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Beste lezer,

Sinds maart 2020 leven we samen met het Corona virus en de maatregelen die dit met zich mee-
brengt. Al meer dan een jaar moeten we het “gewone leven” op Zonnehoeve|Living+ missen. Al 
die tijd zochten en zoeken we de balans tussen enerzijds veiligheid en anderzijds welzijn van 
cliënten en medewerkers. Veiligheid vraagt een niet aflatende waakzaamheid, welzijn vraagt de 
mogelijkheid tot contact, ontspanning en kunnen leven. 

Dankzij een vaccinatiegraad van 95% onder cliënten en medewerkers en de momenteel dalende 
trend in de Corona cijfers, kunnen we deze zomer meer inzetten op welzijn. Het zal helaas nog 
geen zomer worden zoals voor de Corona crisis. We gaan evenementen zoals de DACart tentoon-
stelling, het Zonnehoevefeest en (hoogstwaarschijnlijk) deelname aan allerhande festivals nog 
een jaartje moeten missen. 

Maar dat wil niet zeggen dat het geen toffe zomer wordt. We kijken momenteel zelfs of we een 
Zonnehoevefeest volgens een Corona proof concept kunnen uitwerken. In deze nieuwsbrief blik-
ken we vooruit op wat er komen gaat en schrijven we je bij over wat er de eerste 5 maanden 
van 2021 leefde op Zonnehoeve|Living+. En gelukkig zijn dat ook veel niet-Corona gerelateerde 
verhalen!

Veel leesplezier!

We willen meer en meer inzetten op communicatie via 
e-mail. Het is beter voor het milieu en we kunnen je
veel sneller informeren. Dit blijkt nu in Corona tijden met 
snel veranderende situaties des te meer. Het Corona 
gerelateerde nieuws wordt enkel nog via e-mail verstuurd. 
Vanaf 2021 willen we dit doortrekken naar al onze 
communicatie (uitnodigingen, nieuwsbrieven, ...). 
Heb je een e-mail adres maar ontvang je onze 
communicatie nog per post? Stuur je e-mail adres 
dan door naar suzanne.lambert@zonnehoeve.be zodat je 
op de hoogte blijft van het reilen en zeilen binnen 
Zonnehoeve|Living+. Heb je geen e-mail adres en kun je 
er echt geen aanmaken? Geef dit dan door via je contact 
persoon bij Zonnehoeve|Living+ en we zoeken naar 
een oplossing. 



De Corona crisis waarin we ons sinds maart 2020 bevinden, had en heeft een grote impact op de werking 
van Zonnehoeve|Living+. We hielden je het afgelopen jaar op de hoogte van de geldende maatregelen en 
consequenties daarvan op het dagelijks leven. 

In februari van dit jaar konden we de vaccinatie campagne opstarten, met het vaccin van Pfizer Biontech. 
Een tweede inenting op de symbolische datum 13 maart zorgde voor een vaccinatiegraad van welliefst 95% 
onder het grootste deel van onze medewerkers en cliënten. Deze vaccinatiegraad, gecombineerd met de 
momenteel dalende trend in de Corona cijfers in België, laat ons toe de Corona maatregelen te versoepe-
len. Hier halen we enkele voor u relevante versoepelingen aan: 

Versoepelingen vanaf 1 juni:

 - Leefgroep bubbels
Vanaf 1 juni stappen we af van de leefgroep-bubbels. Dit maakt dat alle leefgroepen van het domein 
Zonnestraat 13, de Sint-Rochuswegel en de mobiele werking tot één en dezelfde bubbel zullen behoren. 
Dit betekent dat contact tussen alle cliënten van Zonnehoeve|Living+ terug mogelijk is zoals voor de 
Corona crisis. 

