, toegang tot Connect.  

Het enige dat je nodig hebt, is een internetverbinding en een e-mailadres en dan kun je 

van ons een login krijgen. Met die login kun je regelmatig een kijkje nemen op Connect om 

zo op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen onze organisatie.  

 

 



We streven ernaar om tegen de zomer van 2023 iedereen op Connect te krijgen en dan 

volledig over te stappen. Dat betekent dat we dan geen nieuwsbrieven of uitnodigingen 

meer per mail of post versturen, maar dat alles via Connect zal verlopen. Je kan je dan 

bijvoorbeeld ook inschrijven voor zaken als het Zonnehoevefeest via Connect en achteraf 

de foto’s bekijken.  

Op deze manier werken we niet alleen ecologisch en veel efficiënter, maar kunnen we je 

ook veel vlotter informeren. Het is ook veilig, Connect is enkel toegankelijk voor mensen 

die een login hebben.  

Voor diegenen die écht geen internet en/of mailadres hebben, voorzien we uiteraard 

alternatieve communicatie.  

Heb je ondertussen nog geen login en wil je graag op de hoogte blijven van het reilen 
en zeilen van Zonnehoeve?  
Geef ons dan je gegevens door via bijgesloten formulier en dan bezorgen we jou een 
persoonlijke login. 
 

Covid-19 
Het winter seizoen is helaas het seizoen van de rondwarende virussen. Ook het Corona 

virus is nog altijd onder ons. De laatste weken krijgen we op Zonnehoeve terug te maken 

met besmettingen. Momenteel slaat het virus vooral toe in Huis 8. We passen de 

voorgeschreven maatregelen bij besmettingen, zoals quarantaines en doorgedreven 

hygiëne, nauwgezet toe. Maar ook preventie blijft essentieel om besmettingen binnen de 

perken te houden. Ook van jullie vragen we om daar een verantwoordelijkheid in op te 

nemen. Zeer belangrijk is dat je thuis blijft als je ziek bent of symptomen vertoont die 

kunnen wijzen op Covid-19. Test je negatief maar je vertoont toch symptomen? Draag dan 

een mondmasker en pas strikte handhygiëne toe. Ben je in contact geweest met iemand 

die positief test? Draag dan ook zeker een mondmasker als je naar Zonnehoeve komt.  

Nog enkele tips van onze interne preventieadviseur, Els Moerman, om Covid en andere 

infectieziekten zoals griep en verkoudheid te voorkomen: 

 Was vaak en goed uw handen met water en zeep en ontsmet uw handen tussendoor 

 Hoest of nies in uw elleboog 

 Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog 

 Raak uw gezicht zo min mogelijk aan 

 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was 

daarna uw handen 

 Ventileer regelmatig alle binnenruimtes  

 Bij symptomen blijf thuis en laat u testen 

 Indien je een hoog risico contact had, blijf waakzaam voor symptomen en draag 

een mondmasker 

Samen zijn we zorgzaam voor elkaar en gaan we voor veilige en gezonde Feestdagen. 

 

 

 

 



WERKING 
 

Zonnehoeve Future Proof 
Het traject Zonnehoeve Future Proof is de laatste maanden verder gelopen. We bevinden 

ons momenteel nog in de fase van de opmaak van het masterplan. Dit doen de architecten, 

op basis van alle verzamelde informatie, adviezen en richtlijnen vanuit de gemeente, onze 

organisatie en alle betrokkenen (cliënten, medewerkers, netwerk, vrijwilligers, …).  

Zoals aangegeven in onze zomer nieuwsbrief, werken we samen met twee 

architectenbureaus: Denc Studio en Archipl. Denc heeft een grondige expertise in 

duurzame, ecologische projecten en Archipe kan de nodige ervaring binnen de zorgsector 

en meer bepaald ook de VIPA sector voorleggen. Voor dit project gaan ze een 

samenwerking aan met elkaar, wat volgens ons de nodige expertise en kennis bijeen brengt 

die nodig is voor de accenten die we op het leven op het domein aan de Zonnestraat 13 

willen leggen.  

