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"Ik, Ruben, cliënt van
Lentevreugde, mocht
dit jaar samen met
begeleidster Anne mee
naar “Vakantie aan Zee.”
De eerste dag gingen we
naar Plopsaland. Het was
mooi weer, dus waagden
we ons eens tussen de
fonteintjes. Het was een
superleuke dag en de
frietjes waren heerlijk.
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Volgend jaar ga ik zeker
terug!"

Colofon
Cirkrant is een uitgave van
OC Cirkant die behoort tot
de vzw Provincialaat der
Broeders van Liefde. In de
woonondersteuning biedt
OC Cirkant een warme thuis
aan volwassen personen met
een matig, ernstig of diep
verstandelijke, al dan niet
meervoudige beperking. In
de dagondersteuning bieden
we een individueel aangepaste dagbesteding.

Redactieraad
Marijke Casteleyn,
Hanne Colpaert,
Annelies Crul,
Stefanie De Clercq,
Joke Decorte,
Stephanie De Min,
Joachim Jonckheere,
Kristien Strubbe,
Ria Vanhoorne,
Catherine Windels

Hoofdredacteur en
verantwoordelijke uitgever
Ria Vanhoorne
Aartrijksestraat 77,
8211 Aartrijke
Cirkrant verschijnt driemaal
per jaar. Wilt u een abonnement, neem dan contact op
met het redactiesecretariaat.

Redactiesecretariaat
Onthaal OC Cirkant
Tel. 050 20 90 32
Info.occirkant@fracarita.org
Vormgeving
Dienst Communicatie PLUS+
Broeders van Liefde

Glijplezier
Nu het buiten al wat kouder is, we onze
dikke jassen terug nodig hebben, liever
binnen zijn dan buiten en het vroeg donker
wordt, kunnen we er niet meer onderuit:
het is bijna winter. Dat betekent voor mij de
start van het skiseizoen. In tegenstelling
tot veel mensen verlang ik naar de sneeuw,
want in deze tijd van het jaar boeken wij
onze winterreis.
Het is ondertussen het 11de jaar en de 14de
keer dat ik ga snowboarden. Het begon
toen ik 17 was en we met het gezin op reis
gingen naar Oostenrijk, mijn ouders om te
skiën, m’n broer en ik om te snowboarden.
Ik had snel de smaak te pakken, want het
volgende jaar ging ik twee keer.
Na een paar jaar moest papa het jammer
genoeg opgeven door knieproblemen en
ook m’n broer haakte een jaar later even
af. Mama en ik lieten het echter niet aan
ons hart komen. We ruilden de auto in
voor de bus en gingen enkele jaren met z’n
tweetjes. Maar m’n broer miste het al snel
en gaat sinds twee jaar opnieuw mee.

Vorig jaar kochten we eindelijk ons eigen
snowboard. Dat hadden we al veel eerder
moeten doen!
Maar wat is er nu zo speciaal aan? De
sfeer? De sport? Het is moeilijk uit te
leggen. Voor mij gaat het vooral over het
snowboarden zelf. Ik kan uren aan een stuk
over de piste glijden. Eerst wil ik alles uit
mijn dag halen en daarna geniet ik er van
om iets te gaan drinken in de après-ski, een
warme douche te nemen en lekker te gaan
eten. Na een hele dag op de piste ben je
moe, maar voldaan. We gaan meestal vroeg
slapen, want we willen uitgeslapen zijn voor
de volgende dag.
Die week gaat altijd veel te snel voorbij.
Gelukkig is het bijna lente als we
terugkomen, dan kunnen we alweer
verlangen naar de zomer en een volgend
reisje ;-).

Melanie Vandewiele
begeleidster Zonneweelde/logopediste

Druk
drukkerij Lowyck
www.occirkant.be
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De stevige
Het is er de tijd van het jaar voor ... die stevige vitaminekuur die je door het najaar en de winter helpt.
Daarenboven is dit vitaminesupplement volgens de
individuele noden samengesteld en zonder voorschrift
van de dokter te verkrijgen. Je hoeft er zelfs niet voor
naar je apotheek.
Er worden ook geen dure reclamecampagnes aan
gewijd of hippe acteurs of mannequins voor ingehuurd.
Deze Cirkantkuur is “puur natuur” en vóóral ... van eigen bodem! We bieden hem u gratis aan, in dit artikel.

