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VOORWOORD

INHOUD

De (weerkundige) zomer …
zonnekloppers onder ons klagen
steen en been en ook rondom
mij, hoor ik steevast hetzelfde zeggen :
“Het is bijna juli en we hebben nog niks of
niet veel gehad.” Iedereen snakt naar dat
beetje zon, die veel te lang op hem/haar
laat wachten.
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Wij, in OC Cirkant, lieten het alvast niet aan
ons hart komen. Wij zijn namelijk meesters
in het uitkiezen van ‘zonnige’ momenten en
als het weer dan even tegen zit … dan halen
we de zon naar binnen.
Van “quality time” op ’t Weiland naar de
“Week van de Smaak” is maar een kleine
stap.
Op
beiden
werden
o.a.
de
smaakpapillen in de watten gelegd.
Ook tijdens de “Zuidactie” en het
“belevingstheater” van de studenten van het
Margareta Maria Instituut waren veel warme
momenten te beleven.
Verder trokken we samen met ouders,
familie en vrijwilligers ook de baan op …
we bezochten o.a. het “Badfestival”, de
“Kathedraalconcerten”, de “Meifoor” en
“Planckendael”
en
ging
Horizon
op
vierdaagse.

ME-TIME

6

TONGSTRELEND

8

ALLESBEHALVE SAAI

8

PLANCKENDAEL

9

EEN SCHOT IN DE ROOS

9

SPRING IS IN THE AIR

9

SOCIALE DIENST

10

ALS HET NODIG IS…

11

TIPS EN TRICS

12

DAG VD ZORG

12

BINNEN & BUITEN

13

U leest het goed … ondanks het mindere
weer, deden wij ons uiterste best om er iets
van te maken!
Achter de schermen werd in alle rust verder
gewerkt, al heeft de persoonsvolgende
financiëring o.a. de collega’s van de sociale
dienst ook al ferm doen zweten.
Na een nipje van warme chocolademelk,
wens ik jullie veel leesgenot en … niet
wanhopen want volgens mijn inwendige
barometer ligt er een fantastische zomer in
het verschiet. Eéntje waar we tijdens de
vakantiewerking en ons jaarlijks kamp
“Vakantie aan Zee” zullen kunnen genieten
van heerlijk warme zonnestralen. Mijn
zonnepet en zonnecrème liggen al klaar !
Zonnige groeten,
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Giovanni De Vlieghe,
leefgroepverantwoordelijke Nachtegalen
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ZINZORG EN PASTORAAT

Als prille pastorale werker kon ik
in de afgelopen maanden samen
met de werkgroep zinzorg en
pastoraat, de deelnemers van Horizon en
heel wat enthousiastelingen dankbaar
terugkijken op een goed gevuld half jaar.
Een kleine greep uit de voorbije activiteiten
rond de Zuidactie.
Naast de intense zorg in onze voorziening
voor de bewoners, werd er ook dit jaar
solidariteit betoond voor de mensen in het
Zuiden. Dit jaar stond binnen de Zuidactie
Simalia (een klein arm dorpje in India) in de
kijker.
Het zoeken naar bewonersgerichte acties
was boeiend en verrassend.
Wellicht kan je nog geur van de pittige
Indische soep die de gang vulde, herinneren.
Ik krijg er al weer het water van in de mond.

Olifanten en mandala’s kregen vorm en kleur
in het creatief atelier. De keuken verraste
het personeel met twee heerlijke “solidaire”
menu’s: chili con carne met penne en
kalkoenstoofpotje met rijst. Horizon draaide
plaatjes in het restaurant en legde de kiem
voor Music For India.
Tot
slot
was
er
de
sfeervolle
snoezelmeditatie. Vol enthousiasme werd de
kapel omgetoverd tot een feeërieke plek
waar de bewoners met hun begeleider
konden genieten en stil worden van de
klankschalen en djembé, vlammetjes en
geuren. Als afsluiter was er heerlijke
bananencake!
De opbrengst van deze Zuidactie bedroeg dit
jaar 435,42 EURO. Door onze en de vele
acties van de Broeders van Liefde konden in
Simalia de werken van start gaan voor de
bouw van een secundaire school.
Ann Vandecaveye,
medewerker zinzorg en pastoraat

Pittige indische soep werd
te koop aangeboden
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BELEID
Eerste Hulp bij “Infobesitas” in OC Cirkant

“ Infobesitas “ = informatieovervloed
Tegenwoordig krijgen we meer informatie te
verwerken op één dag, dan dit in de
middeleeuwen het geval was over een heel
mensenleven.
Ook in het verhaal van de persoonsvolgende
financiering wordt u de laatste paar
maanden overspoeld door nieuwe, maar ook
steeds wijzigende berichten. De
mededelingen via de pers, het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
of via andere instanties, zoals
gebruikersgroeperingen, mutualiteiten en
andere … volgen elkaar in ijltempo op.
We kunnen het u niet kwalijk nemen indien
u, zo nu en dan, de rode draad kwijt raakt in
dit verhaal. Toch hopen we u vanuit de
voorziening met raad en daad bij te staan in
het labyrint van de nieuwe wetgeving van de
Vlaamse Overheid.
Uw “OC-Cirkant - hulpteam”  staat
klaar om u doorheen het traject van
zorgvernieuwing te loodsen.

De collega’s van de sociale dienst, Joke
Decorte en Evelyne Schollier, doen hun
uiterste best om een antwoord te formuleren
op uw vragen en bezorgdheden. De nieuwe
begrippen waarmee men u om de oren slaat
zijn talrijk. Er steekt terug een epidemie van
afkortingen, letterwoorden en nieuwe
begrippen de kop op; PVF (persoonsvolgende
financiering), PGB (persoonsgebonden
budget), BOB (basisondersteuningsbudget),
concentrische cirkels…, dit zijn maar een
paar voorbeelden van de “aanwinsten” in het
nieuwe “zorgwoordenboek”.
Onze maatschappelijk werkers kunnen u
helpen bij de vertaling van dit nieuwe
begrippenkader naar uw persoonlijke
situatie.
U had wellicht onlangs een afspraak met ons
team van orthoagogen (Annelies Crul,
Stephanie De Min en Sien Windels).
Ze hadden het met u over de zorginschaling.
Het toekennen van de zorgzwaarte gebeurde
via het bepalen van de begeleidingsnood en
de nood aan permanentie van iedere cliënt.
Er werd eveneens toelichting gegeven rond
de ondersteuningsfrequentie. We hopen dat
dit overleg u een beter beeld gaf van de
concrete stappen die gezet worden in de
evolutie naar persoonsvolgende financiering.
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Het “zorgvernieuwingshulpteam” van OC
Cirkant werkt echter ook preventief !
De voorziening zet op geregelde tijdstippen
toelichtingsvergaderingen op de agenda.
Bewindvoerders en familie krijgen op deze
momenten duiding rond de denkpistes van de
overheid en de toepassing ervan in de
voorziening.
Het “vragen-halfuurtje” is dan vaak “het”
moment bij uitstek om bezorgdheden met
elkaar te delen en er een antwoord op te
formuleren of de zoektocht naar een
antwoord te starten.
Deze vergaderingen zijn zowel leerrijk voor
bewindvoerders en families, als voor de
voorziening.

