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Cirkrant is een uitgave van
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Broeders van Liefde. In de
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OC Cirkant een warme thuis
aan volwassen personen met
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de dagondersteuning bieden
we een individueel aangepaste dagbesteding.
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DE PEN

Welkom in deze nieuwe rubriek “De pen”
“De pen” wordt doorgegeven van de ene
medewerker naar de andere en elk zorgt
voor een korte, leuke bijdrage in het
Cirkrant-boekje. In deze eerste editie heb ik
de eer voor het eerst deze pen ter hand te
nemen en jullie mee te nemen in dit nieuwe
“Cirkrant-verhaal”
Er wordt wel eens gezegd: “Als je naar
het verleden blijft kijken, dan mis je de
toekomst.”
Vorig jaar werd de voorziening al
“omgedoopt” tot OC Cirkant en ook het logo
en de baseline - OC Cirkant kleurt zorg werden aangepast. Het was wat wennen;
vernieuwing heeft immers zijn tijd nodig…
Ondertussen spreken we overal van “OC
Cirkant” en gebruiken we de oude naam al
veel minder.
Ook “Ontmoeten” wordt dit jaar in een
nieuw jasje gestoken. Al is verandering
niet altijd gemakkelijk, af en toe is
verandering gewoon verbetering. Wij van
de redactieraad zijn ervan overtuigd dat het

vernieuwde “Cirkrant” nog beter zal zijn
dan voorheen. De lay-out werd aangepast
zodat ons boekje aantrekkelijker geworden
is. Er zal ook meer gewerkt worden met
levendige, kleurrijke foto’s en korte,
krachtige artikels.
Bepaalde rubrieken krijgen een andere
naam of een andere inhoud. Zo wordt “Wat
als…” onze vaste humorrubriek, kunnen
mensen in “Mijn gedacht” hun mening
kwijt over bepaalde thema’s, zoeken we
telkens een M/V met talent, die zorgt voor
de afsluiter.
Ook benieuwd? Neem dan vlug een kijkje in
deze editie! Veel leesplezier.
We zijn geïnteresseerd in uw reactie, laat
dus niet na een seintje te geven over uw
eerste “Cirkrant-ervaring” via
info.occirkant@fracarita.org

Joachim Jonckheere
huiscoördinator
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Eerste verjaardag
Hiep hiep hiep hoera voor
OC Cirkant!
Jawel, tijd voor felicitaties, want
inmiddels vierden we de eerste verjaardag van de naamsverandering…
We zeggen er steevast bij… van de
“naamsverandering”, want onze
voorziening is al lang geen “groentje” meer. We zijn blij dat we reeds
stevig in onze schoenen staan om
alle uitdagingen van het vernieuwde welzijnsbeleid van onze Vlaamse
regering het hoofd te bieden. Vierkant vooruit met Cirkant.
We moeten toegeven dat de nieuwe
naam ons een extra dynamiek en
energieboost schenkt. Dat is welkom in een wereld van verandering.
We waren opgetogen over het
“Cirkant-verjaardagsfeest” op 20
januari. In een combinatie met de
nieuwjaarsreceptie voor ouders en
familie van cliënten, schoven zo’n
340 genodigden bij aan de koffie- en taarttafel in Jonkhove. De
nieuwe, uitnodigende feestlocatie
liet ons toe om families kennis te
laten maken met het dienstencentrum van Aartrijke, een plaats waar
ook heel wat activiteiten van OC
Cirkant samen met de bewoners
van Aartrijke doorgaan.
Het was hartverwarmend om de
mooi versierde tafels in de namiddag talrijk bevolkt te zien met
gezellig keuvelende bekenden. De
relaties tussen families onderling
of met medewerkers van de voorziening werden weer wat aangehaald. Daar putten we de noodzakelijke energie uit. Een persoonlijk
gesprek ervaren we nog altijd als
veel waardevoller dan communicatie via brief of mail.
…Gelukkig maar!!!!
Voor het eerst werden de nieuwjaarsrecepties van alle huizen
ingepland op eenzelfde datum.
Voorgaande jaren werden alle

vrijdagnamiddagen van de maand
januari voorbehouden voor de
achtereenvolgende recepties van
alle huizen en Horizon. Dit leidde er
vaak toe dat we begin februari nog
onze nieuwjaarswensen dienden
over te maken aan families van
bewoners in enkele huizen. Ook de
inzet van personeel op deze bijzondere momenten vergde heel wat
extra inspanningen. Daarenboven
kon de wekelijkse tearoomnamiddag voor alle bewoners en deelnemers op vrijdag in het begin van het
nieuwe jaar een aantal weken niet
doorgaan. Met onze nieuwe formule en planning is hieraan verholpen.
Het concept wordt samen met de
familieraad en het collectief overleg
geëvalueerd.
Onze hernieuwde energie bij het
begin van dit jaar konden we al
kanaliseren naar een nieuwe layout
van ons boekje naar ouders, familie
en bewindvoerders van bewoners,
deelnemers en sympathisanten.
Het “Ontmoeten” boekje kreeg een
totale facelift en werd omgedoopt
naar de (Cirkant-krant).

De hernieuwde kracht van het nieuwe jaar mondde ook reeds uit in
enkele aangename initiatieven voor
bewoners en deelnemers. 2017
kondigt zich aan als een jaar met
een groot feest- en pleziergehalte… en soms kunnen ook mensen
van ondersteunende diensten een
graantje meepikken van de ambiance die overkoepelende Cirkant-activiteiten teweeg brengen.
Dit geeft dan weer een stimulans
aan de aangename en uitnodigende
sfeer en cultuur binnen onze voorziening. Een aangenaam werkklimaat binnen de organisatie vormt
het fundament om te komen tot

kwalitatieve dienstverlening, respect voor elkaar en open communicatie met alle partners in de zorg.
Ook de wetgever vindt dit aspect
binnen ondernemingen belangrijk.
Vandaar de verplichting van alle
werkgevers om, met tussenpozen van vijf jaar, een onderzoek te
voeren naar de tevredenheid van

“

Collega’s halen
voldoening uit hun
werk en zijn trots op
de bijdrage die ze
dagdagelijks leveren.

haar werknemers. Vorig jaar werd
deze bevraging georganiseerd voor
de ruim 12.000 werknemers van
de groep Broeders van Liefde in
Vlaanderen. Begin dit jaar kregen
we de resultaten van deze grootschalige enquête. We waren verheugd te zien dat de tevredenheid
van medewerkers in OC Cirkant
een mooie score behaalt. Collega’s halen voldoening uit hun werk
en zijn trots op de bijdrage die ze
dagdagelijks leveren.
Het is leuk om een nieuw jaar met
deze positieve noot te beginnen.
Het kan ons allen helpen om de
turbulente wendingen in de evolutie
van het Perspectiefplan 2020 van
de Vlaamse overheid het hoofd te
bieden.
OC Cirkant kleurt zorg… zeker ook
in 2017!
We wensen je alvast een kleurrijk
voorjaar!!!