De zonnekuur
Nu de gemiddelde temperaturen een 15-tal graden
lager liggen dan een paar maanden geleden, gaan we
toch voor de zonnekuur. Ook een herfst- of winterzonnetje kan wonderen doen in OC Cirkant. De cliënten
worden warm ingeduffeld en samen met hun begeleiders genieten ze van de frisse lucht. Het hoeft niet
steeds veraf te zijn. Een wandeling op het domein, in
het belevingsbos of in “Aartrijke City” zorgt voor een
goede opname van vitamine D in het lichaam. De vele
“buitenactiviteiten”, gecombineerd met de stevige
wekelijkse wandelingen van de “Opstapclub” tijdens
de zomermaanden, hielden onze vitamines D op het
gewenste niveau tijdens de zomer. Vanaf november
moeten we er een aantal laagjes textiel aan toevoegen,
om er ook nu van te kunnen genieten, maar dat zal een
echte “Cirkanter” niet van die zonnestralen weerhou-

den.
De gemoedskuur
Het is niet abnormaal dat ook het gemoed wat moet
worden opgekrikt tijdens deze donkere wintermaanden. De dagen zijn te kort en de nachten te lang. We
hebben extra nood aan warmte, geborgenheid en
gezelligheid.
Laat dit nu vooral in OC Cirkant geen probleem zijn …!
Er is zoveel creatief talent in het Cirkanthuis en die
bron van inspiratie raakt nooit opgedroogd. Binnenhuisarchitecten kunnen er maar van dromen, maar
leefgroep-, activiteitenruimten en de voorziening in
zijn geheel, krijgen bij ieder nieuw seizoen een facelift.
Het hoeft niet zo duur te zijn. De kunst bestaat erin
om met die kleine zaken om ons heen een aangename
sfeer te creëren. Kon een cliënt een bijdrage leveren
aan de decoratie, dan maakt dit van de creatie een
enig, waardevol kunstwerk … en zeg nu zelf ... geniet
je ook niet van die mooie decoratie aan de ingang van
de leefgroep, in de leefgroep of op de “seizoentafel”
in onze grote traphall in het centrale gebouw? Ga je
wat drinken in het restaurant of tijdens de “tearoomnamiddagen” op vrijdag, wordt jouw aandacht dan ook
getrokken naar die leuke versiering op de tafels? Het
wekt je nieuwsgierigheid, je gaat even dichter kijken,
je spreekt erover met je buur aan tafel en “de ontmoeting” komt vanzelf op gang.
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De muziekkuur
Iedereen weet hoe muziek betekenis kan geven aan
bepaalde momenten in het leven. “Muziek verzacht de
zeden”, wordt wel eens gezegd. Het kan heel relaxerend werken na een zware dag of een grote inspanning. Anderzijds kan muziek ook pittig zijn en ons goed
wakker schudden. Het kan ons laten genieten van
ritmes die we doorheen ons hele lichaam voelen. Het
maakt niet uit of je piepjong of een jaartje ouder bent,
je wordt meegenomen in een andere wereld.
Ook in OC Cirkant kan je dit in elke vezel van je lichaam ervaren. Je hoeft er niet persé voor naar een
concert of festival te gaan ... Stap de drempel van het
muzieklokaal over en je bent in het “klankenparadijs”.
Cliënten kunnen er met klanken, ritmes en volumes
experimenteren. Niets is fout en elke klank eist zijn
plaatsje op in het samenspel van instrumenten. Geen
enkele musicus had deze partituur eerder geschreven
… een enig moment samen met cliënten en begeleiders.
Variaties in de muziekkuur zijn er in alle toonaarden
in OC Cirkant. Hou je als cliënt meer van een besloten
sessie op de leefgroep, dan is dat eveneens een optie.
De activiteitenbegeleider komt graag naar je “thuisbasis” voor een bijzonder “klankschalen- of muziekverwenmoment”. Hou je liever van de algemene ambiance
van een zangnamiddag dan ben je ook daarvoor aan
het goede adres in onze voorziening.
Prachtige stemmen die zeker de finale van “The Voice
van Vlaanderen” zouden halen, weerklinken regelmatig uit het restaurant of de polyvalente ruimtes, maar
ook in zaal Jonkhove, het dienstencentrum van de
gemeente Aartrijke. Het is een streling voor ieder oor.
We draaien er onze hand ook niet voor om, om deel te
nemen aan een Schlagerfestival of kathedraalconcert.
Overal waar muziek is, kan je genietende Cirkanters
tegen het lijf lopen.