Preventieve maatregelen tussen cliënten zijn dus niet langer verplicht, maar het mag natuurlijk nog 
altijd en is zelfs warm aanbevolen. Dit betekent ook dat cliënten zowel binnen als buiten op de sites 
van Zonnehoeve|Living+ geen mondmaskers meer moeten dragen. We vragen hen wel te allen tijde een 
mondmasker op zak te hebben. Voor medewerkers blijven preventieve maatregelen zoals mondmaskers 
voorlopig wel gelden in de meeste situaties.

 - Mondmaskers
Buiten, op de sites van Zonnehoeve|Living+, is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht, 
niet voor cliënten, medewerkers, netwerk, externen, ... We vragen wel van iedereen een mondmasker 
op zak te hebben. Het buiten dragen van een mondmasker is natuurlijk nog altijd toegestaan. Binnen 
is een mondmasker nog verplicht, behalve voor cliënten in hun woonomgeving en medewerkers in hun 
werkomgeving. 

- Netwerk op de kamer
De bezoekregeling blijft van kracht, met enkele versoepelingen vanaf 9 juni. Vanaf 1 juni mogen 2 
personen van het netwerk wel mee op de kamer bij ophaal- of terugbrengmomenten. Het netwerk komt 
daarbij niet in de gemeenschappelijke ruimtes van de leefgroep. 

Corona



Versoepelingen vanaf 9 juni:

 - Refter
De refter wordt terug opengesteld voor medewerkers voor het middagmaal. In deze fase gaat het ser-
veergedeelte nog niet open. Er mogen 12 medewerkers tegelijkertijd eten. Let op: Er zitten maximum 
4 mensen aan één tafel en er blijft 1,5 meter tussen de gezelschappen. Dit betekent dat de refter in de 
week pas vanaf 17u open is als bezoekruimte.

 - Bezoek
Binnen de bezoekregeling gaan vanaf 9 juni enkele versoepelingen in:

 - Binnen:
  - Maximum 4 bezoekers per cliënt per bezoekmoment (kinderen -12 jaar worden  
  meegerekend (uitgez. als het de eigen kinderen van de cliënt betreft), deze bezoekers  
  mogen wisselen.
  - Bezoek op de kamer is toegestaan, maximum 2 bezoekers tegelijkertijd. Deze bezoekers  
  mogen wisselen. 

 - Buiten:
  - Maximum 9 bezoekers per cliënt per bezoekmoment, deze bezoekers mogen wisselen.

 - Algemeen:
  - Een bezoekmoment is niet gelimiteerd in tijd
  - Een bezoekmoment gebeurt enkel op afspraak
  - Bezoek vindt nooit plaats in de gemeenschappelijke delen van de leefgroep, ook niet op  
  het terras
  - Bij alle contacten binnen de bezoekregeling zijn preventieve maatregelen zoals een   
  mondmasker en afstand verplicht

Je vindt alle afspraken binnen de bezoekregeling terug op onze website: https://zonnehoeve.be/living/
situatie-n-a-v-corona 

 - Evenementen en activiteiten
Er kunnen (individuele) feestelijkheden op Zonnehoeve|Living+ georganiseerd worden, bijvoorbeeld ver-
jaardagen. Hierbij gelden wel de volgende voorwaarden:
 - Buiten:
  - Maximum 10 personen
  - Voldoende aandacht voor preventieve maatregelen 
 - Binnen:
  - Niet in de gemeenschappelijke ruimtes van de leefgroep(tuin)
  - Maximum aantal personen hangt af van de ruimte:
   o Refter: maximum 20 personen en maximum 4 personen aan 1 tafel (hore  
  ca richtlijnen). Het  terras van de refter kan ook gebruikt worden.
   o Kamer van de cliënt: maximum 3 personen
 - Voldoende aandacht voor preventieve maatregelen 

Op onze website vind je ook steeds een recent overzicht van de geldende Corona maatregelen.
Heb je vragen of suggesties rond de huidige situatie? Je kunt terecht bij onze operationeel 
manager, Katy Provoost: 0497 057 617. 