Tenslotte willen we nog de ultieme hulplijn
onder uw aandacht brengen.
De brievenbussen van de familieraad (te
vinden in elk huis) zijn er om uw vragen te
verzamelen en mee te nemen naar het
overleg van de familieraad. De vragen
kunnen al dan niet anoniem in de brievenbus
gedeponeerd worden. Ze worden sowieso
meegenomen in het overleg van de
familieraad.
Het antwoord op uw vraag vind je dan
steevast op het verslag dat uitgehangen
wordt in de inkomhall van de huizen.
MAAR … hebt u een vraag waar u snel een
antwoord op verwacht, dan verwijzen we
graag naar het liedje van Luc Steeno :

Maar houd ook het “Ontmoeten” tijdschrift
in de gaten of de brieven die worden
meegezonden met de verblijfsfacturen.
Als er nieuwe wendingen zijn in het
veranderingsproces, dan houden we jullie
ook via deze kanalen op de hoogte.
De bewindvoerders en familieleden kunnen
hun bedenkingen en bezorgdheden eveneens
delen met het beleid van de voorziening via
de kanalen van de familieraad en het
collectief overleg.
Ook daar worden de hete hangijzers in de
nieuwe wetgeving uitvoerig besproken.

“Bel me, schrijf me…”
… laat ons vlug
iets weten!
Alle contactgegevens vindt u op de laatste
pagina’s van dit boekje.
Ria Vanhoorne, algemeen directeur
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ALTIJD GENIETEN

Op 11 en 12 april 2016 trokken
Luk en Thomas samen met hun
begeleiders Sofie en Stijn
richting Damme voor een
tweedaagse uitstap met overnachting.
Deze tweedaagse was een soort alternatief
(experiment) voor de bewoners die
bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor
“Vakantie Aan Zee”, het jaarlijks kamp.
Een zonovergoten dag in Sluis, gevuld met
een mooie wandeling en enkele terrasjes,
vormden de eerste dag van onze tweedaagse
trip.
Toen we ’s avonds aankwamen in de
B & B “Altijd Genieten” was er de hartelijke
ontvangst van gastvrouw Kathleen met
versgebakken broodpudding.
Onze kamer was volledig aangepast en
rolstoelvriendelijk: hooglaagbedden,
plafondlift, hooglaagbad … Deze
aanpassingen waren een absolute must om
met onze bewoners te kunnen blijven
overnachten en hen op een goede manier te
kunnen verzorgen.
Na een ietwat korte nachtrust (we sliepen
met zijn vier op één kamer en moesten toch
wat wennen aan het slaappatroon van onze
slaapgenoten ), waren we paraat om aan
de tweede verwendag te beginnen.
Er was een uitgebreid ontbijtbuffet voorzien
voor ons, smullen maar! We genoten van de
mooie tuin met uitzicht over de landerijen
met een aperitiefje in de hand, maar vooral
ook van de rust.
Na een uitstap in de namiddag, keerden we
terug huiswaarts …

ME-TIME
Op maandag 25 mei ging de verwenweek van
start op leefgroep ’t Weiland.

Op de eerste dag van de verwenweek, was
het weer minder goed, waardoor we onze
planning wat moesten aanpassen. Daarom
besloten we om op de leefgroep een dessert
te maken waarvan iedereen kon smullen. Dat
was alvast een voltreffer. Alsof we er maar
niet genoeg van kregen, maakten we ’s
avonds nog lekkere scampi’s met tagliatelli.

Luk en Thomas hebben genoten van hun
tweedaagse en van alle extra aandacht die
we hen op deze manier konden geven.
Zeker een aanrader…
Sofie en Stijn, leefgroep Lenteweelde

De volgende dag genoten Willy en Bart Del.
van een verwenbad met lavendelaroma en
aangepaste muziek.
’s Avonds hielden we voor de bewoners een
voorleesavond en als slaapmutsje kreeg
iedereen warme melk met honing.
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Op woensdag trotseerden we de koude wind
en trokken we naar de markt in Torhout,
daar brachten we ‘spie-oletten’ (eierkoeken)
mee om donderdag als ontbijt te verorberen.
In de namiddag ging Rudy D. samen met een
begeleider naar de kathedraalconcerten te
Brugge.

En nog was het niet gedaan! ’s Anderendaags
trokken Rudy G. en Frank hun zwemshort aan
om zich in het water te wagen in de Groene
Meersen te Zedelgem. Na al dat zwemmen
hadden ze grote honger en maakten we een
tussenstop in de Boot-Erham te Zedelgem.
Thuisblijver Robin kreeg ondertussen een
verwenbad. In de namiddag genoten alle
bewoners van vers gebakken pannenkoeken.

Last but not least dronken we op vrijdag een
huisbereide cocktail met enkele
aperitiefhapjes. Robin en Michaël lieten hun
begeleiders nog wat zweten, want die
voormiddag gingen ze fietsen in Aartrijke.
Als afsluiter van onze verwenweek trokken
we met vier bewoners naar het kakelend
kippenmuseum te Keiem. Daar aten we nog
een mooie coupe hoeveijs met een koffie of
warme chocolademelk! We kijken al uit naar
volgend jaar om opnieuw een leuke,
aangename verwenweek te organiseren op
maat van de bewoners.
Alle begeleiders ’t Weiland & dagbesteding