De lachkuur
Neen, we hebben geen “lachatelier” in onze voorziening … maar de kunst van het lachen, genieten en
plezier maken kronkelt als een rode draad doorheen
alle diensten van de voorziening. Het stimuleert de
bloedsomloop, laat stress wegebben, vermindert pijn
en stimuleert de aanmaak van het gelukshormoon
“serotonine”.
We hoeven er geen bijzondere inspanningen voor te
leveren. Humor en plezier worden automatisch opgewekt bij ontmoetingen met cliënten, collega’s, families
of bezoekers in OC Cirkant. Het geeft iedereen energie
en relativeringsvermogen om de soms moeilijkere
momenten het hoofd te bieden.
Het feest voor medewerkers die op pensioen gaan dit
jaar, was ook zo’n geluksmoment.
De gevierden van dit jaar zijn, Erna Ampe (naaister) en

Op volle toeren
Claudine Vandewalle (onderhoudsmedewerker van leefgroep Edelweis).
Na respectievelijk 17 en 31 jaar dienst in
OC Cirkant konden ze met volle teugen
genieten van alle warme attenties van
collega’s uit de hele voorziening. Kurt
Messiaen (papa van Ruben uit leefgroep
Lentevreugde en lid van de Familieraad)
gaf de appreciatie uit naam van ouders, bewindvoerders en het netwerk van cliënten
door voor de jarenlange inzet en betrokkenheid van de feestelingen. Alle aanwezigen kregen meteen een “boost” van het
gelukshormoon!

De vitaliteitskuur
Om de vitaminekuur compleet te maken,
willen we afronden met de vitaliteitskuur.
OC Cirkant gaf via de PVF (Persoonsvolgende financiering) -toelichtingsvergaderingen op 9 en 16 oktober wat vitaliteit mee
met bewindvoerders en het netwerk van
cliënten.
Niemand kan het ontkennen, er is een
gezonde dosis energie en opmerkzaamheid nodig om je doorheen alle informatie
rond de persoonsvolgende budgetten te
worstelen. De overheid maakt het noch de
cliënten, noch de voorzieningen makkelijk.
Daar waar mogelijk, pogen we binnen
OC Cirkant een antwoord te bieden op vragen, maar soms moeten we de definitieve
teksten vanwege VAPH afwachten.
Zeg nu zelf, voelt u het ook, die energie,
die zin om er in de komende wintermaanden iets leuks, gezelligs en warms van te
maken?
Doet die Cirkantkuur je ook zo’n deugd?
Kom dan bij je volgende Cirkantbezoek
zeker wat energie bijtanken.!