Huis 8 en Huis 9
Huis 8 werd gesplitst in Huis 8 en Huis 9. De vraag om Huis 8, waar 34 cliënten kunnen wonen, te splitsen 
kwam er tijdens de eerste Lock- Down naar aanleiding van Corona. Toen het huis tijdelijk gesplitst werd 
ondervonden cliënten en medewerkers hiervan een zekere meerwaarde. Het leven in zo een grote groep 
komt de individualisering niet ten goede. Daarom zetten we de splitsing verder.

Januari was een overgangsmaand waarbij nog heel wat zaken moesten geregeld worden, sinds februari 
werkt het team effectief gesplitst. Huis 8 en Huis 9 functioneren als een cluster zoals de andere werkingen 
op het domein (Huis 1-2, Huis 3-4, Huis 5-6). 

De medewerkers werden toegewezen aan 1 team. Hierbij diende ook het PB-schap herbekeken te worden. 
Na bevraging bij cliënten en medewerkers kwamen we tot een verdeling. Het betrokken netwerk is hier 
reeds van op de hoogte.
Je kunt Huis 8 en Huis 9 rechtstreeks bereiken, via onderstaande gegevens:

Huis 8      Huis 9
ZLHuis8@zonnehoeve.be   ZLHuis9@zonnehoeve.be
09/330 17 96 
0499 522 244     0492 469 553   

Werking

Verhuizen!
Eind juni loopt het huurcontract af van de tijdelijke burelen (de kantoorcontainer) vooraan op het domein 
aan de Zonnestraat 13 in Eke. Er is beslist dit contract niet te verlengen. Gezien er voorlopig geen nieuw 
gebouw gerealiseerd is, moesten we dan ook op zoek naar een nieuwe werkplek voor verschillende colle-
ga’s. De afgelopen weken voerde onze technische dienst voorbereidende werken uit en sommige diensten 
verhuisden reeds. Wie kun je in de toekomst waar terugvinden? 

Alle diensten die voorheen in de tijdelijke burelen zaten, verhuizen naar de gang ertegenover: tussen  
DACart 13 en de refter. 
Dit zijn concreet: de diensten Administratie, HR, de Zorgcoördinatoren, Coördinator Ondersteunen-
de Diensten, de Coördinator Multidisciplinaire Dienst, de Bedrijfsadviseur, Interne Preventieadviseur 
en de Operationeel Manager. De ICT medewerker blijft op de gekende plaats zitten, in dezelfde gang.  
De kassa wordt voortaan ingericht aan het voormalig onthaal. Deze ingang met balie zal ook dienen als in-
gang voor leveringen, mensen die rechtstreeks naar een medewerker in de burelen komen, etc. We hangen 
hier ook een bel. Let op: dit is niet het officiële onthaal, dit blijft bij Zonnehoeve|Production. 

De verhuis heeft ook een impact op de mensen van de Multidisciplinaire Dienst en het Mobiel Team die 
reeds in deze gang zaten. Je blijft de mensen van de Sociale Dienst en Medische Dienst op de gekende 
plaats in de gang terugvinden, de mensen van de Paramedische dienst maken enkel nog gebruik van hun 
bureel in de Kineruimte achteraan op ons domein. De Orthoagogen nemen plaats in het voormalig bureel 
van de Paramedische dienst. 

De collega’s van het Mobiel Team behouden 1 bureel in de gang nabij de refter en hebben vanaf heden ook 
een extern bureau, namelijk aan de Steenweg Deinze 150 in Eke.  

DACart 13 is nog altijd terug te vinden in het grote glazen bureel naast het voormalig onthaal. 