EEN VOLTREFFER!
Een jaarlijks terugkerend item in “Ontmoeten” is
Dranouter Bad, De Panne, dat jaarlijks
georganiseerd wordt door de Lions Club. Bad
Festival biedt een warm welkom aan personen
met een beperking ; er is een gezellige overdekte
eetplaats voor de picknicker, er zijn vlot
bereikbare bars en eetstanden, er is aangepast
sanitair aanwezig, er wordt een planken vloer
voorzien, en er zijn muzikale optredens, zodat
iedereen een super fijne herinnering overhoudt
aan “BAD”. Huiscoördinator Lut pende voor ons
een verslagje neer.
Eindelijk was donderdag 21 april aangebroken. Ik
mocht met Rudy mee op uitstap. Met een goed
gevulde rugzak stapten we de bus op om met vele
anderen een dagje aan zee door te brengen: het
jaarlijks belevingsfestival “BAD”.
Omstreeks 11u30 kwamen we aan. Arm in arm
wandelden we richting grote tent. Onderweg
konden we het niet laten om ons toch al aan een
danspasje te wagen en stil te staan bij enkele van
de vele randactiviteiten. Rudy genoot ervan,
zeker toen hij met een natte spons het gezicht
van een jong meisje kon raken bij één van de
spelletjes.
We zochten een goed plaatsje in de tent om onze
picknick te verorberen en ondertussen konden we
genieten van het optreden van “Les Truttes” en
van de “Protection Patrol Pinkerton.” Daarna
bezochten we het ene kraampje na het andere.
Rudy kon genieten van een fotoschoot op zijn
Hawaiaans, een visspel en een kleurzoekspelletje
waarbij hij telkens een prijsje kon winnen. Ook
het belevingstheater was een bezoekje waard!
Natuurlijk mocht een terras niet ontbreken en
samen met enkele buren van Huis 2 genoten we
van een lekkere versnapering.
Daarna gingen we terug richting de tent, die al
serieus druk bevolkt was. Hoe kon het ook
anders: het was de beurt aan schlagerkoningin
Laura Lynn om er de schwung in te brengen en
het lukte haar nog aardig ook. Iedereen ging uit
de bol. Ook wij, Rudy en ik konden niet stil staan
en de heupjes gingen heen en weer en we zongen
mee uit volle borst. Na al die energie verbruikt te
hebben, kregen we honger, grote honger naar een
frikandel en frietjes uit een frietzak. En of het
smaakte!
Zoals steeds stapten we moe maar voldaan sterug
richting bus. We genoten nog samen van de
gezellige terugrit, luisterend naar de verhalen
van anderen en het zien van de vele tevreden
gezichten. Het was duidelijk: ook dit jaar was de
uitstap naar het BAD festival een geslaagde
editie!
Lut Deruyck, huiscoördinator Huis 2
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TONGSTRELEND
De week van de smaak ging dit jaar door van 11 tot en met 15 april. Bewoners en deelnemers
konden proeven van heerlijke gerechtjes met een fruitige toets.
Dankzij het kleur- en plakwerk van de bewoners van het atelier van Els en Joke, werd de
vergaderruimte “De Kom” omgetoverd tot een kleurrijke fruitgaard. Op het menu stonden witte
chocolademousse met mango, clafoutis met appeltjes en bananenmilkshake.
Elke namiddag maakten telkens drie leefgroepen deze gerechtjes klaar. De bewoners staken,
waar mogelijk, een handje toe en proefden ook graag de dessertjes voor. Daarna was het smullen
geblazen en smaakte het naar meer. Iedereen keerde happy terug naar de leefgroep.
Els, Lotte en Mieke

ALLESBEHALVE SAAI
Kathedraalconcerten Brugge en de provincie West-Vlaanderen nodigden ons opnieuw uit voor een
uniek namiddagconcert in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge. Vier topmuzikanten boden een
gevarieerd programma aan en lieten ons kennismaken met verschillende muziekinstrumenten,
zoals orgel, panfluit, trompet en tuinslang. Aan de hand van een prettige uitleg werden we
meegenomen op een boeiende tocht langsheen de verschillende stijlperiodes in de
muziekgeschiedenis.
Toen we in Brugge aankwamen, werd duidelijk dat alles goed georganiseerd was: per voorziening
was er een kleur vastgelegd. De stoelen en plaatsen op de grond waar de rolwagens moesten
staan, waren aangeduid met hetzelfde kleur die we toegewezen kregen. Al snel bleek dat het
geen saai concertje ging worden. Er klonken moderne toontjes uit de panfluit en trompet ; onder
andere “10.000 luchtballonnen” van K3, “Let it go” van Frozen. Kathleen begon spontaan te
klappen en mee te bewegen op de muziek.
Er was een zeer aangename sfeer, waardoor de tijd dan ook voorbijvloog. Het is een échte
aanrader voor de bewoners!
Leefgroep Robbedoes
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PLANCKENDAEL
Het is ondertussen een goede
en lange traditie geworden:
op zaterdag 4 juni 2016
bezorgde de Fifty One Club
opnieuw een onvergetelijke
dag aan mensen met een
beperking.

De regen bleef gelukkig de hele
dag uit, terwijl iedereen
verwonderd genoot van de
neushoorns, de ooievaars, de
bonobo’s, de ringstaartmaki’s,
de hyena’s,… teveel om
allemaal op te noemen !
Tussendoor werd een smakelijk
middagmaal voorgeschoteld,
verzorgd door de partners van

de Fifty One-leden, met
belegde broodjes,
koffiekoeken, chocomelk en …
een lekker ijsje !
De meningen waren unaniem:
het was een hartverwarmende
dag voor iedereen ; tot volgend
jaar!

EEN SCHOT IN DE ROOS
We hebben er een heel jaar op moeten
wachten, maar op 10 mei was het eindelijk
terug zover, we mochten op vierdaagse!
Dit jaar trokken we naar het zeetje. We
logeerden op het prachtige domein Rietvelde,
in Oostduinkerke. We hadden een goed gevuld
programma.
Op onze eerste dag gingen we de sportieve
toer op en speelden we een partijtje minigolf.
Na deze zware inspanning genoten we op de
dijk nog na met een lekkere ijscoupe of een
heerlijke pannenkoek.
Op woensdag gingen we te voet langs het
water naar de kinderboerderij “de Lenspolder”
in Nieuwpoort. Daar kregen we een
demonstratie ezeldressuur van de ezeltjes
Greetje en Jerommeke.

’s Anderendaags stond er een hele daguitstap
op het programma. Eerst gingen we naar het
Bakkerijmuseum in Veurne, daar konden we de
meer dan 23.000 schatten uit vervlogen
bakkerstijden bewonderen. We dronken er ook
nog een aperitiefje op het terras. Als
middagmaal smulden we een lekker bakje
frietjes. Daarna gingen we naar de
kaasboerderij “de Moerenaar” ; daar leerden
we hoe van melk kaas wordt gemaakt en
mochten we natuurlijk proeven van die lekkere
kaas en een heerlijke chocolademousse.
’s Avonds sloten we onze meer dan geslaagde
vierdaagse af met een welverdiende barbecue.
We zijn blij dat de weergoden ons zo goed
gezind waren en tellen terug af naar volgend
jaar!