Ria Vanhoorne
directeur
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Kerst in ‘t klein
Eind 2016 werd onze jaarlijkse ‘Kerstevocatie’ omgedoopt tot ‘Kerst in ’t klein.” Het zou een iets gewijzigde
formule worden, waar we mensen van buiten de voorziening ook de kans wilden geven om een kijkje te nemen
hoe onze bewoners Kerst beleven. We mogen zeggen dat
het een schot in de roos was.
Enkele dagen voordien zagen we Ann, onze medewerker
zinzorg en pastoraat, van het één naar het ander vliegen
om alle kerstverhaalattributen te verzamelen. Het restaurant kreeg een opsmukbeurt door de dagbesteding.
Lotte en Annelore zorgden voor warme chocomelk en
brouwden een heerlijke alcoholvrije Glühwein. We waren
er dus al zeker van dat de ‘innerlijke mens’ in alle geval
gesterkt zou worden.

te op zijn weg tal van mensen die hem raad gaven. Simon
was dan ook zeer dankbaar en schonk aan elk van hen
een lichtje.
Als toeschouwer stond je vol bewondering over de manier waarop onze acteurs dit verhaal brachten, elk op
zijn manier. Het was waarachtig vertederend! Iedere
speler gaf alles van zichzelf met hier en daar een persoonlijke kwinkslag. Hoe verder het verhaal vorderde,
hoe warmer het werd in het hart van de toeschouwer en
hoe meer vreugde het bracht op ieders gezicht. Familie, vrienden, bewoners, mensen van VOC Rozenweelde,
vrijwilligers, allemaal waren ze van de partij om van dit
spektakel te genieten. Ook ons vrijwilligerskoor was er
bij om het verhaal tot een hoger niveau te brengen.

Het succes van het kerstverhaal lag nu volledig in de Na de voorstelling werd iedereen uitgenodigd voor een
stukje taart, een drankje en een babbel.
handen van de bewoners die het verhaal vertolkten.
We hebben er met zijn allen deugd aan beleefd en de
Het was genieten vanaf de repetities tot op de dag zelf. bewoners staan al met volle moed klaar om aan een volToneel spelen maakt je trots, doet je genieten, geeft wat gend project te mogen deelnemen.
spanning, wekt je fantasie op en maakt je gelukkig. Dit
hebben onze mannen en vrouwen mogen ervaren. Toen
herder Simon, na een dutje, zijn lammetje was verloren,
begon zijn zoektocht naar het verloren dier. Hij ontmoet-

Linda Robesyn
dagbesteding
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Val ereen!
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Harten troef
Of je nu een Valentijnlover of –hater bent, een dag extra lief zijn voor hem of haar kan nooit kwaad. Om je
liefde te tonen kan je op 14 februari, de dag van de liefde, iemand eens in de bloemetjes zetten!
Met deze gedachte in het achterhoofd werd de tweede editie van het valentijnsbal georganiseerd. De dag
werd aangekondigd met een mooie affiche.
‘Leuke dame zoekt toffe heer’… begeleiders gingen
op zoek naar een bewoner om die dag te verwennen,
maar ook de bewoners kozen op hun beurt een geschikte partner uit om een date te hebben.

6
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Er waren verschillende keuze-activiteiten, voor elk wat
wils. In de cocon kon je plaats nemen in de love-seat om
een romantisch filmpje mee te pikken, samen onderuit zakken voor een love story met gedempt licht, met je
vriend of vriendin dicht tegen je aan.
Had je het liever iets actiever, dan kon je samen met je
date in de mooi aangeklede fuifzaal terecht. Samen op de
dansvloer met je favoriete danspartner de beentjes losgooien of diegene die je graag hebt eens dichtnemen voor
een dans op een trager nummer. De dj van dienst draaide
er de mooiste love-songs. Van al dat dansen krijg je natuurlijk dorst. Je kon er een glaasje bubbels, een pilsje of
iets fris nuttigen aan de bar.

In “de Kom” kon je genieten van een heerlijk dessertbuffet: er was keuze tussen een liefdesgebakje, witte en bruine chocolademousse, donuts in verschillende smaken en
bavaroise-taart. Er werden ook verse wafeltjes gebakken.
Dit zorgde voor een overheerlijke geur. Op de achtergrond
weerklonken liefdesliederen die live gezongen werden
door onze huismuzikanten, Bart en Sabine.
Er was die namiddag ook een huisfotograaf aanwezig om
de koppeltjes te vereeuwigen!
De bewoners die op de leefgroep bleven, werden verrast
door een levende knuffelbeer die langs kwam met snoepgoed.
Zo werd het een geslaagde Valentijn voor iedereen!

Isabel Logghe
begeleidster Lentezon
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En weg zijn wij…
Een kamp organiseren brengt heel wat
werk, inzet en voorbereiding met zich
mee. Gelukkig kan men rekenen op
heel veel helpende handen van zowel
personeel als enkele vrijwilligers
die één of meerdere dagen meegaan.
Nathalie, huiscoördinator, ging voor
één dag mee en pende voor ons dit
verslagje neer.
“21/2… door de felle buien heen WestVlaanderen doorkruisen richting zee
– Koksijde. Vandaag staat er een dagje
kamp met de mannen en dames van
Huis 1 op het programma… Hoe plezant
kan een werkdag worden! Toekomen en
de geur van gebakken eitjes met spek
die op je afkomt… heerlijk…
de cliënten op hun grootste gemak zien
rondsloffen in de living, in afwachting
van het lekkere ontbijt … dit voelt zo
goed aan.
Tijdens het smullen trekt de regen
stilaan weg; we trekken met zijn allen
de jassen aan en gaan in groepjes
opgedeeld, wat frisse zeelucht
opsnuiven. Er is voor elk wat wils:
slenteren langs de zeedijk, de winkels