Personeelsverschuivingen vanaf 2020

Schoonmaak
Naar aanleiding van de pensioenen van Betty Penninck en Linda De Pestel gingen we nog voor de jaarwis-
seling (2019-2020) op zoek naar nieuwe tijdelijke medewerkers. Helaas hebben we toen geen geschikte 
kandidaten gevonden. Parallel gingen we op zoek naar betaalbare poetshulp via een externe firma voor de 
atelierruimtes. Na evaluatie is ervoor gekozen om het poetsen van de bureel- en DAC-ruimtes te verdelen 
onder de bestaande medewerkers in de schoonmaak. Binnen een ruimere oefening van kostprijsberekening 
werd het aspect rond schoonmaak meegenomen. Midden juni 2020 werd de beslissing gemaakt om een deel 
van de schoonmaak in de leefgroepen op het domein uit te besteden aan de organisatie I-Mens. We namen 
toen afscheid van 3 tijdelijke medewerkers die de mogelijkheid kregen om te solliciteren bij I-Mens. 2 
medewerkers gingen er dan ook aan de slag.

We hebben er in het kader van Corona voor gekozen om ook in het weekend hulp in de schoonmaak te 
voorzien. Sinds oktober hebben we elke zaterdag 3 jobstudenten aan de slag in de schoonmaak: Femke, 
Imke en Renée zijn onze vaste medewerkers en worden vervangen door Thomas, Marie en Alexandra.

Sint-Rochuswegel
In de Sint-Rochuswegel kon Arthur Haenebalcke in dienst blijven tijdens het zwangerschapsverlof van 
Joyce Naessens. Joyce is sinds begin dit jaar terug aan de slag en ook Arthur is als woonbegeleider in de 
Sint-Rochuswegel aan het werk tot eind dit jaar ter vervanging van verschillende tijdskredieten die binnen 
het team worden opgenomen. Hannelore Baeten combineert sinds maart de job van RTH-begeleider met 
de job van woonbegeleider Sint-Rochuswegel.

Huis 1 en Huis 2
Jirka Kuys was eerder aan de slag in het DAC en Huis 1. Ze kon verder aan de slag in Huis 2 naar aanleiding 
van de zwangerschapsvervanging van Margot D’haene. Gezien Kathleen Wittouck de doorschuif maakte 
naar het DAC, vond Jirka opnieuw haar vaste stek in het team van Huis 1. Bij de doorschuif van Minerva 
De Bock naar Huis 9 vonden we een geschikte nieuwe collega in Hanne Van Hijfte. 
In Huis 2 is Margot D’haene sinds februari ’21 terug aan de slag na een periode van zwangerschapsverlof en 
borstvoedingsverlof. Dit betekent dat we afscheid namen van Erica Rottiers die haar sinds 5 oktober 2020 
verving. Stefanie Bijn komt weldra terug na een jaar afwezigheid. Ze werd in het team vervangen door 
Indra Waelbroeck en vervolgens door Emma Walgraeve. Bram Vandecaveye kon na zijn tewerkstelling in 
Huis 5 naadloos aan de slag in Huis 2 ter vervanging van Annelies Verbruggen. Annelies is halftijds terug 
aan het werk na een periode van afwezigheid. Met de doorschuif van Kathy Tytgat en Anja Ackou naar 
Huis 9 konden Indra en Bram voor onbepaalde duur aan de slag in Huis 2. Steven Verbeke kwam het team 
vervoegen en gaat vanaf juli 2021 aan het werk op zijn vaste stek in het DAC. Emma kan daarom verder 
aan de slag in Huis 2.

Team 34
In Huis 3 werd in maart 2020 de samenwerking met Wim Praet beëindigd. Tot november ging Lukas Somers 
er verder aan de slag. Tessa Nuyttens ging daaropvolgend voltijds aan de slag in Huis 3 en Amine Sener 
ging voltijds aan de slag over de werkingen van Huis 3 en Huis 4 heen. Er kwam een vacature in Huis 4 
waarvoor Emeraude Moreels in november werd geselecteerd als nieuwe collega na een periode van stage. 
Ellen Meurez werd tijdens haar zwangerschapsvervanging vanaf december 2020 vervangen door Ikram 
Echchoubbel, nachtvlinder. 
In maart 2021 nam Sigrid Deseyn, teamcoach team 34, afscheid van Zonnehoeve|Living+ na een gevarieer-
de loopbaan van iets meer dan 15 jaar. Op dit ogenblik zijn we nog op zoek naar een vervanging.