Ria Vanhoorne
directeur

De jaarlijkse grote vakantie
vormt een uitdaging voor het
dagbestedingsteam om ondanks alle welverdiende verlofdagen van z’n teamleden en
leefgroepbegeleiders toch een
werking op punt te zetten waarbij onze cliënten een zo groot
en gevarieerd mogelijk dagbestedingsaanbod voorgeschoteld
krijgen. Het normale jaarprogramma wordt twee maanden
opzij geschoven en maakt plaats
voor een totaal andere invulling.
Voorbereiding
Gedurende de maand juni proberen we een zo volledig mogelijk
beeld te krijgen van alle medewerkers die ingeschakeld kunnen worden in de vakantiewerking. Naast de teamleden van
de dagbestedingsploeg, aangevuld met enkele jobstudenten,
doen we hierbij vanzelfsprekend
ook beroep op leefgroepbegeleiders. Met alle beschikbare
gegevens wordt door een drietal personen in recordtempo het
volledige vakantieprogramma
opgesteld, dat de basis vormt
voor een vlotte werking. In dit
programma - door alle medewerkers te raadplegen - worden in detail de verschillende
groepsactiviteiten en individuele
activiteiten voorgesteld. Tijdens
de vakantie is dit document een
handig hulpmiddel dat dagelijks
geraadpleegd en waar nodig
bijgestuurd wordt (onverwachte afwezigheid van een begeleider, ziekte van een cliënt …).
Groepsactiviteiten
In de vakantie worden dagelijks drie groepsactiviteiten
van een uurtje gepland: één in
de voormiddag en twee in de
namiddag. Er wordt gezorgd
voor een grote variatie in het
aanbod: zangactiviteiten, meditatief dansen, wandelen met
de opstapclub, ijssalon, volksdansen,
filmvoorstellingen,
musiceren met ritmische instrumenten of boomwhackers,
atelierwerking, busuitstappen,
belevingstheater,
voetbadjes
en -massage … Hierdoor komt

elke cliënt wel op één of ander moment aan zijn trekken.
Voor die groepsactiviteiten, geleid door dagbestedingsmedewerkers, wordt er intensief
beroep gedaan op leefgroepbegeleiders en jobstudenten van
de leefgroepen zodat zo veel mogelijk cliënten aan bod komen.
Individuele activiteiten
Buiten de momenten waar de
groepsactiviteiten
doorgaan
worden ook nog heel wat individuele activiteiten aangeboden
door de aanwezige dagbestedingsmedewerkers. Die activiteiten kunnen heel divers ingevuld worden naargelang de
interesse en noden van de individuele cliënten. Zo wordt o.a. in
samenspraak met de kiné heel
wat gewerkt aan onderhoud
van de motoriek door te gaan
stappen of te fietsen. Anderen
doen liever een praatje of genieten van een muzikale activiteit … En verder zijn er ook voor
cliënten, voor wie groepsactiviteiten niet echt aangewezen zijn,
individuele momenten voorzien om toch aan bod komen.
Op gebied van activiteitenaanbod kwamen onze cliënten in
de vakantie niets te kort. Maar
toch hoor je hier een daar een
cliënt die zijn vertrouwde begeleider mist, zijn vaste contacten
in het atelier … Daarom zijn we
- cliënten en begeleiders - na
de vakantie toch weer blij dat de
normale werking met zijn vertrouwde structuur opnieuw van
start kan gaan. En op het moment dat de routine zijn plaatsje
heeft teruggevonden, kunnen
we stilletjes weer beginnen dromen van de volgende vakantie.

Bart Vandepoele
dagbestedingverantwoordelijke
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Meezingen, sfeer en ambiance

Vakantie aan zee,

een geslaagd kamp voor iedereen!!

Een tearoombezoekje

Ondertussen op het water

Elaba mannekes,
deze is van mij!

Een persoonlijke buddy
Supporteren voor een koers

Help Sabien,
de veerboot veert
nogal …

“Graag wil ik me even voorstellen.
Ik ben Frans Sinnaeve, de vader van Katrien (begeleidster leefgroep Lenteweelde).
Van kinds af aan hou ik me graag bezig met muziek.
Accordeon en synthesizer heb ik mezelf aangeleerd;
daarvoor ben ik niet naar de muziekschool geweest.
Ook mijn broer speelt accordeon. Vroeger speelde
ik in een orkest “The Roxy Stars”. Jaren hebben we
rondgetoerd om o.a. op huwelijksfeesten, de La
Palma, of op evenementen te spelen.
Sinds we gestopt zijn met het orkest, speelde ik in
een toneelkring “de Zonnevrienden”.
Ieder jaar toerden wij rond met een nieuw programma: muziek, humor. Helaas werd de hoofdspeler ziek
en zijn de Zonnevrienden gestopt.
Nu heb ik de tijd gevonden om op te treden in rusthuizen, iedere maand in ‘t Dambert en op andere
leuke plaatsen. Ook treed ik veel op samen met de
gitarist van de Roxy Stars.
Katrien vroeg om even te komen spelen op haar
werk. Dat is een andere belevenis van optreden.
Die cliënten hebben zo’n deugd van die muziek. Ik
was zelf ontroerd. Ook aan een goede sfeer geen
gebrek.
Wat me opvalt, is dat de begeleiders zeer nauw in
contact zijn met de mensen.
Ja, natuurlijk is dit hun werk, maar je ziet dat ze dit
doen met liefde.
Het deed me ook deugd om Katrien aan het werk te
zien.
Graag wil ik jullie bedanken en hopelijk zien we elkaar nog eens terug”.