Momenteel werken de architecten dus volop aan het masterplan. Het masterplan is een 

ruimtelijke visie, een kapstok als het ware voor de herinrichting van ons domein. In het 

masterplan vinden we algemene inrichtingsprincipes, maar ook een toekomstbeeld om 

onze doelstellingen in waar te maken. Concreet vertaalt dit zich in principeschetsen en 

ontwerpvoorbeelden, met nog voldoende ruimte en flexibiliteit voor het uitwerken van 

toekomstige plannen.  

We gaan een overzicht hebben van de mogelijkheden, optimale pistes, opportuniteiten, ... 

voor ons domein op verschillende vlakken (ruimtelijke ordening, circulatie, duurzaamheid, 

groen, ...) maar ook van de grenzen waar we mee te maken zullen krijgen.  

 

Let op: een masterplan is nog geen inrichtingsplan of technisch plan waarin tot in detail 

alles vastgelegd wordt. Een masterplan werkt de architectuur an sich niet uit, dit komt pas 

aan bod in een volgende fase. 

Er werd tussentijds nog enige informatie opgevraagd, waar we de laatste weken rond 

gewerkt hebben. We verwachten aan het begin van 2023 een eerste voorstel te verkrijgen 

van de architecten. Hierna breekt een fase aan van feedback en bijsturing, uiteraard 

worden de verschillende partijen binnen onze organisatie hier tijdig op betrokken. We 

houden jullie op de hoogte.  

 

De meest recente informatie rond Zonnehoeve 

Future Proof, vind je ook steeds terug op ons 

communicatieplatform Connect. Hier stellen de 

architecten zichzelf en het project bijvoorbeeld ook 

voor via een video. Vraag je account aan via 

bijgesloten formulier en blijf op de hoogte! 

 

 

 

 

 



 

De Bougies 
traject begeleid door de Wilde Zwanen 

In vorige nieuwsbrieven lieten we jullie kennismaken met het 

traject “Anders organiseren” waarin we onze werking analyseren 

en kijken wat goed zit, wat beter kan en wat we beter loslaten. 

De bedoeling is tot een optimale organisatiestructuur te komen 

waarmee we de cliënten optimale dienstverlening kunnen 

aanbieden. We worden in dit traject begeleid door de organisatie 

de Wilde Zwanen.  

6 medewerkers zijn de trekkende kracht achter dit traject, onder de naam “De Bougies”.  

De afgelopen maanden werkten de Bougies verder om het traject dichter bij het einddoel 

te brengen. Kort samengevat maken we met de Wilde Zwanen een vlucht van onze missie, 

visie, waarden (ons Kompas); over optimale dienstverlening tot de uiteindelijke 

organisatie- en teamstructuur die deze dienstverlening kwalitatief aan de cliënten kan 

aanbieden.  

Momenteel bevinden we ons nog in de fase van het uittekenen van de optimale 

dienstverlening. Het werk uit Zonnehoeve Future Proof nemen we hierin mee, evenals 

informatie uit eerdere trajecten zoals het marktonderzoek wonen in 2020. In de praktijk 

zal veel hetzelfde blijven, maar verschillende aspecten van bijvoorbeeld het wonen en ons 

dagactiviteitencentrum nemen we onder de loep om nog beter te organiseren. Binnenkort 

worden werkgroepen geïnstalleerd rond deze materie, om hier tot een concreet voorstel te 

komen.  

Een volgende stap is het uitzetten van de benodigde organisatiestructuur om de 

dienstverlening waar te maken. We hopen tegen de zomer van 2023 met deze stap ons 

traject te finaliseren.  

Op verschillende forums wordt de ruimere groep van medewerkers momenteel in het 

traject betrokken. In de loop van 2023 betrekken we de cliënten en jullie, hun netwerk, 

daar ook graag bij. Op die manier willen we ervoor zorgen dat het traject en de nieuwe 

organisatiestructuur breed gedragen is en afgetoetst aan ieders wensen.  