Tof,
zo’n
vierdaagse
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SPRING IS IN THE AIR SOCIALE DIENST

Op maandag 13 juni was het zo
ver. Onze eerste lentewandeling
ging van start. We hadden geluk
met het weer en maakten er met
alle aanwezigen een leuke namiddag van.
Om 13u30 werd het startschot gegeven en we
vertrokken in kleine groepjes doorheen de wijk
aan de overkant van onze voorziening. Er was
een mooie opkomst van zo’n 25 bewoners.
Iedere begeleider kreeg een zakje mee waarin
enkele attributen zaten. Elk kwartier werd er
een tussenstop gehouden waarin er korte
fragmenten uit een verhaaltje voorgelezen
werden. Gelinkt aan het verhaaltje kregen de
deelnemers enkele opdrachtjes, deze speelden
in op de verschillende zintuigen van de
bewoners. Zo konden ze ruiken aan
bloemetjes, werd er een liedje voor hen
gezongen, werden ze vertroeteld met de
voelhandschoenen,…
De wandeling eindigde in de voetbalkantine
van Aartrijke. Daar kon men een praatje
maken en even op adem komen. De
deelnemers werden verwend met een
dessertbordje en iedereen genoot van een
lekker bolletje amandelijs, een stukje peerkaramelbavarois en heerlijke milkshake met
bosvruchten en banaan. Dit was een mooie
afsluiter van de wandeltocht.
Ik geef graag nog een dankwoordje aan de
verschillende vrijwilligers, de dagbesteding en
leefgroepbegeleiders,
en
alle
andere
betrokken personen die dit sportief gebeuren
hielpen realiseren.
Thomas De Clerck, dagbesteding

Beschikbaarheid

Huis 1, Huis 3 en Huis 4:
Joke Decorte
Elke dag aanwezig tijdens de
kantooruren, behalve op
woensdag.
 0471/31.06.85 of via het
onthaal: 050/20.90.32
joke.decorte@fracarita.org

Huis 2 en Horizon:
Evelyne Schollier
Aanwezig op maandag, dinsdag
en donderdagvoormiddag.

 0471/31.06.80 of via het
onthaal: 050/20.90.32
evelyne.schollier@fracarita.org
Er zal vanaf nu niet meer op elke eerste
zondag een maatschappelijk assistent
aanwezig zijn.
Daarom laten we jullie graag langs deze weg
weten wanneer je ons op zondag kan vinden in
de voorziening:
Eerste zondag van september: Joke
Eerste zondag van december: Evelyne
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ALS HET NODIG IS…

Voor de bewoners van OC Cirkant
is een ziekenhuisopname, zonder
twijfel, een ingrijpend gebeuren.
Bij een ziekenhuisopname heeft de
bewoner gezondheidsproblemen, maar hij
komt daarenboven ook in een niet vertrouwde
en onveilige situatie.
Bij doorverwijzing naar het ziekenhuis, doen
we voornamelijk beroep op het
Sint-Rembertziekenhuis te Torhout. De laatste
jaren investeerden wij in een groeiende
samenwerking met dit ziekenhuis. Voor de
bewoners is het belangrijk dat wij en het
ziekenhuis, zo goed als mogelijk, de zorg
afstemmen. Zo nodigden we vorig jaar een
20-tal diensthoofden van het ziekenhuis uit in
de voorziening, om afspraken te maken over
de samenwerking.
In juni ’16, organiseren onze orthoagogen in
het Sint-Rembertziekenhuis een vorming voor
een groep verpleegkundigen over “Hoe best
omgaan met mensen met een beperking.”
Bij een ziekenhuisopname is er nu ook steeds
contact tussen onze logopediste, Mieke
Lermytte, en de logopediste van het
ziekenhuis. Zij overleggen o.a. welke hulp er
nodig is bij de maaltijden, of de maaltijden
moeten geblixt of gemixt worden …
Onze medewerker zinzorg en pastoraat, Ann
Vandecaveye, neemt contact op met de
pastoraal werker van het ziekenhuis, indien
wat extra aandacht vanwege deze persoon een
meerwaarde kan zijn voor de bewoner.
Indien een ziekenhuisopname nodig is,
probeert de leefgroep steeds om de familie of
het betrokken netwerk op de hoogte te
brengen (behalve in die specifieke situaties
waarbij het anders gewenst wordt door het
netwerk), zodat de familie eventueel zelf de
bewoner kan begeleiden.
Indien een leefgroepbegeleider een bewoner
begeleidt bij een ziekenhuisopname, krijgt
hij/zij een belangrijke taak. Hij/zij dient
ervoor te zorgen dat de bewoner zich zo
comfortabel mogelijk voelt in deze ongekende
en beangstigende situatie.

De begeleider bezorgt zowel het
ziekenhuispersoneel, als de familie (en in de
mate van het mogelijke ook de bewoner) de
nodige informatie. De begeleider moet er zich
evenwel ook bewust van zijn dat, op dat
moment, de leefgroep met een personeelslid
minder werkt.
Indien de zorg voor de bewoner op een veilige,
comfortabele wijze overgedragen is aan het
ziekenhuis, hoeft de begeleider niet langer
aanwezig te zijn. Indien nodig, dient hij de
familie hiervan telefonisch op de hoogte te
brengen.
In de toekomst, met de nieuwe financiering
vanuit het persoonsvolgend budget, zullen we
enkele afspraken moeten herzien.
Leefgroepbegeleiders die langsgaan bij een
bewoner die in het ziekenhuis ligt,
leefgroepbegeleiders die een bewoner
begeleiden naar het ziekenhuis ... we zullen
moeten afspreken op welke manier dit nog
kan. Op dat moment zal de bewoner immers
als afwezig geregistreerd worden en is alle
ondersteuning die nog geboden wordt door de
voorziening, extra.
Deze nieuwe afspraken zullen in samenspraak
met het collectief overlegorgaan opgemaakt
worden en we zullen jullie hiervan op de
hoogte brengen.
Catherine Windels, orthoagogisch directeur
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TIPS EN TRICS

DAG VD ZORG

Voor aankoop van kledij voor de
cliënten, hou je best met een
aantal zaken rekening.