Op 8 oktober 2017 organiseerde ARAV (AdviesRaad
AndersValiden Aartrijke) voor de zoveelste keer het
Aartrijks Schlagerfestival voor andersvaliden in de
sportzaal Jonkhove te Aartrijke. Dit is een zeer mooi
initiatief waar wij met volle teugen van genieten.
Dit spetterend feest was opnieuw een enorm succes,
want in een mum van tijd was het uitverkocht.
Bij de start van het festival zat de sfeer er meteen goed
in dankzij Rudi Hammond & the Blue Ladies.
Nadat de zaal reeds in vuur en vlam stond, kwam
Wendy van Wanten het podium op, begeleid door haar
Franske. Wendy zorgde voor dat tikkeltje extra en het
feest barstte uit zijn voegen. Voor het podium werden
de beentjes volledig losgezwierd en de armen zwaaiden door de lucht!
Tussendoor werd er een korte pauze voorzien waarbij we allemaal een koffie en een wafel aangeboden
kregen. Eens we genoeg energie hadden opgedaan,
feestten we nog even verder!
Kortom, het was een zeer geslaagde editie en volgend
jaar zijn we zeker terug van de partij!

Ik heb jou ook
graag Elien
Zeg eens Conny,
wie komt als eerste
aan?
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Frans Sinnaeve
papa van Katrien,
begeleidster Lenteweelde

Gaëtan Vandendriessche
dagbestedingsbegeleider
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Nieuw viersterrenverblijf
Geert, cliënt van dagcentrum Horizon en reporter van
dienst, schreef een artikel voor “Cirkrant”.

van dag tot dag gevolgd.

Er is goed nieuws van de nieuwbouw, althans het nieuwe
dierenhok in de weide in het bosje. In dit hok zullen de
schapen, konijnen en nog enkele nieuwe dieren hun thuis
hebben.
Het hok zal uit 2 delen bestaan. Een deel is voorzien
voor de dieren en zal afgescheiden worden met een lage
metalen afsluiting, zodat de dieren gemakkelijk kunnen
geaaid worden. Een ander deel is toegankelijk voor alle
cliënten. Er zal ook de mogelijkheid zijn om in dit deel
eventjes te zitten.
Van bij het begin van de bouw was mijn aandacht onmiddellijk getrokken. Ik heb de vorderingen van de werken

Eerst werd een kader op het asfalt vastgeschroefd. Op
dit kader werden andere balken vastgehecht. Het kader
werd vervolgens bedekt met planken. Zo was het hok
wind- en waterdicht aan de zijkant.
Het hok werd ook voorzien van deuren: een schuifdeur en
2 staldeuren.
Het nodige materiaal voor het dak werd besteld, maar
het is nog even wachten op de levering.
Ik kijk al uit naar de afwerking van
het hok. Dan kan ik het hok helpen
uitvegen.