De bougies bestaan uit Wendy De Bruycker (Multidisciplinaire Dienst); Margot D’Haene 

(Huis 2); Ortwin Lioen (Huis 5-6); Anne Boone (DAC); Bob Coene (Sint-Rochuswegel) en 

Suzanne Lambert (Communicatie). Je kunt ze bereiken via debougies@zonnehoeve.be 

 

Buurtwerker ‘tis voor mekaar’  
Sommigen onder jullie hebben het al op sociale media zien verschijnen. Sinds 1 september 

ging Hannelore Baeten aan de slag als buurtwerker voor het zorgzame buurten project ’tis 

voor mekaar’.  

Hannelore geeft jullie graag een woordje uitleg bij wat ze concreet zal doen:  

 

Samen met een aantal zorgpartners in de buurt, gaan we op zoek naar het antwoord op de 

vraag; “Hoe kunnen we in het centrum van Gavere een beetje meer zorg dragen voor 

elkaar?”  

 



We streven naar laagdrempelige zorg, buren die elkaar een handje toesteken, partners die 

de handen in elkaar slaan, kortom naar een buurt die er voor mekaar is.  

Volg onze avonturen op 

facebook en Instagram via 

tisvoormekaar. En heb je tips, 

ideeën, vragen, ben je zelf uit 

de buurt en wil je iets 

betekenen, laat het mij weten!  

 

Er is bijvoorbeeld al een 

filmpje gemaakt in ’t GaZon, 

terug te vinden op de 

Facebookpagina’s van tis voor 

mekaar, ’t GaZon en 

Zonnehoeve|Living+. Deze 

week stond het initiatief in het 

infoblad Gavere. 

We wensen Hannelore heel veel succes bij de verdere uitbouw van dit project.  

 

Cliënten 
Hier lees je nieuws over onze cliënten, sinds oktober 2022: 
 

Op 15 oktober verhuisde Jens D. van Sint-Rochuswegel naar ons domein in de Zonnestraat 

13 Eke. Hij nam zijn intrek in Huis 1.  

 

Op 21 oktober mochten we Iris D.C. opnieuw verwelkomen nadat ze een paar jaar in het 

Leuvense woonde. Ze woont nu terug in haar appartement in de residentie Bellevue in 

Gavere. Ze wordt begeleid door het mobiel team.  

 

Op 1 december mochten we Els S. verwelkomen in Huis 5. 

Op 15 december verhuisde Margot D. van Huis 8 naar een studio in de Sint-Rochuswegel.  

Bert V. verliet Zonnehoeve op 15 december en op 31 december nemen we ook afscheid 

van Diana P. We wensen hen veel succes met de verhuis en hun verdere toekomst. 

We moesten helaas afscheid nemen van Dirk V.H. Hij overleed in Huis 2 in aanwezigheid 

van zijn familie op 7 december. 

 

Medewerkers 
Hier lees je nieuws over onze medewerkers, sinds oktober 2022: 
 
In Huis 1 zijn collega’s Michelle en Hanne sinds september terug aan de slag na een 

periode van afwezigheid. Welkom terug collega’s!  

 

 

 



In Huis 2 verwelkomen we Annelies terug na een periode van loopbaanonderbreking! Imke 

werkte een weekje in Huis 5, maar ging dan terug in Huis 2 aan de slag ter vervanging van 

de ziekteperiode van Bram.  

 

Huis 3-4  

Amine is op 25/10/2022 bevallen van haar dochtertje Aksa. Proficiat Amine! 

Suenna startte in oktober in Huis 4. Momenteel is Suenna in verwachting en zoeken we 

naar een vervanging.  

 

Huis 5  

Marieke, die halftijds aan de slag is in het dagactiviteitencentrum, werkt sinds 17/10 ook 

halftijds in Huis 5.  

Laura is in blijde verwachting van haar eerste kindje. Zij deed aangepast werk tot 

27/11/2022 en is nu in profylactisch zwangerschapsverlof.  