8

aflopen op zoek naar mooie spulletjes
of stevig doorstappen tegen de koude
wind in.
Een aperitief en overheerlijk
middagmaal is onze beloning. Na
de siësta worden de zwemzakken
verzameld en de groepjes opnieuw
verdeeld. Met een vijftal cliënten en
evenveel begeleiders trekken we naar
Middelkerke; we gaan zwemmen!
Dobberend op een band geniet mijn
compagnon Françoise van wat er rond
haar allemaal gebeurt. Het zwemmen
wordt afgesloten met een zalig
verwenbubbelbadje.
In de auto op terugweg naar het
kamphuis is het stil, iedereen is nog
aan het nagenieten. We mochten
een schitterende dag beleven dankzij
de inzet en het
enthousiasme van
velen…”

MAART 2017 | 01 | KLEURRIJKE MOMENTEN

Nathalie Kind
huiscoördinator

Happy valentine in Cirkant
Geert, deelnemer van dagcentrum Horizon en reporter
van dienst, schreef een artikel voor “Cirkrant”
Op 14 februari heerste er nog meer dan anders een liefdevolle en warme sfeer in OC Cirkant.
Valentijn ging niet zomaar voorbij. Het werd zelfs gevierd
met een Valentijnsbal.
De liefde was te voelen in verschillende ruimtes, die
allemaal even mooi versierd waren met hartenballonnen
en andere zaken.
Er was de danszaal waar iedereen een danspasje kon
wagen. Dj Pieter draaide opnieuw romantische muziek,
die ons de hele namiddag deed bewegen. Voor de dorstigen was er een bar. In de kom kon iedereen de benen
even laten rusten.
Het was daar een gezellige drukte. Je kon er smullen
van allerlei lekkere dingen: chocolademousse, taartjes in
hartenvorm en vers gebakken wafeltjes.
De muzikale omlijsting in de kom werd verzorgd door

Bart Vandepoele en Sabien.
Er hing heel wat liefde in de lucht. Met je favoriete valentijntje kon je dit op beeld laten vastleggen. Op die manier
kon je er achteraf ook nog eens van genieten. Ik heb ook
heel wat foto’s genomen.
De namiddag is voorbij gevlogen. Er waren heel wat
tevreden gezichten. Ik hoop dat er volgend jaar opnieuw
een valentijnsbal zal zijn. Ik kan al een tipje van de sluier
oplichten: de organisatoren laten de dag van de liefde
ook volgend jaar niet zomaar voorbij gaan.

Geert Dewulf
Deelnemer Dagcentrum Horizon

Nieuw leven
in de brouwerij!
Halfweg januari waren we druk in de weer om
de hokjes van onze dieren te verversen. Onze
twee mannelijke cavia’s Jef en André kregen
een proper huisje. André leek wel op ontploffen te staan. We plaatsten hem in een apart
hokje en jawel… na het weekend was “Andrea”
trotse mama van vier schattige kleintjes!
Wist je dat…
- een cavia 60 tot 75 dagen zwanger is
- een cavia nooit op dieet mag
- een cavia praat door te piepen, dit doet hij
ook naar de verzorger toe
- cavia’s zo’n 175 keutels per dag poepen
- cavia baby’s niet naakt en hulpeloos worden
geboren, het zijn meteen volwassen
“miniatuurcavia’s”
- cavia’s zich 2 a 3 keer per dag helemaal
wassen

Lotte Desmedt
dagcentrum Horizon
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zet zijn vrijwilligers in de bloemetjes
We zijn heel blij dat een 25-tal mensen ervoor kiezen
om een stukje vrije tijd zinvol te besteden in onze
voorziening.
“Onze vrijwilligers maken het verschil”, daar zijn we
van overtuigd!
Maandag 13 maart trakteerde de voorziening deze
enthousiaste vrijwilligers op een leuke namiddag.
Het lekker stukje taart kon door iedereen gesmaakt
worden. Daarna deden we met zijn allen mee aan een
spelletje “Hoger – Lager”; pure nostalgie!
Het was weerom een heel gezellig samenzijn.
Uitkijken naar volgend jaar…

Sandy Mispelon
huiscoördinator
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Bart Vandepoele
diensthoofd dagbesteding

Belevingsproject
Van snoezelproject 1982 tot
belevingsproject 2017.
Niets is wat het was. In ons leven
is alles constant in beweging en dit
gaat steeds sneller. Hier en daar
zijn er uitzonderingen die ons wat
houvast geven. Binnen OC Cirkant
is het jaarlijks terugkerende belevingsproject (of snoezelproject)
één van die uitzonderingen. Dit
project waarbij het snoezelen extra
in de kijker wordt gezet werd al
georganiseerd toen ik hier 29 jaar
geleden tewerkgesteld werd.
Het eerste snoezelproject in
MPI-Nursingtehuis Engelbewaarder vond al plaats ‘voor mijn tijd’
- van 21 tot 25 november 1982. De
drie ‘speelzalen’ werden voor de
gelegenheid ingericht als snoezelruimte. Sindsdien ging er geen
jaar meer voorbij zonder dat een
snoezelproject of –zoals het nu
genoemd wordt- belevingsproject
werd georganiseerd. Op die manier
worden de snoezelactiviteiten gedurende een tijdje extra in de verf
gezet.
Het mag wel niet verwonderen dat
de inhoud van die projecten in de
loop der jaren heel wat geëvolueerd is.
Tijdens de eerste projecten doorliep de “snoezelaar” een heel parcours met allerlei prikkels. In een
intern boekje “Welkom Snoezelen”,
een uitgave van 1987 vinden we de
exacte beschrijving terug van het
parcours van de eerste projecten:
via een bos van “vliegenhangers”
(allerlei opgehangen materiaal),
kom je bij een glijbaan of sleepdeken terecht om daarna in een

hangmat te belanden en verder
via een bak met papierproppen en
mousseblokken naar een voelbord
om vervolgens verschillende smaken van zoet tot zuur te proeven.
Wat verder kwam je terecht in een
stand met allerlei geuren, onderging je trillingen van verschillende
trilapparaatjes, voelde je de wind
door je haren, werden zeepbellen
geblazen, ging je via een fluo-kijkkast naar een trilvloer om uiteindelijk via een ‘grot’ terecht te komen
in de witte ruimte waar je rustig
kon genieten van een “feeëriek
lichtspel” en “stemmige muziek”.

“

Tijdens de eerste
projecten doorliep de
“snoezelaar” een heel
parcours met allerlei
prikkels.