Huis 5
Lieze Van Herzeele, die gedurende haar zwangerschap halftijds bleef verder werken als teamcoach, ging 
in februari in moederschapsrust. Hanne Vermeersch vervangt haar gedurende haar bevallingsverlof als 
teamcoach. Amber zou Hanne halftijds als woonbegeleider vervangen, maar vond elders een nieuwe uit-
daging. We zijn op dit ogenblik nog op zoek naar een nieuwe medewerker om het team te ondersteunen.
Lieze wordt halftijds als woonbegeleider vervangen door Luna Davies die daarbovenop nog enkele uren bij 
presteert naar aanleiding van tijdskredieten of niet vervangen uren binnen het team.

Huis 8 en Huis 9
Midden april werd Huis 8 opgedeeld in 2 delen met als doel om het risico op verspreiding van het coronavi-
rus tot het minimum te beperken. Tijdens deze periode is gebleken dat de opdeling positieve effecten had 
op de groep cliënten en hun kwaliteit van leven. Op basis van deze evaluatie werd beslist om de werking 
van Huis 8 in de nabije toekomst te splitsen. Omdat de voorgestelde werking niet haalbaar is met het per-
soneelsbestand van Huis 8, kwam er een uitbreiding van 4 personen om dit mogelijk te maken. We mochten 
heel wat gemotiveerde interne kandidaten ontvangen voor de vacatures in Huis 8. 
Anja Ackou (H2), Minerva De Bock (H1), An Simons (H8) en Kathy Tytgat (H2) werden voor deze opdracht 
geselecteerd. Rond de jaarwisseling werd hun overstap mogelijk gemaakt.

Els Moerman werd gedurende haar zwangerschapsverlof vervangen door Lisa Albrecht. Els is sinds midden 
mei 2021 opnieuw aan de slag in Huis 8.
Nel Vanlandschoot ging in Huis 8 aan de slag ter vervanging van Liesbeth Vanlerberghe. Anja Ackou kreeg 
de mogelijkheid om aan jobrotatie te doen waardoor ook Kimberley Vandingenen de mogelijkheid kreeg 
om aan de slag te gaan als woonbegeleider Huis 9.

Mobiel team
Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 nam Griet Vanderplasschen, teamcoach mobiel team, afscheid van 
Zonnehoeve|Living+. De selectieprocedure werd begin het jaar opgestart maar kende n.a.v. corona een 
tijdelijke stop. Na een pauze zetten we de selectieprocedure eind september verder en konden we Liesbet 
Dewaele selecteren als nieuwe teamcoach voor het mobiel team. Ze ging aan de slag op 1 december 2020. 
In april/mei 2020 ging Jules Van Haute met pensioen. In maart 2021 vond Glenn Darras elders een nieuwe 
uitdaging. We gingen op zoek naar een nieuwe medewerker en konden Anja Ackou selecteren voor het 
mobiel team. Ook Delphine De Gryse is nieuw voor het mobiel team, zij werkt momenteel in een ziekte-
vervanging.

Ondersteunende diensten
In oktober werd de overeenkomst met Tijl Garey, coördinator ondersteunende diensten stopgezet. 3 
december 2020 zou de laatste werkdag worden van Nicole Vermeiren, diensthoofd logistiek. Gezien het 
afscheid van Tijl hebben we echter in samenspraak met Nicole beslist om haar einde tewerkstelling op te 
schuiven naar eind mei 2021. Vorige week zwaaiden we haar dan ook uit na 44 dienstjaren. Gedurende 
meer dan 4 decennia leidde ze de logistiek van onze organisatie in goede banen. Nicole kent elk hoek-
je en kantje, elke put en buis, van Zonnehoeve op haar duimpje. We gaan haar expertise missen, maar 
ook haar gezelschap. Nicole is een boegbeeld, een rots in de branding. Iedereen kent haar, medewerker, 
cliënt, vrijwilliger of netwerk, en kan bij haar terecht. 
Dit gaan we nu moeten missen, maar we wensen  
Nicole een heel mooi pensioen en hopelijk 
treffen wij haar nog op verschillende 
gelegenheden de komende jaren! 
We namen afscheid op veilige afstand met 
presentjes, bloemen, een heuse erehaag en 
veel mooie woorden.