Geert Dewulf
Cliënt Dagcentrum Horizon

Stuk voor stuk unieke mensen…
Het is een warme zomerdag. De ventilatoren in De
Kom draaien op volle toeren en de ramen staan open.
De banden van de rolstoelen piepen op de vloer en
ik begin steeds meer te beseffen dat mijn conditie
de lessen lichamelijke opvoeding toch wel mist.
Volksdansen, ik heb het nog nooit gedaan met of
zonder rolstoel. Ik ken de passen niet en doorheen
mijn hoofd dreunt de mantra: “Komaan Alissa. Volg de
rest, probeer de passen te doen. Ah nee, weer een fout
gemaakt. Ik weet niet wat te doen, help.” De cliënt met
wie ik aan het dansen ben, schatert van het lachen,
en hoewel ik buiten adem en verward ben, lach ik met
hem mee.
Ik heb in augustus de kans gekregen om als jobstudent
op de leefgroep Edelweis te mogen werken. Als ik mijn
ervaring daar in een beeld zou moeten samenvatten,
dan zou het dat van het volksdansen zijn. Het was
intensief, ik heb een aantal keren met de handen in het
haar gezeten omdat ik niet wist wat te doen, ik heb wat
fouten gemaakt, maar ik heb ook veel geleerd en het
heeft me vooral veel voldoening en plezier gegeven.
De maand is voorbijgevlogen. Sommige dagen waren
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moeilijk. Ik had een mindere dag, een van de cliënten
had een mindere dag of het was zo druk dat we onszelf
voortdurend voorbijrenden. Andere dagen maakten we
veel plezier, dansten we samen, genoten we allemaal
van een koffiepauze in de zon. Sommige situaties waren
zo’n grote vraagstukken voor mij dat ik er alleen geen
antwoord op vond. Gelukkig kon ik dan altijd vragen
stellen aan mijn collega’s. Niet alleen de collega’s
waren schatten van informatie voor mij, maar ook
van de cliënten heb ik veel bijgeleerd. Doorheen de
maand heb ik hen allemaal wat beter leren kennen:
hun persoonlijkheden, hun talenten en beperkingen,
hun interesses. Ze bleken stuk voor stuk unieke en fijne
mensen te zijn aan wie ik met veel plezier doorheen het
schooljaar zal terugdenken.
De cliënten en begeleiders op Edelweis waren een
genoegen om mee samen te werken en ik ben hen
dankbaar dat ik een maand lang mee in hun leefwereld
heb mogen stappen, zowel tijdens de goede als minder
goede momenten. Ik zou het met veel plezier opnieuw
doen.
Alissa Vermeersch
jobstudente Edelweis

Bewegen Op Verwijzing
Sedert maart is Cirkant partner van stuurgroep G-sport in
Zedelgem. Concreet betekent dit dat het sportmoment van
Horizon en de OpStapClub opengesteld worden naar personen
met een beperking die in Groot-Zedelgem wonen.
In het kader van deze samenwerking hebben alle partners de
engagementsverklaring BOV-coach (Bewegen op Verwijzing)
goedgekeurd, om aan te tonen dat er verschillende actoren betrokken zijn bij het project. Dit was één van de vereisten voor de
goedkeuring van het dossier. Via dit project, gesubsidieerd door
de Vlaamse overheid, krijgt de gemeente Zedelgem subsidies
om een BOV-coach aan te stellen.
In dit project is een centrale rol weggelegd voor de huisartsen
van de gemeente. Zij kunnen patiënten met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een BOV-coach. De BOV-coach stelt
dan samen met de patiënt een beweegplan op.
Het project richt zich tot verschillende
doelgroepen, o.a. personen met een beperking. Het project gaat vermoedelijk van
start in januari 2018.

Bart Vanhee
Dagbestedingsverantwoordelijke
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Hoe is het nog op facebook?

Dankzij ...

Niets is wat het lijkt. In ons leven is alles constant in beweging en gaat het steeds sneller.
Hier en daar zijn er evenwel uitzonderingen ...
Halloween 26 oktober
Tijdens de herfstvakantie
kon iedereen genieten van
een wandeling in het bos,
dat voor de gelegenheid
omgetoverd was voor
Halloween. Dorine was
alvast hevige fan.
Paardrijden 27 oktober
Enkele cliënten van Horizon gaan paardrijden in de
manège van Groenhove. Ze
voelen zich dan ook terecht
als een fiere ruiter!

zet zijn vrijwilligers in de bloemetjes
Dankzij de schenking van 400 euro van Toontjes Kermesse konden de vrijwilligers en
cliënten van OC Cirkant op woensdag 28 juni genieten van een super gezellige namiddag.
Bert Ostyn, een allround kleinkunstenaar, bracht een cabareteske muziekvoorstelling
Tralalie. De namiddag werd top!
Alle aanwezigen waren enthousiast en zongen uit volle borst mee met de gekende
deuntjes, genoten van zijn grappige anekdotes, zijn mopjes, goocheltrucje …
Onze kaak- en buikspieren waren dan ook verkrampt van het aanhoudend lachen.
Na deze fantastische voorstelling kwamen we weer wat op adem en sloten we de
geslaagde namiddag af met een lekker stuk taart.