Bij wijze van afzakkertje kon je dan
in de “bar” allerhande drankjes en
brouwsels proeven… De snoezelaar was in die tijd een paar uurtjes
zoet met het doorlopen van het
volledige snoezelparcours en werd
van de ene beleving in de andere
gestort.
In het huidige belevingsproject
gaat het er veel rustiger aan toe. In
de editie 2017 zijn er drie activiteiten van een klein uurtje gepland.
Die worden niet zoals vroeger
allemaal na elkaar aangeboden,
maar in een programmatie over
verschillende dagen.

Elke buis staat voor een specifieke
muzieknoot. Door hiermee op een
voorwerp te kloppen produceer
je geluid. Voor de Boomwhackers
werden aangepaste “partituren”
uitgewerkt zodat begeleiders én
bewoners kunnen meespelen met
meeslepende deuntjes. Het gaat
hier echt om actieve muziekbeleving. De start is dikwijls nog wat
aarzelend, maar al vlug is iedereen
vol overgave aan het meespelen…
In de witte ruimte gaat het er heel
wat rustiger aan toe. Hier spelen
licht en relaxerende muziek en
natuurlijk de nabijheid van een vertrouwde begeleider de hoofdrol. De
bewoners nemen plaats in een van
verhoogde bedden of op het waterbed om samen met hun begeleider
lekker weg te dromen bij verschillende projecties en lichteffecten.
Ten slotte hebben we nog de
filmruimte in de ‘Cocon’ waarin
dit jaar de “Teletubbies” nog eens
vanonder het stof gehaald werden
om op groot scherm hun belevenissen met ons te delen. Daarnaast
worden bekende kinderliedjes
afgespeeld zodat we het gevoel
krijgen even terug te reizen naar
onze kindertijd. Genieten…
Het belevingsproject loopt verspreid over 4 weken zodat iedereen
voldoende aan bod kan komen.
En daarna… op naar belevingsproject 2018.

In het muzieklokaal staan de
“Boomwhackers” centraal. Dit zijn
kleurrijke plastieken buizen die
elk hun eigen klank produceren.
KLEURRIJKE MOMENTEN | 01 | MAART 2017
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Van wat krijg je lentekriebels?

Marc De Vlieger
cliënt Lentevreugde

Joost Vandesande
logistiek medewerker

“Ik ben Marc De Vlieger en woon nu
reeds een tijdje hier,
Denk ik aan lentekriebels… dan denk ik
aan plezier.

“Na de koude en grijze herfst en winter, verlang ik weer naar de warmte van
de zon. De dagen worden langer, alles
krijgt weer kleur. De planten en de dieren beginnen zich weer te tonen in alle
facetten. Ik geniet vooral bij het krieken van de dag wanneer de vogeltjes er
weer lustig op los fluiten.

Plezier tijdens de vele reizen die mijn
ouders en ik maakten,
En die steeds naar meer smaakten.
We begonnen in Duitsland, daar heb
ik een tante wonen die me ‘bratwürst’
leerde eten,
Ik kwam ook in Canada, daar vond ik
het ontbijt niet te vreten.
Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk,… noem maar op, ik ben overal gekomen,
En ’t was zo plezierig dat ik er nu nog
van zou dromen…
Zelfs de ‘Beekse Bergen’ hebben voor
mij geen geheimen meer,
Zet mij in een Renault en ik ga nog een
tweede keer!
De begeleidsters zeggen dat mijn oogjes blinken als ik er over praat…
En zeker als het over die meisjes in
korte rokjes op het strand gaat!
Kortom, krijg ik lentekriebels, dan denk
ik aan reizen,
Kom maar gerust eens een praatje met
mij slaan, dan zal ik het bewijzen!”
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De zon klimt stilaan hoger en op een
windstille dag kan je al genieten van de
eerste zonnestralen. Bomen en struiken krijgen weer nieuwe knoppen. Het
gras begint weer te groeien. Kortom,
ik word er gelukkiger en actiever van.
Ik kan niet wachten om mijn BBQ uit
te halen en ben al aan het denken wie
ik eerst uitnodig. Al fluitend naar het
werk, zou ik zeggen!”

“

Ik kan niet wachten om
mijn BBQ uit te halen en
ben al aan het denken wie
ik eerst uitnodig.
Al fluitend naar het werk,
zou ik zeggen!”

Haïke Loeys
begeleidster leefgroep Boterbloem

Anna Desmedt
vrijwilliger

“Wat had ik hier graag willen schrijven
dat ik lentekriebels krijg van de vogels
die mij ’s morgens wekken. Want de vogels die al vroeg in de morgen beginnen te fluiten, zijn iets typerend voor
de lente. Maar helaas, ik word er niet
door gewekt. Als mama van 2 kleine
kinderen blijft het opstaan een moeilijk
moment. Ongeacht welk seizoen, welke
wekker, …

Ik kan echt met verwondering en plezier genieten van de eerste bloempjes
die tevoorschijn komen, de sneeuwklokjes, veelkleurige krokussen, de
kleine paasbloempjes en vaste planten die ook al bloeien… Wat een mooie
natuur die ontluikt met nu en dan een
beetje zon.

Maar waar krijg ik dan wel lentekriebels van? De warmte van de eerste
voorjaarszon doet niet alleen de natuur,
maar ook mij herleven. Het maakt een
einde aan mijn ophokperiode. Eindelijk
kunnen we terug naar buiten.
Onze tuin wordt omgebouwd naar
speeltuin. De schommels worden opgehangen, de zandbak krijgt een opfrisbeurt en de (naar mijn zin iets te
grote) trampoline wordt terug in elkaar
geknutseld. De (speel)tuin kan terug
in gebruik genomen worden. Ik word
er altijd wat nostalgisch van. Met een
warm gevoel denk ik dan terug aan
mijn kindertijd en het buiten spelen
met de kinderen uit de straat… Lentekriebels door de eerste zonnestralen,
tijd voor nieuwe verhalen!”

“

Ik kan echt met
verwondering en
plezier genieten van
de eerste bloempjes
die tevoorschijn
komen.”

Ik kan niet van het raam of uit de tuin
wegblijven, van al dat ontluikend nieuw
leven krijg ik echt een wouwgevoel en
op de koop toe is het eind maart uursverandering waardoor het ’s avonds
een uurtje langer licht blijft.

In ons volgend nummer stellen we de vraag:
“Heb je vakantieplannen?”
We zijn benieuwd naar jouw antwoord!