Steven Van de Woestyne werd aangeduid als nieuwe coördinator en ging begin april aan de slag bij Zon-
nehoeve|Living+. Helaas koos Steven er voor om onze organisatie op korte termijn te verlaten. Op 2 juni 
2021 startte Ann Germonpré als nieuwe coördinator ondersteunende diensten.



DAC
Een feestelijk afscheid van Marleen Dervaux naar aanleiding van haar pensioen in april vorig jaar stond 
nog op de planning, maar was niet mogelijk gezien de maatregelen rond Corona. We houden het contact 
warm voor een passend afscheid wanneer het beter past. Ook Suske (Anna Schmook) ging in oktober vorig 
jaar met pensioen. Suske werkte 45 jaar in Zonnehoeve, de laatste jaren was ze aan de slag in DACart. 
Bubbelgewijs nam ze afscheid van cliënten en medewerkers. Lut De Clercq nam afscheid midden decem-
ber en kon Zonnehoeve|Living+ verlaten middels een welgemeende erehaag van cliënten en collega’s.
Eind november 2020 startte Leonie Deriemaeker in het DAC, ze werd er de rest van het kalenderjaar in-
gezet in verschillende ateliers. Kimberley Hillaert ging voltijds aan de slag en Nel Vanlandschoot mochten 
we verwelkomen als nieuwe medewerker. Kathleen Wittouck kreeg de mogelijkheid om te roteren van 
Huis 1 naar het DAC, maar verliet onze organisatie in februari om voltijds aan de slag te kunnen gaan bin-
nen een nieuw opgestart project. Steven Verbeke werd geselecteerd om haar te vervangen maar kan pas 
vanaf 1 juli aan de slag in het DAC. Nel nam de opportuniteit om in mei 2021 te verschuiven naar een job 
als woonbegeleider in Huis 8 waardoor we Stany De Jonge een voltijdse tewerkstelling konden aanbieden 
in het DAC.

Nachtvlinders
Op dit ogenblik zijn we volop op zoek naar een nieuwe (nacht)begeleider voor het team van nachtvlinders. 
Dit naar aanleiding van de doorschuif van Kimberley Vandingenen naar Huis 9. Regina Schenoff onder-
steunt de nachtvlinders gedurende de zomerperiode.

Multidisciplinaire diensten
Tessa Verplanken (medische dienst) is in verwachting van een eerste kindje. Ze wordt er na een periode 
van aangepast werk vervangen door Nancy Essel. Nancy wordt vervangen door Lore Martens (Sint-Rochus-
wegel). Helaas moesten we in maart 2021 afscheid nemen van Jerica Willems, RTH-begeleider en mede-
werker sociale dienst. Zij vond elders een nieuwe uitdaging. Lore Martens zal die uren voor onbepaalde 
duur innemen. We gingen ook op zoek naar een halftijdse kracht voor de sociale dienst. Lotte Sucaet kan 
een tijdelijke opdracht binnen de sociale dienst op zich nemen van zodra een vervanging is gevonden voor 
het team van Huis 5.

Team HR
Begin januari 2020 startte een nieuwe collega op de personeelsdienst: Mia De Smedt. Mia is ondertussen 
een volwaardig lid van het team HR en vormt samen met Karen de personeelsdienst van Zonnehoeve|Li-
ving+.