 

Huis 8 en Huis 9 

Annelore, die voorheen Lory en Kimberley in Huis 8 verving, is vast in dienst gekomen in 

Huis 9. Daan vervangt Kimberley tot haar terugkeer in januari.  

Lory was reeds geruime tijd aan de slag in het DAC en is ingegaan op het aanbod om dit in 

het volledig jaar 2023 te blijven doen. 

Jessie heeft besloten Zonnehoeve|Living+ te verlaten, we wensen haar veel succes bij 

haar verdere loopbaan.  

Fien is in blijde verwachting. Zij deed aangepast werk tot 11/12 en is nu in profylactisch 

zwangerschapsverlof. Vanaf januari wordt zij vervangen door Daan.  

 

Nacht-vlinder  
Jade, woonbegeleider Huis 8 tot eind dit jaar, wordt momenteel extra uren ingezet in de 
vlinderwerking.  
 

Sint-Rochuswegel en Mobiel Team 

Hannelore neemt sinds 1 september de coördinatorrol op van het project ’t is voor 

mekaar (zie hierboven). Gedurende het project werkt ze dus niet meer als 

leefgroepbegeleider van de Sint-Rochuswegel. Naast de opdracht voor het project werkt ze 

nog steeds als RTH-begeleider binnen het mobiel team. Veel succes Hannelore!  

 

Op 29/11 was het de laatste werkdag van onze collega Claude van het mobiel team 

(eveneens intern preventieadviseur en vertrouwenspersoon), hij mag namelijk gaan 

genieten van zijn welverdiend pensioen. Via deze weg willen we Claude van harte 

bedanken voor zijn jarenlange, trouwe dienst. 

 

HR 

Inge was een ruime periode afwezig wegens ziekte. Zij heeft tijdens haar afwezigheid 

besloten een andere uitdaging te zoeken en zal dus niet meer terugkomen naar 

Zonnehoeve|Living+. We wensen haar heel veel succes in haar verdere loopbaan! Kayliegh 

versterkt sinds september het team HR. Sofie, coördinator HR is in november bevallen van 

haar tweede kindje, Jasmijn, en blijft nog tot mei 2023 in moederschaps- en 

ouderschapsverlof. Proficiat Sofie! 

ICT 

Onze ICT verantwoordelijke, Karin Segers, ging eind november met pensioen na 14 

geëngageerde dienstjaren. Via deze weg bedanken we Karin voor haar inzet en we wensen 

haar een mooi pensioen. 



VOORUIT KIJKEN! 

Kerstshopping in ’t GaZon 
 
Dit weekend, op 17 en 18 december organiseert ’t GaZon 
een gezellige kersthopping.  
 
Kom je kerstcadeautjes kopen in een gezellige sfeer, met 
een hapje en een drankje. 
 
Zaterdag 17 december van 14u tot 18u 
Zondag 18 december van 10u tot 14u 
 
Markt 26 Gavere 
 
Tot dan? 
Team 't GaZon 

 
 

 
 

Kerstdorp Sint-Martens-Latem  
Op 17 en 18 december vindt een nieuwe editie van het Kerstdorp in Sint-Martens-Latem 

plaats. Het Kerstdorp is een jaarlijks evenement, een samenwerking tussen het 

Gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem en de Lions club uit dezelfde gemeente. De 

opbrengsten gaan rechtstreeks naar goede doelen en verenigingen, waaronder onze 

organisatie.  

 

Al jaren neemt Zonnehoeve|Living+ deel en ook dit jaar zijn we van de partij. We nemen 

deel met een standje met zelfgemaakte producten uit verschillende ateliers van ons DAC, 

waaronder ’t GaZon, Villa DACart en de Biotuin/Semi. Je vindt ons terug in de Raadzaal, 

centraal op het Kerstdorp rond het gemeentehuis en de kerk van Sint-Martens-Latem.  