Sandy Mispelon
huiscoördinator

Kaartjes plooien 2 november
Deze activiteit komt regelmatig terug en is een
Doe-plek in Jonkhove.
Horizon plooit er kaartjes
voor Hertog Jan, het sterrenrestaurant van topkok
Gert De Mangeleer in
Zedelgem. Wie de cliënten
wil helpen, is welkom van
14.00u tot 15.30u. De gezellige sfeer rond de tafel
krijg je er gratis bij!

Sinds een tijdje hebben we in de dagbesteding
nood aan extra aangepast spelmateriaal. In
eerste instantie gingen we op zoek naar gekleurde bolletjes, staafjes, vormpjes om er dan
zelf een spel mee te maken. Dit bleek echter
nogal eenzijdig. Onze cliënten hadden nood aan
afwisseling en nieuwe uitdagingen. Dankzij de
Familieraad kregen we een budget om ons gamma aanzienlijk uit te breiden. Daarnaast werken
we ook samen met het VTI van Kortrijk, waar
leerlingen de door ons uitgetekende spelplannen
maakten. Ondertussen is alles al in gebruik.
Onze cliënten zijn ontzettend tevreden met de
uitgebreide keuze aan materialen om mee te
werken.
Daarnaast werd ook van de gelegenheid gebruik
gemaakt om nieuwe muziekinstrumenten aan
te kopen. Muziek is immers een zeer belangrijk
onderdeel van het dagbestedingsaanbod. Dankzij
de aankoop van nieuwe instrumenten kunnen we
ook hier meer variatie brengen in onze programma’s.

Schilderwerken 20 november
Een clubje "schildervrijwilligers" ging met
veel energie aan de slag om het interieur
van de kapel een fris tintje te geven.
Teambuilding met een kleurtje ...
OC Cirkant kleurt zorg!!

Goesting o
m

te vrijwillig
Contacteer
en?
zeker Sand
y Mispelon
vrijwilligers
,
coördinator,
 050 20 90 32
 sandy.mispe
lon@fracari
ta.org
https://www.facebook.com/occirkant/
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Linda Robesyn
dagbestedingsbegeleider
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MIJN GEDACHT

Wat is voor jou het hoogtepunt van het jaar?

Marc De Vlieger
cliënt Lentevreugde
“Hallo, hier zijn we weer,
met het “hoogtepunt van het jaar”
deze keer.
Voor mij waren er dat een paar,
want ik ging nogal veel “op de lappen”
dit jaar.
Ik ging naar optredens van zangers,
naar de cinema, de markt en een B&B,
en overal nam ik mijn vrienden mee.
Maar ... het absolute hoogtepunt van
2017, was toch wel de aankoop van
mijn “nieuwe machien”.
Het is een Renault, een echte sportkar
waar ik nu mee rijd,
ook al is er op Lentevreugde niemand
die met dit merk rijdt,
en hier en daar is er één die mij
benijdt.
Mijn rolwagen is helemaal zwart,
zo zie je er niet veel op de markt.
In mijn tafelblad staat het logo van
Renault geprint,
mijn wieldoppen zijn rood getint.
Als een echte “Johny” race ik door de
gangen met mijn nieuwe, gepimpte
kar,
‘t is een cabrio, vanaf nu ligt mijn haar
dus steeds in de war!"

12
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Joost Vandesande
logistiek medewerker

Haïke Loeys
begeleidster leefgroep Boterbloem

Anna Desmedt
vrijwilliger

“Zoals iedereen hier weet, heb ik iedere dag drie helpers aan mijn zij.

“Eind april 2016 ben ik gevallen. Door
met mijn voet te blijven haperen aan
de stoep kreeg ik het voetpad wel van
heel dichtbij te zien. Het resultaat
was een breuk in mijn bovenbeen. Wat
volgde was een operatie. Mijn linker
been werd 6 bouten rijker. Daarna
kwam er dat gips en daaropvolgend
een brace.