Zorgcoördinator
Michiel de Groote - Zorgcoördinator - heeft aangegeven Zonnehoeve|Living+ te verlaten. Hij gaat na 14 
jaar dienst een nieuwe uitdaging aan. Hij oefent zijn functie nog uit tot midden juli. De vacature voor 
Zorgcoördinator werd intern en extern open gezet. 

Jobstudenten
Na een succesvolle ervaring in de zomer van 2020, willen we ook in de zomer van 2021 inzetten op job-
studenten. We zoeken enthousiaste medewerkers in verschillende teams. Meer informatie hierover vind je 
op de vacaturepagina van onze website: https://zonnehoeve.be/living/vacatures/we-zoeken-jobstuden-
ten-voor-verschillende-functies 



Terugblikken...

Voorjaar 2021

Het voorjaar stond grotendeels in het teken van de Corona crisis en de vaccinatiecampagne die 
we op Zonnehoeve|Living+ konden laten doorgaan. Daarnaast mochten we genieten van enkele 
(digitale) activiteiten: 
 
 - Dag van de Zorg
21 maart was het terug Dag van de Zorg. Dit jaar kon dit wederom niet doorgaan volgens het gekende 
concept. De organisatie richtte wel enkele digitale initiatieven in. Er was onder andere de “Ik hou van 
u - challenge”. Je kon filmpjes en foto’s insturen van dansjes op de evergreen van Noordkaap, Ik hou van 
u. Op de Dag van de Zorg zelf zong en danste iedereen op dit nummer om de solidariteit met de zorg te 
tonen. Het werd een mooi moment!

 - Ei zo na - paasactiviteit ZoVRIJ
Het was geen grap, op 1 april organiseerde ZoVRIJ een eerste evenement van dit jaar. Een Paasspeurtocht 
voor de cliënten in de omgeving van ons domein in de Zonnestraat. Alles werd Corona proof georganiseerd 
en de cliënten speurden in hun veilige bubbel. Het werd een zalige middag!



- Special Olympics
De Special Olympics vinden in België traditiegetrouw rond het Hemelvaart weekend plaats. Dit kon ook nog 
niet fysiek doorgaan. Daarom werd er een virtueel alternatief uitgewerkt. Tijdens de virtual games konden 
de atleten vanuit hun eigen locatie allerhande sporten beoefenen. Na een beoordeling door de Special 
Olympics jury werden de medailles uitgereikt. Samen met de collega’s van de Sport namen verschillende 
cliënten deel én zij mochten enkele mooie medailles in ontvangst nemen! Ook de lokale pers ving dit ini-
tiatief op:

19 mei organiseerde ZoVRIJ nog een leuke fotozoektocht voor de cliënten. 

We willen de vrijwilligers van ZoVRIJ langs deze weg nog eens hartelijk bedanken voor hun warme en-
gagement, ook in deze moeilijke tijden waarin wij hen en zij ons lang hebben moeten missen. Reeds 
sinds het mogelijk werd in 2020 linkten de vrijwilligers zich aan verschillende van onze leefgroep-bub-
bels en zorgden ze steeds voor een belangrijk stukje welzijn bij onze cliënten en medewerkers. Nu we 
kunnen afstappen van de bubbels, wordt nog meer mogelijk en kunnen we ongetwijfeld uitkijken naar 
enkele toffe zomeractiviteiten. 

Een cafetaria wordt voorlopig nog niet georganiseerd, 
dit zal ten vroegste eind augustus zijn. 

We zijn enorm dankbaar dat we de vrijwilligers nu meer
en meer gaan mogen verwelkomen. Tijdens de Week van 
de Vrijwilliger in maart konden we onze dankbaarheid 
nog eens omzetten in de praktijk, i.s.m. ‘t GaZon:

 Heb je zelf zin om vrijwilligerswerk te doen? Neem contact
 op met ZoVRIJ om te zien wat allemaal mogelijk is!
 zovrij@gmail.com  -  www.zovrij.com  -  0497 57 52 95



Zonnehoevefeest
Ook dit jaar zal een Zonnehoevefeest volgens het gekende concept niet mogelijk zijn vanwege de Corona 
crisis. Met de dalende Corona cijfers, de hoge vaccinatiegraad en de versoepelingen van de Corona maat-
regelen, durven we ons toch te wagen aan een afgebouwde versie. 