MIJN GEDACHT | 01 | MAART 2017
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SPOTLIGHT
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Overwinteren
Wanneer op het einde van het jaar de dagen korter en de nachten langer worden, zijn er de vele gezellige lichtjes om het
straatbeeld en de huizen op te fleuren. Boterbloem ging de
wintersfeer opsnuiven in Oostende. Nu kijken we reikhalzend
uit naar fluitende vogels, een frisse lentebries door het raam en
wandelingen met de Opstapclub. We hebben overwinterd, laat
de lente nu maar komen!

SPOTLIGHT | 01 | MAART 2017
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WAT ALS

Dan kroonde Rony zichzelf tot algemeen directeur.
Zie hier de ondewerpen die bij hem op de agenda
stonden:
• Wat met het vele papierwerk die deze functie met
zich meebrengt
• De tea-room in het restaurant
• Fixatie van de rolwagens in de liftbus
• Activiteiten met de cliënten
• Financieën
• TV/radio
• Gebruik van pedicure en kapper
• Gezondheid op het werk
Valerie en Patrick werden benoemd als leden van
het directieteam. Samen kwamen ze tot de volgende
conclusies:
• Er moet een toneelvoorstelling komen met
cliënten als acteurs
• Elke dag moet een feestje georganiseerd worden
• Er moet geld uitgetrokken worden om de feestjes te
kunnen organiseren, daarnaast moeten er voldoende
financieën overblijven om Huis 4 te bouwen
• Voor cliënten vooral activiteiten met veel tekenen en
knutselen
• De cliënten mogen vooral lang op blijven om naar
goeie programma’s op TV te kijken, o.a. de koers en
het voetbal
• De cliënten mogen veelvuldig gebruik maken van
de pedicure en de kapper, indien zij hier echt van
genieten
• Radio Brugge moet de standaard radiozender zijn, zo
kan iedereen luisteren naar liedjes van
Clouseau
• Iedereen moet stoppen met roken en matig
omgaan bij het drinken van pintjes.
• Als laatste tip geeft het directieteam mee dat
iedereen minder moet babbelen en vooral meer moet
doen…
En we klinken op de toekomst …

16
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INSPIRATIE

“

Wat is geluk? Gaat het
over geluk hebben of
gelukkig zijn?

Gelukkig zijn
Geluk: Je kunt het niet aanraken, je kunt
het niet vasthouden. Je kunt het niet ergens
neerzetten, en het dan later weer ophalen.
Toch vindt bijna iedereen geluk heel belangrijk. Geluk als een kostbaar goed.
In mijn zoektocht hoe geluk kan omschreven worden kwam ik bij Stephan Claes:
“Wat is geluk? Gaat het over geluk hebben
of gelukkig zijn? Geluk hebben is altijd fijn.
We wensen elkaar toe dat de dingen mogen
meevallen, dat onze kinderen slagen in hun
examen of we wensen dat de andere bij een
doktersonderzoek een goed resultaat of
hulp mag hebben. Een hele reeks kleine en
grote meevallers die het leven aangenaam
maken, of bepalend zijn, maar waar we weinig vat op hebben.
De relatie tussen geluk hebben en gelukkig
zijn is niet zo eenvoudig. Je kan heel veel
geluk hebben en toch redelijk ongelukkig
rondlopen en omgekeerd kan je ondanks
een reeks tegenslagen toch positief door
het leven gaan. Er zijn natuurlijk grenzen:
je kan zodanig getroffen worden door negatieve gebeurtenissen dat gelukkig zijn een
haast onmogelijke opgave wordt. Maar in
normale tijden is het verband tussen geluk
hebben en gelukkig zijn redelijk onvoorspelbaar.

Misschien heeft gelukkig zijn veel te maken heeft met de kunst van het gewone. In
plaats van te wachten op het geluk dat ons
kan overkomen, kunnen we geluk vinden in
het alledaagse, als we er tenminste alert
voor zijn. Merken we nog hoe de anderen
hun best doen, met vallen en opstaan, om
ons ruimte te geven? Kijken we naar de
wereld met de ogen van het journaal, met
zijn focus op ellende, onrecht en oorlog, of
merken we ook hoeveel liefde er kan zijn
tussen mensen, in het gewone leven van elk
dag? Mensen die, buitengewoon zijn in het
gewone en daardoor ruimte scheppen voor
elkaar. Mensen die God laten ademen in de
onze wereld.
Mogen we in het gewone van elke dag een
buitengewone gelegenheid vinden om anderen graag te zien en door hen graag gezien te worden.”

Ann Vandecaveye
medewerker zinzorg en pastoraat
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WABLIEF

Familieraad
De start van 2017
ligt al een eindje
achter ons.
De nieuwe formule van de nieuwjaarsbijeenkomst
was voor iedereen
toch anders. In de
mooie locatie Jonkhove te Aartrijke
werden we verwelkomd met een
sprankelend drankje en mooie klanken gebracht door Bart. Alles was
goed georganiseerd zodat iedereen wist waar men mocht plaats
nemen en genieten van de gezellige
namiddag. Vele begeleiders waren
druk in de weer om iedereen vlot te
bedienen met koffie en een lekker
stuk taart. Het was toch een hele
uitdaging om dit te organiseren. In
de Familieraad van 6 maart evalue-

ren we deze nieuwe formule, samen
met de aanwezige leden.
Het initiatief om ouders en/of
familieleden van cliënten te begeleiden bij activiteiten is zeker toe
te juichen. Dat kan de band met de
leefgroep, de voorziening en andere
cliënten zeker ten goede komen. We
krijgen de kans om de werking van
OC Cirkant op een andere manier
te leren kennen. Het kan zo de druk
op de begeleiders van OC Cirkant
zeker wat verlichten.
Wie zich geroepen voelt om bij een
uitstap of activiteit deel te nemen,
vult best de brief met de bevraging
in. De koekjesverkoop was opnieuw
een succes. Bedankt iedereen die
de lekkere koekjes kocht. De opbrengst zal nuttig besteed worden.
Later informeren we jullie over het

project dat de Familieraad steunde
in de voorziening.
“Binnen en Buiten” komt er ook
aan, een ideale gelegenheid om
op een andere manier kennis te
maken met de voorziening. Wie nog
tips heeft voor “Binnen en Buiten”,
geef dan gerust een seintje aan de
organisatoren.
Indien u zich geroepen voelt om bij
de Familieraad te komen, aarzel
dan niet om contact met mij op te
nemen. Alle gegevens vinden jullie
achteraan in het boekje ‘Cirkrant’.
We komen terug samen op maandag 6 maart om 14.15 u. in de Kom.
Met vriendelijke groeten namens de
voltallige Familieraad

Hilde Deconinck
voorzitter

In pasform
Misschien hebben jullie het al gelezen in de krant of zien uithangen in het stadhuis?
De eisen voor paspoortfoto’s zijn nog verstrengd.
Om even te duiden, een stukje van de eisen:
Weergave gezicht
• hoofd onbedekt;
• gezicht volledig zichtbaar;
• ogen volledig zichtbaar;
• oren hoeven niet zichtbaar te zijn,
als de breedte van het gezicht maar
zichtbaar is.
Houding
• hoofd recht naar voren;
• ogen op een horizontale lijn;
• hoofd niet gekanteld;
• schouders recht;
• geen zichtbare ondersteuning.
Uitdrukking gezicht
• neutrale blik;
• recht in de camera kijken;
• mond gesloten.