Een greep uit de reacties uit het “gastenboek”
van Dag van de Zorg, die doorging op 20 maart
2016.

WAT KOOP JE LIEVER NIET?


Geen WOLLEN kledij
(krimpt gemakkelijk).



Geen KATOENEN HEMDEN
(= 100 % katoen : kreuken enorm).

WAAR HOU JE BEST REKENING MEE?


Pull = MAAT GROTER kopen
(tegen het krimpen!)



Sweater = JUISTE MAAT + GEEN KAP
(=teveel gewicht).



Goede broeken= moeten comfortabel
zitten, moeten niet gestreken worden,
hebben een laag gewicht, zijn modieus
en dienen zowel voor zomer-als
winterkledij.



Ideale samenstelling van de stof is een
mix van katoen en synthetisch : kreukt
minder en strijkt gemakkelijker.

Vriendelijke ontvangst,
goede organisatie,
prachtige rondleiding.

Mooie snoezelruimte en
het rolstoelvolksdansen was leuk!

Het aanbod gemixte en
geblixte voeding maakte indruk.

Fantastische ervaring op
de elektrische rolstoelfiets

Vooral het filmpje inspireerde mij…

Ik wil hier later komen werken!
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BINNEN & BUITEN
Onze “ Engelbewaarder” heeft ons … ondanks de
nieuwe naam …niet in de steek gelaten bij de
planning van het aantal uren zonneschijn op
29/5/2016!
Dank aan de volledige werkgroep die zich
gebogen heeft over dit project! Met een totaal
van 134 “contente” trappers , zo’n 130
enthousiaste “stappers” en de vele
bezoekers, mogen we terecht spreken van een
succes.
Dank ook aan de familieraad en de vele
vrijwilligers waar we beroep konden op doen!
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EEN ERVARING RIJKER
Op 31 mei stond er voor de bewoners van OC Cirkant een speciale dag op het programma. Op zes
verschillende locaties in onze voorziening kwamen leerlingen van het Margareta Maria Instituut
te Kortemark een belevingstheater opvoeren. Er waren 12 voorstellingen: 6 in de voormiddag en
6 voorstellingen in de namiddag, zodat heel wat bewoners aan bod konden komen. Het was de
eerste maal dat dit initiatief doorging in onze voorziening . Wat ons betreft mag dit een
jaarlijkse gewoonte worden. Het was een schot in de roos!
Hieronder hebben we wat reacties gesprokkeld bij leerkrachten en leerlingen van het M.M.I.
Ondanks dat het voor een aantal studenten hun eerste kennismaking was met deze doelgroep, is
iedereen achteraf zeer tevreden!
“Er ging een nieuwe wereld voor me open” ; “Ik heb er veel voldoening van gekregen.”
De studenten beschrijven dat de voorbereiding bloed, zweet en tranen kostte. Ze moesten op
korte tijd het onderste uit de kan halen en de samenwerking onder elkaar was soms een beetje
zoeken. Het was op dat vlak alvast een leerrijke ervaring! Maar al deze inspanningen zijn snel
vergeten wanneer ze konden zien welk effect ze hadden op de bewoners.
“Het maakte me warm van binnen” ; “Ik kon met mijn eigen ogen zien hoe ze genoten,
dat is veel mooier dan dat ze gewoon zeggen ‘het was tof’!” ; “De glimlach van die
mensen was onbetaalbaar.”
De volgende dag waren onze studenten nog niet helemaal uitgerust, zo’n dagje kruipt in de
kleren. Maar nog veel belangrijker: zo’n dag sluipt binnen in hun hart.
“Ik heb weer beseft dat ik dat in de toekomst wil realiseren.”
Tijdens de middagpauze van de bewoners werden de studenten nog even rondgeleid en kregen ze
nog wat extra toelichting bij de basale werking van OC Cirkant.
“ Ik was onder de indruk van de vele belevingsruimtes en het grote aanbod van deze
voorziening.”
De studenten en leerkrachten van het 7de jaar Se-N-Se danken de bewoners en personeel van
OC Cirkant voor deze unieke leerrijke ervaring!
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VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL
In de kijker!

Pancrase Vandelannoite komt sedert een zevental jaar bij ons als vrijwilliger binnen
OC Cirkant. Eénmaal je hem tegenkwam, vergeet je hem zeker niet. Goedlachs, vriendelijk en
altijd verrassend in de omgang. Je bent beter uitgeslapen als je met hem in conversatie gaat.
Zo kennen we hem.
Tijd voor “Ontmoeten” om nader kennis te maken met deze sympathieke vrijwilliger.
Wie is Pancrase?
Ja, de vraag stellen, is hem ook beantwoorden. En dat is niet simpel
voor zo'n veelzijdige persoonlijkheid. Geboren in 1950 bracht
Pancrase een groot deel van zijn jonge leven door op de plantage
van zijn ouders in Oost-Congo. Vader Omer Vandelannoite vertrok in
de jaren '20 van vorige eeuw, samen met nog 3 broers, vanuit
Oostende naar India. Rond 1925 belandde pa Omer met zijn broer
Marcel in Bukavu (Oost-Congo) aan het Kivu meer waar zij een
plantage uitbouwden van thee, koffie en quinoa. Daar werd
Pancrase geboren in een aangenaam klimaat waar de temperatuur
nooit minder dan 28-30°C bedroeg.
Begin 1960, na de onafhankelijkheidsperikelen van Congo,
emigreerde Pancrase naar België. De situatie ginds was te onzeker
voor zo'n jonge snaak. Maar in 1963, 13 jaar oud, keerde Pancrase
terug naar Congo. Het was daar heel wat warmer dan hier. Pancrase
werkte er in de plantage van zijn ouders tot mei 1968. Toen keerde
ook hij definitief terug naar België en vestigde zich in Kortrijk.
De eerste gitaar
Muziek zit in de familie. De ma van Pancrase zong heel vaak en in
Congo is zingen vaak een sociaal gebeuren. Dus zit muziek maken
waarschijnlijk in de genen van Pancrase. Op 15-jarige leeftijd kreeg
hij zijn eerste gitaar, maar echt spelen op het ding was niet
evident.
Eenmaal in Kortrijk gevestigd, had onze sympathieke vrijwiliger last
van heimee. De blues speelde op. Daarom zorgde hij dat er elke dag
iets was om naar uit te kijken en met mensen in contact te komen.
Hij leerde een plaatselijke band kennen en weldra vroegen ze aan
Pancrase of hij soms gitaar speelde. Hij mocht een paar maal mee
repeteren en in 1970 nam hun groep “Matter of Fact” deel aan Jazz
Bilzen. Eigenlijk zonder veel ambitie en gewoon voor de fun. Tot
hun verwondering wonnen ze dit concours. Pancrase zelf zong “With
a little help from my friends” van Joe Cocker en bezorgde zo de zaal
kippenvel. Hun carrière leek gelanceerd.
Sommigen kunnen leven van hun muziek. Maar voor de meeste
mensen blijft het een hobby. Zo ook voor Pancrase. Professioneel
kreeg hij een opleiding als draaier en freezer, als automechanicus,
chauffeur en als kraanman. Hij oefende deze beroepen ook effectief
uit, behalve dat van automechanieker. Toen hij met pensioen ging,
na een 42-jarige loopbaan, werkte Pancrase als kraanman. In zijn
vrije tijd bleef hij wel muziek maken.
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Op wandel met rolwagens