Traditioneel kiezen we voor de derde zondag van september: 19 september. 

Een werkgroep buigt zich nu over het concept. We zullen het aantal bezoekers moeten beperken in kader 
van Corona. Daarom zal enkel netwerk van cliënten worden uitgenodigd en waarschijnlijk werken we met 
een maximaal aantal genodigden per cliënt.

We houden je op de hoogte!

Zonnehoeve Future Proof
Mede via het Marktonderzoek Wonen dat we vorig jaar inrichtten, weten jullie dat we volop bezig zijn aan 
een plan voor onze infrastructuur op ons domein in Eke. Verschillende woon- en werkgebouwen zijn toe 
aan een grondige renovatie. Bij het uitdenken van de gebouwen komt een volledige strategische oefening 
kijken met aandacht voor niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook voor specifieke thema’s zoals doel-
groepen, dagbesteding, werken, digitalisatie, (verkeers)veiligheid en ecologie. 

De strategische oefening kreeg de naam Zonnehoeve Future Proof en zal de komende maanden en jaren 
verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Het voorbije half jaar zaten werkgroepen vanuit Zonnehoe-
ve|Living+ en Zonnehoeve|Production samen rond de bovengenoemde en andere thema’s. Begeleid door 
een externe consultant wordt dit werk nu vertaald naar een strategie voor de komende jaren. Op basis 
van die strategie kunnen we een beleid in de praktijk brengen en een begin maken met de renovatie- en 
bouwwerkzaamheden.

Voor dit alles werken we uiteraard nauw samen met de gemeente Eke-Nazareth en zijn we afhankelijk van 
mogelijkheden die het RUP ons biedt. Binnenkort hopen we jullie een conrete tijdslijn te kunnen commu-
niceren. Momenteel zijn er reeds twee eerste stappen ingepland:

Er zal een nieuwe weg aangelegd worden van de N60 naar ons domein. Deze weg zal lopen doorheen het 
veld dat achter het Schuurke ligt en dus rechtstreeks uitkomen op het onthaal van Zonnehoeve|Producti-
on. Alle (vracht)verkeer voor Zonnehoeve|Production zal via die weg komen waardoor er minder verkeer 
op het domein zelf en door de kleine straatjes rond het domein moet komen. De firma Arc&Teco werd 
aangesteld voor het uitwerken van de weg. Planning is om de aanvraag van de vergunning klaar te hebben 
tegen de zomer 2021 en te kunnen starten met de daadwerkelijke aanleg van de weg tegen eind 2021.

Voormalig Huis 7 staat al jaren leeg en dient te worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe infra-
structuur. De omgevingsvergunning voor de slopingswerken werd aangevraagd en we wachten op het ak-
koord van de gemeente.  De werken zijn gepland voor het najaar 2021. 

Deze stappen zijn uiteraard onder voorbehoud dat vergunningen worden gegeven en de werken tijdig kun-
nen worden aangevat. We houden je op de hoogte over deze eerste stappen en de daaropvolgende binnen 
Zonnehoeve Future Proof.

Vooruitblikken...



Ad valvas



Ben je nog op zoek naar een origineel  
geschenk, bijvoorbeeld voor vaderdag? Kom 
eens langs in ‘t GaZon, ons winkelatelier op 

de Markt van Gavere!

Volg ‘t GaZon nu ook op Instagram: @tgazon1 

ma: 09u - 18u
di: 09u - 18u
wo: 09u - 17u
do: 09u - 17u

vrij: 09u - 18u
za 10u - 13u 
(elke 1e en 3e 
van de maand)



We wensen je een fijne 
en veilige zomer!