Bril
• ogen volledig zichtbaar;
• volledig doorschijnende glazen;
• geen verstorende reflectie door de
bril;
• geen schaduw.
Positionering
• hoofd volledig afgebeeld;
• hoofd gecentreerd afgebeeld.
Uitzondering: fysieke of medische
redenen
Het kan zijn dat u op grond van fysieke of medische redenen niet in staat
bent om aan alle eisen te voldoen.
De instantie die het reisdocument
of identiteitsbewijs verstrekt, mag u
bij twijfel vragen om een medische
verklaring.

Voor de bewoners van OC Cirkant is
het niet evident om aan alle eisen
te voldoen… Gelukkig is er dus een
uitzondering.
Ouders/familie/bewindvoerder die
zelf naar het stadhuis gaan (gemeente waar bewoner gedomicilieerd is), is het belangrijk om mee
te geven dat jullie in het stadhuis
moeten vragen om BIJLAGE 18 (mogen hiervan afwijken door medische
reden) toe te voegen bij het aanvraagformulier.
Indien er toch nog problemen zouden
zijn, gelieve dit te laten weten aan de
sociale dienst.

Kim Depoortere
Administratief en logistiek directeur
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Auw, mijn rug
Zorg dragen voor de rug is erg belangrijk, zeker binnen
onze sector.
Het til- en hanteringsbeleid in OC Cirkant wordt uitgewerkt door de WGTH (WerkGroep Tillen en Hanteren)
waarvan de kiné het sturend team is. De kern van het
beleid is op de eerste plaats bewust worden van de
risico’s en vervolgens een veilige en goede oplossing
zoeken voor zowel bewoner als begeleid(st)er.
Er wordt heel wat aandacht besteed aan het comfort
en veiligheid van de bewoner, ook op vlak van infrastructuur. Comfortabele hoog-laag douchebrancards,
hoog-laag douchestoelen, hoog-laag aankleedtafels,
voldoende tilliften, aangepaste tilnetten enz. zijn aanwezig. De tilnetten worden zorgzaam uitgezocht, zodat
de bewoner comfortabel en veilig kan getild worden.
Ook voor de logistieke en administratieve diensten
worden grote inspanningen geleverd om het tillen zo-

veel mogelijk te beperken en aangepast materiaal aan
te kopen om rugvriendelijk te werken.
Het personeel van OC Cirkant kreeg eind vorig jaar de
uitdaging “een rugvriendelijke tip” te maken. De manier waarop was om het even. Deze actie werd georganiseerd vanuit de WGTH.
Op 25 januari 2017 vond de prijsuitreiking van deze
actie plaats. Het winnende team was ‘Kristien Strubbe
en Hanne Demuynck’. De prijs werd overhandigd door
Serge Viaene en de kinesitherapeuten.
ONZE UITDAGING:
Hoe neem je “rugvriendelijk” een zware kader van de
kast?

Christa Cordy
Coördinator tillen en hanteren
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ALVAST BEDANKT

Merci beaucoup!
Familieraad

De familieraad trakteerde met “selfmade”
oliebollen aan personeel en bewoners.

Toontjes Kermis

Met de opbrengst van ‘Toontjes Kermis’ organiseert
onze vrijwilligerswerking in juni een gezellige
verrassingsnamiddag met onze bewoners.
Benieuwd? Wij ook!

Fifty One Club

sponsorde comfortabele ligsystemen.

Enkele anonieme giften in natura

die allemaal een nieuwe bestemming kregen op
één van de leefgroepen.

20

MAART 2017 | 01 | ALVAST BEDANKT

De aankoop van grondstoffen om spelmateriaal
op maat te laten maken werd gesponsord door
de familieraad.

Gift in centjes

Met enkele cash giften konden we 2 nieuwe banken
bestellen, zodat bewoners even kunnen rusten tussen
het stappen door.

Bron van Hoop

schonk een nieuwe laptop die onmiddelijk werd
ingezet voor het nieuwe belevingsproject.

Voor meer informatie kan u terecht bij
Kim Depoortere, administratief & logistiek directeur
(050 20 90 32 of info.occirkant@fracarita.org).

Interesse om onze voorziening te steunen?
OC Cirkant probeert via een gezond financieel beleid vele kleine en grote wensen van cliënten
en ouders te verwezenlijken. Dit is jammer genoeg niet altijd evident… We kunnen dan ook alle
steun gebruiken!
Een materiële gift, een geldelijke gift (met of zonder fiscaal attest) of steun onder de vorm
van een legaat, zijn verschillende vormen van ‘duwtjes in de rug’ die ons toelaten iets extra’s
te organiseren voor onze cliënten. Ook de familieraad springt regelmatig bij via o.a. een
koekjesactie om extra’s mogelijk te maken.
• Wenst u een fiscaal attest (vanaf €40), dan kan u ons steunen door te storten op volgend
rekeningnummer (vzw Projecten BVL): KBC BE30 4400 3400 2111 (KREDBEBB). In de
mededeling dient u uitdrukkelijk te vermelden: “Gift OC Cirkant + projectnummer”.
• Wanneer u geen fiscaal attest wenst, kan u terecht op het rekeningnummer van onze
voorziening: KBC BE91 4725 0577 7176 (KREDBEBB).
De projecten waar u uit kan kiezen, zijn:

Gift OC Cirkant + ALGEMEEN Aartrijke

Gift OC Cirkant + PBVL 16.10
Sara Stedy (opstahulpmiddel)