In 2009, toen Pancrase reeds op brugpensioen was en nog in Aartrijke woonde, zag hij
een paar maal onze bewoners in hun rolwagens op wandel. Sociaal ingesteld zoals hij
is, leek dat voor hem nuttig, zinvol vrijwilligerswerk. Pancrase is een fervent
motorrijder. Dan kom je al eens iets tegen, een ongeval bijvoorbeeld. Motorrijders
zijn vaak de zwakke weggebruikers in het verkeer. Ze zitten immers onbeschermd op hun
voertuig in tegenstelling tot chauffeurs die de carrosserie van hun wagen als extra bescherming
rond zich hebben. Maar Pancrase heeft wellicht een heel goede engelbewaarder. Toen hij eens in
een zwaar ongeval betrokken was, kon hij na verloop van tijd en met de nodige inspanning terug
goed revalideren. Toch zet dit een mens aan het denken.
Daarom dacht Pancrase dat hij het ook fijn zou vinden, indien hij zelf in een rolwagen zou
belanden, dat iemand hem wilde rondduwen zodat hij terug in de buitenlucht kon komen. Vanuit
deze motivatie zocht hij contact met onze voorziening. Hij stootte er op Zr. Marie-Pierre die zijn
aanbod om vrijwilligerswerk te doen bij de OpStap Club in dank aanvaardde.
Sedert 2009 neemt Pancrase nu deel aan de activiteiten van de OpStap Club, tot
grote tevredenheid van zichzelf, van de bewoners en van onze
medewerkers.
Pancrase vindt het contact met de andere vrijwilligers en met de
ouders van de bewoners heel belangrijk. Daarom is het in zijn ogen
een heel goed idee dat ze jaarlijks uitgenodigd worden naar een
activiteit zodat dit sociaal contact onderhouden kan worden. Hij voelt
zich goed als vrijwilliger bij OC Cirkant. Het is een aangename
bezigheid en ook de opvang en begeleiding van de vrijwilligers draagt
zijn goedkeuring weg.
Kortom, onze voorziening is blij dat Pancrase zich wil inzetten als
vrijwilliger en ook hijzelf kijkt er telkens naar uit. Wij wensen Pancrase
alvast nog veel succes verder en ook een lange carrière als vrijwilliger
bij OC Cirkant.
Patrick Puype, vrijwilliger OC Cirkant

DOLLE DIERENDAG

Met de bus vol vertrokken we op 9 juni
naar Hoeve Hangerijn. Ook onze
vrijwilliger Johan was van de partij. Bij de
aankomst gingen we van start met een
gezellig snoezelmomentje. Kleine
konijntjes, mama konijn, kuikentjes, …
Daarna gingen we kijken naar de paarden
en konden we een wedstrijdje
hoefijzerwerpen spelen. De paarden en
het ezeltje hebben we geknuffeld en
geborsteld. Daarna gingen we ook naar de
proevertjesstand. Hier mochten we
proeven van verschillende soorten melk,
kaas en honing. Daarna dronken we nog
een koffietje en keken we naar de
schapenscheerder. Het was een toffe dag!
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IN DE SPOTLIGHT

Wie is?
Nele Couwelier
 Binnenkort 35 jaar.
 Werkt sedert 2008 in de
voorziening, in de nachtdienst.
 Haar grote hobby is klei verwerken
tot keramiek kunstwerken.

“Ik ben nog maar recent gestart met deze hobby. Ik
wou iets creatiefs doen, waarin ik kon weerspiegelen
wie ik ben, hoe ik me voel en hoe ik naar de
maatschappij kijk.
Op een avondmarkt kwam ik een kraampje tegen, waar
iemand bezig was met pottendraaien. De dame was
écht gepassioneerd door de klei en ze bracht die passie
ook over op mij. Kort na de ontmoeting op de
avondmarkt heb ik me ingeschreven in de
kunstacademie in Tielt.
De eerste maanden was het zoeken welke richting ik uit
wou gaan. Ik wou echt het perfecte beeldje maken. Al
snel merkte ik dat klei een eigen leven leidt en niet
altijd doet wat ik wil. Als beginner is het altijd
opnieuw proberen en zwoegen om te komen tot een
mooi resultaat. Toch merkte mijn lerares op dat de
voor mij “zogezegd mislukte beeldjes” ook mooie
kunstwerkjes waren. Perfectie bestaat immers niet en
ook het “inperfecte” heeft zijn meerwaarde. Door deze
reactie begon ik de link te leggen met het gewone
leven. Perfectie is niet de standaard. Iedereen heeft
wel iets wat moeilijk loopt, dat maakt iemand uniek.
Vanaf dat moment ging ik op zoek naar kwetsbaarheid,
identiteit, gevoel in wat ik maak. Ik probeer een
techniek uit en zorg dat ik die onder de knie krijg. Ik
tast de grenzen af van wat mogelijk is met klei.
Deze hobby geeft me heel veel voldoening.
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SPORTIEVE UITDAGING
OC Cirkant loopt de benen vanonder het lijf
OC Cirkant, de voorziening voor mensen met een beperking,
gelegen te Aartrijke was een duidelijke aanwezige op de
Nacht van Vlaanderen editie 2016.
Een geëngageerd team medewerkers binnen de voorziening
heeft zowaar 40 collega’s warm gemaakt voor deelname aan
één van de verschillende sportieve uitdagingen.
Met 4 deelnemers aan de 5 km lopen, 15 deelnemers aan de
10 km lopen, 20 deelnemers aan de gezellige 10 km
wandeltocht en zowaar 1 deelnemer, Giovanni De Vlieghe die
de 100 km stappen afrondde in 18u52min., heeft OC Cirkant
alvast een krachtige sportieve prestatie neergezet.
De teamspirit die bij dergelijke evenementen wordt ervaren,
geeft alvast een heel goed gevoel voor zowel diegenen die
meededen aan het sportieve luik, als aan de vele supporters
die langs de weg de ziel uit hun lijf schreeuwen om de
collega’s aan te moedigen.
Langs het traject van de 10 km stappen had er zelfs een
“pop-up VIP OC Cirkant schuimwijnbar” post gevat. Dit werd
door collega’s heel erg gesmaakt!
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AANKONDIGING
JAARVERGADERING FAMILIERAAD

Thema:

Erfrecht binnen de context van “beschermde” personen
Toelichting verzorgd door notarissen Annelies Ghesquiere
en haar associé Tom Degryse.