 

Het Kerstdorp is open op zaterdag vanaf 16 uur tot 23 uur; op zondag vanaf 13 uur tot 20 

uur. Programma en info vind je terug op: https://kerstdorp-latem.be/    

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://kerstdorp-latem.be/


AD VALVAS 

Aankoop Funtrain 
De aankoop van een 'Funtrain' stond al lange tijd op de 

wensenlijst van Zonnehoeve|Living+. De Funtrain is een 

tweepersoons aanhanger die je aan de Fun2Go duofiets 

kunt bevestigen. 

Dankzij de Funtrain krijgen mensen die beperkt zijn in 

hun mogelijkheden de kans om in groep te genieten van 

de buitenlucht. Je kunt met 4 mensen tegelijk fietsen. 

 

Zo’n zware investering vraagt veel tijd om de nodige 

fondsen bijeen te sparen en ook de coronacrisis gooide helaas roet in het eten.  

 

De combinatie van een deel van de opbrengst van de Music For Life actie ‘48u op rollen’ in 

2019 (die ons 10 500 euro opleverde!) en de opbrengst van de wandel- en fietszoektocht 

van het Zonnehoevefeest 2021 maakte deze aankoop mogelijk.   

 

Via deze weg willen we dan ook alle mensen die de acties ondersteund hebben en deze 

investering mede mogelijk gemaakt hebben van harte bedanken! 

 

 

Logo’s wagens  
Misschien hebben enkelen onder jullie het al opgemerkt, maar 

onze wagens zijn sinds kort bestickerd met het logo van 

Zonnehoeve|Living+.   

 

De stickers zijn subtiel maar hiermee verhogen we onze 

herkenbaarheid.  

 

TERUGBLIKKEN 
 

Halloween ging bij ons niet onopgemerkt 

voorbij! 

In ons dagactiviteitencentrum werden 

koekjes gebakken en werd een 

Halloweenbingo gespeeld. Enkele 

vrijwilligers van VZW ZoVRIJ organiseerden 

ook een heuse pannenkoekbak. Het was 

een geslaagde dag!  

 
 
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063849788964&__cft__%5b0%5d=AZUhw6BBoLT6ZOnkZ-w_k0ge9hXZS7JwprkpaSdXNyF7Uw70OD8c1bWighl8fZjFv4JoFaVCJhB_2F2WqgbbRMam9oF-08L3DZnSGTLuewkUPkODf0hsTdOYSyFck9eAXzMGIF26EwV_Lj7IlOOFo4a5uJ0hFZJbJ4KyS7jLd8ua-GZSg1fiZid1VZmovAX_kn8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/zovrij/?__cft__%5b0%5d=AZUuhZUCesmX0Ec1I0S5KgyGqm_QEQLRs08ZhRBVwDFSIXKJ-KEYyv2IQBHtPQJOkLj_JiCvOGT2PjzR2xu9U9C9mtFaNU4jiDgmXYt_sB7VT_5vqsH7YEC93PxDJ6z6o2r_-Hj9O_N2nkCfNDtjercDVCv7zhET5YWydk7BVJ7ETww-KZuOJ3cAuewwdgXjhsI&__tn__=kK-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas  

Ook de komst van Sinterklaas en zijn pieten mocht niet ontbreken.   

De cliënten van Huis 4 en de Sport afdeling maakten samen een pietenhoed. Tijdens het 

maken van de hoeden zongen ze allen mee met Sinterklaasliedjes.   

Op zondag 4 december kwamen Sinterklaas en zijn gevolg op bezoek in alle werkingen van 

Zonnehoeve|Living+.  

In de namiddag was het 

tijd voor de Sinterklaas 

Cafetaria met 

amusement voor 

iedereen. Het werd 

alweer een hele fijne 

dag!  

Bedankt aan alle 

medewerkers en de 

vrijwilligers van ZoVRIJ 

om dit mogelijk te 

maken voor onze 

cliënten! 

 

KALENDER 
Datum Evenement Locatie 

17 & 18 december 2022 Kerstshopping ‘t GaZon ‘t GaZon 

17 & 18 december 2022 Kerstdorp Sint-Martens-Latem Sint-Martens-Latem 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie 

gezellige 

feestdagen toe en 

een gezond en 

gelukkig 2023! 