Gift OC Cirkant + PBVL 14.03
Rust- en ontmoetingsplaatsen Aartrijke

Gift OC Cirkant + PBVL 14.11
Buitenaanleg Huis 4

ALVAST BEDANKT | 01 | MAART 2017

21

ACTIVITEITENKALENDER

januari - juni

2017

JANUARI
1
2
3
4
5
6 Tearoom
7
8
9
10 Nieuwjaarsviering
11
12 Zwemmen
13 Tearoom
14
15
16
17
18 Galabal for specials
19 Galabal for specials
20 Tearoom
21
22
23
24
25
26 Zwemmen
27 Tearoom
28
29
30
31
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FEBRUARI
1
2
3 Tearoom
4
5
6 Belevingsproject
7 Belevingsproject
8 Belevingsproject
9 Zwemmen
10 Tearoom
11
12
13
14 Valentijn
15
16 Zang, Jonkhove
17 Tearoom
18
19
20
21
21
23 Zwemmen
24 Tearoom
25
26
27
28
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MAART
1 Aswoensdagviering
2
3 Tearoom
4
5
6
7
8
9
10 Aan tafel, Horizon
Tearoom
11
12
13
14 Zang Jonkhove
15
16 Zwemmen
17 Tearoom
18
19
20
21 Bingo, Horizon
22 Opstapclub
23 | Volksdans, Jonkhove
| Inleefdagen
St.-Andreas Oostende
24 | Inleefdagen
St.-Andreas Oostende
| Tearoom
25
26
27
28
29
30 | Zwemmen
| Dierendag, Horizon
31 Tearoom

MEI

APRIL
1
2
3 Doeplek, Horizon
4 Creatieve knutselploeg
5 Opstapclub
6
7 Tearoom
8
9
10
11 Week van de smaak
12 Week van de smaak
13 Week van de smaak
14 | Week van de smaak
| Tearoom
15
16
17
18 Zang, Jonkhove
19 Opstapclub
20
21 Tearoom
22
23
24
25 Volksdans Jonkhove
26 Kathedraalconcerten
27 | Zwemmen
| Badfestival
28 Tearoom
29
30

1
2
3 Opstapclub
4
5 Tearoom
6
7 Binnen en Buiten
8
9
10
11 Zwemmen
12 | Aan tafel, Horizon
| Tearoom
13
14
15 Doeplek, Horizon
16
17 | Provinciale Sportdag,
Harelbeke
| Opstapclub
18 | Volksdans, Jonkhove
| Inleefdagen O.L.H.V.
St.Andries
19 | Inleefdagen O.L.H.V.
St.Andries
| Tearoom
| Wandeling i.s.m. Okra
20
21
22
23
24
25
26 Tearoom
27
28
29
30
31 Opstapclub

JUNI
1 Zwemmen
2 Tearoom
3
4
5 Creatieve Knutselploeg
6
7
8
9 Tearoom
10
11
12 |Lentewandeling
|Doeplek, Horizon
13 Zang, Jonkhove
14 |Opstapclub
|Lentewandeling
15 Zwemmen
16 Tearoom
17
18
19
20 Tope
21
22 Volksdans Jonkhove
23 Tearoom
24
25
26
27
28 Opstapclub
29 Zwemmen
30 Tearoom
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EROP AF

Binnen en B

W

G
ZONDAG
7 MEI 2017
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W

Slimste mensroute
Wandeling: 5 km

F
G
Genieten
m.m.v.

Vanco Brothers

kunsthappening
3 t/m 5 juni 2017, Aartrijke

Buiten
Organisatie

OC Cirkant
Aartrijksestr.
Aartrijke

77

F

Smoefelfietstocht
Fietstoer: 40 km

pARTcours vindt dit jaar plaats

van zaterdag 3 tot en met maandag 5
juni, telkens van 14u tot 18u.
Via een korte ﬁetslus kun je 3
groepstentoonstellingen bezoeken en
3 kunstateliers.

Een 50-tal kunstenaars stellen hun
kunstwerken tentoon in GC Jonkhove,
GC De Brouwerij en OC Cirkant.
Dit jaar is het thema ‘Smalltalk’ of
‘praten over koetjes en kalfjes’.

Info

www.occirkant.be
binnenenbuiten@fracarita.org

T 050 20 90 32
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RONDOM ONS

We leven oprecht mee met …
Simon Decock (begeleider Edelweis) bij het overlijden van zijn papa.
Marina Decock (bewoner Edelweis) bij het overlijden van haar papa.
Claudine Cappelle (begeleidster Lentezon) bij het overlijden van haar schoonvader.
Karlien Kindt (wasserij) bij het overlijden van haar papa.
Etienne Mortier (technische dienst) bij het overlijden van zijn mama.
De familie van Marnix Tassaert (bewoner Robbedoes).
Christa Vanacker (keuken) bij het overlijden van haar papa.
Philip Spiessens (bewoner Lentezon) bij het overlijden van zijn papa.
Erik Vanlaer (bewoner Edelweis) bij het overlijden van zijn mama.
Greta Dewanckele (begeleidster Nachtegalen) bij het overlijden van haar papa.
De familie van Rosa Degrande, vrijwilligster.
De familie van François Vincke (bewoner Lentevreugde).

Afscheid van…

Op 23 januari verliet Marnix Tassaert van leefgroep
Robbedoes ons na een ziekenhuisopname. Hij zou in
februari 51 jaar geworden zijn en hij verbleef dit jaar
30 jaar in onze voorziening.
“Lieve Marnix, Marnixje, Marista, teddybeer, teddy,..
We kennen jou als de persoon die op blote voeten door
de leefgroep op verkenning ging.
Je kon genieten van een discobal, een flikkerend
lichtje, een lintje in jouw hand, grassprietjes die je van
boven je hoofd naar beneden liet dwarrelen.
Marnix, we nemen afscheid, we laten los.
De vele herinneringen aan jou houden we vast.
We hebben verdriet, maar we zijn blij voor wat was.
We hebben een lege plek op de leefgroep, maar de
warmte van andere bewoners en die van jou is er nog.
Tot ziens!”