Hoe gaat het erfrecht om met verlengde minderjarigheid?
Kunnen ouders/ familieleden bepaalde voorzorgen treffen in dit verband om de
zorg voor hun kind in de toekomst te ondersteunen?
Aan welke zaken dient men heel in het bijzonder aandacht te besteden?
…

Wanneer?

vrijdag 7 oktober 2016
van 14.00u tot 16.00u in zaal “De Kom” in onze voorziening

De familieraad heeft het doel om er een heel praktische toelichting van te maken.
Hebt u nog heel concrete vragen met betrekking tot erfrecht?
Schrijf je vraag op een blaadje en deponeer het, al dan niet anoniem, in de brievenbussen van de
familieraad in de verschillende huizen!
Uw vraag komt zeker (anoniem) aan bod.
.
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FONDSENWERVING

De gezinsbond van Kuurne
strekt graag eens de beentjes en
organiseerde daarom een volksdansavond
"Zullen we eens volks gaan dansen?".
De opbrengst van deze avond ging naar onze
voorziening, waarvoor dank!
Ook de foorkramers van Brugge zijn onze
bewoners en deelnemers goed gezind. Ieder
jaar mogen we een dagje gratis vertoeven op
de Meifoor in Brugge.

We kregen terug ook heel wat materiële
schenkingen:
 De mama van één van onze
medewerkers
schonk
een
tweedehandszetel, die intussen een
mooi plekje kreeg op één van onze
leefgroepen.
 We
kregen
ook
heel
wat
antidecubitusmateriaal, waaronder
een alternerende matras, een zit- en
een voetkussen.

Van harte bedankt aan allen die
ons een warm hart toedragen!
Kim Depoortere, administratief & logistiek
directeur
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Bent u geïnteresseerd om één van onze projecten te steunen?
Dan vindt u hieronder de nodige informatie.
1. Geen fiscaal attest
Wanneer u geen fiscaal attest wenst, kan
u nog altijd terecht op het gekende
rekeningnummer van de voorziening:
KBC BE91 4725 0577 7176
Gelieve hierbij te vermelden welk van
onderstaande projecten u hierbij wil
steunen.

BANKEN

HEF- EN TILMATERIAAL
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2. Wel fiscaal attest
(voor giften vanaf €40)

 “PBVL 14.11 Buitenaanleg Huis 4”

KBC BE30 4400 3400 2111
BIC: KREDBEBB

In de mededeling dient u uitdrukkelijk te
vermelden: “GIFT OC CIRKANT”
daarna meldt u 1 van volgende projecten van
uw keuze:
 “PBVL 14.03 Rust- en
ontmoetingsplaatsen Aartrijke”

Deze fondsen worden toegewezen aan
het bouwen van Huis 4 en de aanleg
van de hier bijhorende tuintjes.
 “ALGEMEEN Aartrijke”
Deze fondsen worden toegewezen aan
bovenstaande projecten waar nodig.
Indien u deze instructies volgt, dan komt uw
gift zeker en vast terecht op rekening van OC
Cirkant en daarnaast krijgt u bij het begin
van het volgende jaar een fiscaal attest
toegestuurd vanwege VZW Provincialaat der
Broeders van Liefde. Na het verstrijken van
de maand waarin u de storting deed, krijgt u
vanuit OC Cirkant een bedankingsbrief die
voor u meteen ook de bevestiging is dat het
bedrag wel degelijk op de rekening werd
ontvangen.

Met deze fondsen wensen we een aantal rust
en ontmoetingsplaatsen in te richten voor
bewoners/
deelnemers,
familie,…
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We hopen van harte dat deze gewijzigde
werkwijze u niet weerhoudt om mensen en
organisaties warm te maken om hun
sympathie voor de voorziening ook op deze
wijze te laten blijken.
We danken u en de toekomstige schenkers
alvast bij voorbaat om aan ons te
“denken”!
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ACTIVITEITENKALENDER

APRIL
1 Tearoom
6 OpStapClub
12-15 Week van de smaak
14 Zwemmen
Volksdans in Jonkhove
19 Knutselactiviteit in Jonkhove
20 OpStapClub
21 Belevingsfestival De Panne

MEI
4
13
18
19
20
25

JUNI

OpStapClub
Tearoom
OpStapClub
Zwemmen
Tearoom
Provinciale sportdag,
Harelbeke

29 Binnen en Buiten

22 Tearoom
27 Kathedraalconcerten, Brugge
Zang in Jonkhove
28 Zwemmen

1
2
3
10
13
15
16
24

OpStapClub
Zwemmen
Tearoom
Tearoom
OpStapClub: lentewandeling
OpstapClub: lentewandeling
Zwemmen
Tearoom

30 Externe Eucharistieviering
Zwemmen

29 Tearoom

WELKOM AAN
Eind maart mochten wij Dailly De Busschere
verwelkomen op Lentevreugde.
We zien haar telkens meer en meer
openbloeien, en haar mooie glimlach tonen.
Ze is het al goed gewend aan het worden
tussen al onze stoere mannen.

Op 29 april kwam Marc De Vlieger vanuit zijn
dringende zorgvraag bij ons in de voorziening
wonen. Tijdens de week verblijft hij op
Lentevreugde en tijdens het weekend op
Lentezon. We zijn de betrokken ouders
dankbaar voor hun begrip en de leefgroepen
voor hun flexibiliteit. Deze bijzondere
situatie is ook voor Marc niet evident, maar
we merken dat hij zich steeds meer ‘thuis’
begint te voelen.
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ONZE “ZOMER”WOORDZOEKER
Tijd om even lui achterover te leunen in het zonnetje.