Afscheid van…

Op 8 maart overleed François Vincke. François
verbleef met zijn 68 jaar reeds 35 jaar in onze
voorziening en had doorheen de jaren de harten van heel veel begeleiders en medewerkers
van de voorziening gestolen.
“François, Vincksje,
We zullen je missen ; tegelijkertijd zullen we je
steeds gedenken als een goedlachse, zachtaardige man.
Je was tevreden met kleine dingen. Een bezoekje van je goede vriend Thierry en Sylvie,
maakte je steeds gelukkig.
Maar je kon ook genieten van ‘een puuptje
smoren’, een ‘kaffietje drinken’ en je beste
vriendin Magda plagen.
Er is een plaatsje in de leefgroep dat leeg
blijft, maar we zullen je voor altijd in ons hart
dragen.
Rust zacht, lieve François.”
Vriendelijke groeten,

Medebewoners en personeel
van leefgroep Robbedoes

Ann, begeleidster Lentevreugde

Welkom aan…
Wij mochten in februari een ‘oude’ nieuwe bewoner verwelkomen bij ons. Jas verhuisde van Lentevreugde naar
onze leefgroep. Met zijn guitige lach en hoog knuffelgehalte heeft hij onze harten al veroverd. We hopen dat hij
zich snel thuis mag voelen bij de “Robbedoesjes”. Aan
Lentevreugde: bedankt voor de goede zorgen en we weten dat we met al onze vragen terecht kunnen bij jullie.
Onze deur staat steeds open voor een bezoekje :)

Op de leefgroep Morgendauw mochten we een tweede
meisje verwelkomen. Stefanie Ballieu komt telkens op
maandag en dinsdag naar de leefgroep. Eerst was er wat
aarzeling en ook voor ons was het wat zoeken. Stefanie
was het ook niet gewoon om in een leefgroep te verblijven. Maar ondertussen loopt het bezoek zeer vlot en zien
we ook bij Stefanie een glimlach. We zijn blij dat we haar
in ons midden hebben en kijken dan ook elke week uit
naar haar komst!

Groetjes, leefgroep Robbedoes

Groetjes, leefgroep Morgendauw
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CONTACT EN INFO
Wenst u een bezoekje te brengen aan de voorziening of wenst u graag meer info,
neem dan gerust contact op met ons.
OC Cirkant		
Maatschappelijke zetel

Aartrijksestraat 77, 8211 Aartrijke
Stropstraat 119, 9000 Gent

Tel. 050 20 90 32 		
O-nr: 0406.633.304 		

Algemeen directeur

Ria Vanhoorne

ria.vanhoorne@fracarita.org

Orthoagogisch directeur

Catherine Windels

catherine.windels@fracarita.org

Administratief & logistiek
directeur

Kim Depoortere

kim.depoortere@fracarita.org

Sociale dienst

Joke Decorte

joke.decorte@fracarita.org

0471 31 06 85

Sociale dienst

Evelyne Schollier

evelyne.schollier@fracarita.org

0471 31 06 80

info.occirkant@fracarita.org
www.occirkant.be

Onthaal
de burelen zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 17.00u. Wenst u een leefgroep te bereiken,
gebruik dan het rechtstreeks inbelnummer.
Leefgroep
Boterbloem

050 36 83 40

Lentezon

050 36 83 47

Morgendauw

050 36 83 41

Zonneweelde

050 36 83 48

Nachtegalen

050 36 83 42

Zonnebloem

050 36 83 49

Robbedoes

050 36 83 43

Edelweis

050 36 83 50

Lentevreugde

050 36 83 44

’t Weiland

050 36 83 51

Rakkers

050 36 83 45

Horizon

0473 77 08 36

Lenteweelde

050 36 83 46

Nachtdienst

0471 31 07 82

leefgroep Rakkers

Deconinck Hilde (voorzitter)

hildeconinck@hotmail.com

056 71 55 22

leefgroep Lentezon

Dekeuninck Leopold - Sackenpré

leopold.dekeuninck@telenet.be

058 41 41 30

leefgroep Morgendauw

Desal Freddy - Demeyere Francine

leefgroep Nachtegalen

Devos Eric

devos_er@skynet.be

02 734 18 57

leefgroep Robbedoes

Vande Velde Gaby

gabyvdv@telenet.be

051 72 35 22

leefgroep Lenteweelde

Gillis Hans

leefgroep Edelweis

Parmentier José - Spriet Daniëlla

leefgroep Zonneweelde

Verlinde André

leefgroep Zonneweelde

Verlinde Nicole

leefgroep Lentevreugde

Logier Thierry

FAMILIERAAD

051 30 47 33

056 50 60 09
051 30 88 26
andre.verlinde2@telenet.be

050 35 52 58
0478 23 77 91

thierry.logier@skynet.be

051 55 54 64

Heb je een vraag voor de Familieraad: deponeer ze in de brievenbus, terug te vinden in de drie huizen of in het centraal
gebouw aan de stempelklok.
COLLECTIEF OVERLEGORGAAN INTENSIEVE WOONONDERSTEUNING
leefgroep Zonneweelde

Verlinde André (voorzitter)

andre.verlinde2@telenet.be

050 35 52 58

leefgroep Rakkers

Brackx Roland

rbsr.voogdij@gmail.com

0474 12 46 41

leefgroep Rakkers

Deconinck Hilde

hildeconinck@hotmail.com

leefgroep Nachtegalen

Devos Eric

devos.er@skynet.be

leefgroep Zonnebloem

Devis Hilde

0472 65 36 70

Leefgroep Lenteweelde

Gevaert Daniël

0473 98 20 95

02 734 18 57

COLLECTIEF OVERLEGORGAAN DAGONDERSTEUNING
Vanhevel Norbert (voorzitter)

059 26 81 47

Dewulf Robert

050 81 11 08

Vandenberghe Peter

0475 74 08 13

Vandepoele Denise

050 21 21 57
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WIE ZIJN WIJ?
STEFANIE DE CLERCQ (32)
Medewerkster administratie
(lonen en aankoop) sinds 2005,
nieuw lid van de redactieraad
sinds 2017!
Mama van 2 kindjes.
Houdt van fitnessen, zwemmen
en ravotten met de kindjes.
KRISTIEN STRUBBE (61)
Onthaalmedewerker sinds 1976,
lid van de redactieraad en
verantwoordelijke lay-out Cirkant.
Houdt van fietsen, wandelen en de
tuin onderhouden.

2 fans
“Dit is Cirkrant, de vernieuwde versie van je
oude vertrouwde “Ontmoeten”. We hebben
hem een grondige make-over gegeven.
Naam, logo, lay-out, rubrieken… alles
hebben we kritisch tegen het licht gehouden
en zo nodig onder handen genomen.
De kern is hetzelfde gebleven: een mix van
persoonlijke verhalen vanuit de leefwereld
met de cliënten. Daarnaast vind je tal van
klassieke rubrieken met info vanuit diverse
hoeken van OC Cirkant.
Het is wel wennen aan enkele nieuwe
rubrieken; wij zijn alvast 2 fans, jullie ook?”

OC Cirkant
Aartrijksestraat 77
8211 Aartrijke