BAL
BIKINI
BOOT
COCKTAIL
DIJK
FILE
IJSJE
JOBSTUDENTEN
KW
PARASOL
PET
REIS
REISKOFFER
RUST

S
Z
T
E
R
R
A
S
J
E
D
O
E
N
J

T
N
W
S
R
E
F
F
O
K
S
I
E
R
O

R
E
E
E
T
E
E
R
E
M
O
Z
L
A
B

SANDALEN
SCHADUW
SCHELPEN
STRAND
STRANDBAL
TERRASJE DOEN
TIJ
VAKANTIE
WATER
ZAND
ZEE
ZOMER
ZON
ZONNEHOED
ZWEMBAD

A
L
Z
W
M
T
R
U
S
T
C
A
A
T
S

N
A
O
B
S
B
A
E
IJ
B
O
O
T
R
T

D
D
N
I
T
Z
A
N
D
E
C
K
D
E
U

B
N
N
K
R
O
L
D
D
V
K
K
IJ
T
D

A
A
E
I
A
N
O
N
N
L
T
W
K
A
E

L
S
H
N
N
N
S
S
C
H
A
D
U
W
N

W
IJ
O
I
D
R
A
P
E
T
I
K
N
I
T

Met de overgebleven letters kan je de volgende zin maken :
…………………………………………………………………………………………………
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S
N
T
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P
N
E
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ONGRIJPBAAR
Proficiat met het huwelijk van …

Athina Colle en Evy Mortier
(begeleidster Lenteweelde)

We leven oprecht mee met …
Dina Defloo (nachtdienst), bij het overlijden van haar
moeder.
Marie-Paule Kempinck (nachtdienst), bij het overlijden
van haar schoonvader.
Joke Vroman (medewerker dagbesteding,
vertrouwenspersoon) bij het overlijden van haar
moeder.
Martine Van Maele (begeleidster ’t Weiland) bij het
overlijden van haar moeder.
Ineke Delafontaine (nachtdienst) bij het overlijden van
haar schoonmoeder.
Willy Severs (bewoner ’t Weiland), bij het overlijden
van zijn broer.
Joepeth Vailoces (medewerker onderhoud) bij het
overlijden van haar schoonmoeder.
Chris Rivière (bewoner Rakkers), bij het overlijden van
zijn vader.
Lisa Claus (begeleidster Rakkers), bij het overlijden van
haar moeder.
Kristien Spillier (medewerker algemeen onderhoud) bij het overlijden van haar schoonmoeder.
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VERTEGENWOORDIGING OUDERS
FAMILIERAAD

Voorzitter :
Deconinck Hilde,
leefgroep Rakkers
tel. 056/71.55.22,
e-mail : hildeconinck@hotmail.com
Ouders en/of familie die lid zijn :
Dekeuninck Leopold - Sackenpré Christiane,
leefgroep Lentezon,
tel. 058/41.41.30,
e-mail : Leopold.dekeuninck@telenet.be
Desal Freddy-Demeyere Francine
leefgroep Morgendauw,
tel. 051/30.47.33
Devos Eric,
leefgroep Nachtegalen,
tel. 02/734.18.57,
e-mail : devos_er@skynet.be
De Zutter Dirk - Vande Velde Gaby,
leefgroep Robbedoes,
tel. 051/72.35.22
e-mail : gabyvdv@telenet.be
Gillis Hans,
leefgroep Lenteweelde,
tel. 056/50.60.09

COLLECTIEF OVERLEGORGAAN
INTENSIEVE WOONONDERSTEUNING

V.l.n.r. André Verlinde, Roland Brackx, Hilde
Deconinck, Eric Devos, Hilde Devis, Daniël Gevaert

Voorzitter :
Verlinde André,
leefgroep Zonneweelde
tel. 050/35.52.58
e-mail : andre.verlinde2@telenet.be
Leden :
Brackx Roland,
leefgroep Rakkers
gsm : 0474/12.46.41
e-mail : rbsr.voogdij@gmail.com
Deconinck Hilde,
leefgroep Rakkers
e-mail : hildeconinck@hotmail.com
Devos Eric,
leefgroep Nachtegalen,
tel. 02/734.18.57,
e-mail : devos.er@skynet.be
Devis Hilde
leefgroep Zonnebloem,
Gsm : 0472/65.36.70
Gevaert Daniël,
Leefgroep Lenteweelde,
Gsm : 0473/98.20.95
COLLECTIEF OVERLEGORGAAN
DAGONDERSTEUNING

Kaux Ivan-Van Simaey Sonja
leefgroep Zonneweelde
tel. 0476/21.40.41
e-mail: sonja-vs@hotmail.com
Parmentier José-Spriet Daniëlla
leefgroep Edelweis
tel. 051/30.88.26
Verlinde André,
leefgroep Zonneweelde,
tel. 050/35.52.58
e-mail : andre.verlinde2@telenet.be
Verlinde Nicole,
leefgroep Zonneweelde,
tel. 0478/23.77.91

27

V.l.n.r. Norbert Vanhevel, Robert Dewulf,
Peter Vandenberghe, Denise Vandepoele

Voorzitter :
Vanhevel Norbert
tel. 059/26.81.47
Leden :
Dewulf Robert
tel. 050/81.11.08
Vandenberghe Peter
gsm : 0475/74.08.13
Vandepoele Denise,
tel : 050/21.21.57

O

OO

CONTACTGEGEVENS

O.C. Cirkant
Aartrijksestraat 77 8211 Aartrijke
Tel. 050/20 90 32
info.occirkant@fracarita.org
www.occirkant.be
O-nr: 0406.633.304
Maatschappelijke zetel
Stropstraat 119 9000 Gent
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
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.
Boterbloem
Morgendauw
Nachtegalen
Robbedoes
Lentevreugde
Rakkers
Lenteweelde
Lentezon
Zonneweelde
Zonnebloem
Edelweis
’t Weiland
Horizon
Nachtdienst

050 36 83 40
050 36 83 41
050 36 83 42
050 36 83 43
050 36 83 44
050 36 83 45
050 36 83 46
050 36 83 47
050 36 83 48
050 36 83 49
050 36 83 50
050 36 83 51
0473 77 08 36
0471 31 07 82

Sociale dienst
Joke Decorte
Evelyne Schollier

e-mailadres
Telefoonnummer
joke.decorte@fracarita.org
0471 31 06 85
evelyne.schollier@fracarita.org
0471 31 06 80

Overname of gebruik van artikels is mogelijk mits voorafgaande toestemming van Ria Vanhoorne,
algemeen directeur OC Cirkant, Aartrijksestraat 77 - 8211 Aartrijke
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