We zijn al aan de laatste maanden van
2017 en maar uitzien naar 2018, of,
neen neen, het gaat zo al vlug genoeg
en ’t jaar is zo voorbij, maar niet zonder leuke of soms ook minder leuke
dingen.
Bij mijn zus is er een kleinkindje
bijgekomen op 3 oktober, een zus voor
broertje Elias. Ook hebben we nieuwe
buren gekregen en verhuisden onze
kleindochters elk naar hun nieuw
stekje.
Maar … het mooiste wat mij dit jaar
bijblijft, is de samenkomst op zaterdag
17 juni met de familie Desmedt Vandekerckhove.

Geert is mijn rechterhand en is er dan
ook iedere dag bij. Hij is steeds welgemutst en vrolijk en de vriendelijkheid
zelf en hij praat tegen iedereen.
Filip is de stilste van de drie. ’t Is "ne
beer van ne kerel", maar ene met een
klein hartje. Filip is ook een supporter
van Cercle Brugge en ... een echte.
Wesley is mijn derde helper en de
komiek van de groep. Hij kan echt
grappig uit de hoek komen met zijn
pretoogjes. Hij is een harde supporter
van Club Brugge.

“

We zijn een leuke
bende samen”

Iedere dag zie ik er naar uit om weer
samen te werken en te grappen en te
grollen.
Ja, we zijn een leuke bende samen.
Het zijn alle drie net mijn “kleine
broertjes” ; ik zou ze niet meer kunnen
missen! "

Nadat de breuk genezen was, kon de
kinesitherapie opgestart worden. In
januari 2017 kon ik mijn been terug zo
goed als volledig plooien. Als advies
kreeg ik mee, dat het goed zou zijn te
sporten.
Zo gezegd, zo gedaan.
Ik stelde 10 km lopen als doel voor
mezelf. Al had ik de eerste keer dat ik
ging lopen, daar toch wel wat spijt van.
Ook vond ik het goed dat ik beginnen
lopen ben tijdens de winter. Het is
dan vroeg donker, zodat (buiten mijn
fluojasje van OC Cirkant) je niet echt
opvalt.
Mijn persoonlijke hoogtepunt van 2017
was het lopen van 10 km.
Ik ben er best trots op!”

“

Het was fijn om iedereen
die zo dicht bij je staat
eens weer te zien”

Wat een mooi feest was dat in de
Groene Meersen te Zedelgem! We
waren met velen: het startte met twee
mensen die in 1932 trouwden en acht
kinderen kregen. Ondertussen is de
familie uitgegroeid en zijn we met z’n
allen tesamen met 80 personen. Spijtig
genoeg kon niet iedereen aanwezig zijn
op het familiefeest.
Het was fijn om iedereen die zo dicht
bij je staat eens terug te zien. Zo werd
het een plezant en mooi feest om niet
meer te vergeten!
Wat een geluk dat zo’n familiereünie
georganiseerd werd. En hiermee neem
ik afscheid want dit was mijn derde
pennelik.”
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SPOTLIGHT

Woordenschatkennis onderhouden
Sinds 2015 verwelkomen Mieke en Katrien (logopedisten) elke vrijdag
zes cliënten in de groepslogo. Tijdens deze groepsactiviteit wordt de
communicatieve interactie tussen cliënten onderling gestimuleerd.
Het gebruik van SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren)
staat telkens centraal, maar de communicatie wordt daarnaast ook
ondersteund met foto’s, pictogrammen, concrete voorwerpen … Aan
de hand van seizoensgebonden activiteiten (binnen en buiten) wordt
de woordenschatkennis van de cliënten onderhouden en uitgebreid.
Meestal wordt een aantal weken rond éénzelfde thema gewerkt
waarin o.a. een zintuiglijk verhaal, muziek en film, doe- en denkactiviteiten en/of een kookactiviteit aan bod komen. Belangrijk hierbij is
dat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng van de cliënten, m.a.w.
op maat van de cliënten, en dat het programma dus regelmatig wordt
bijgestuurd. We vinden het belangrijk dat een aantal regels in acht
genomen worden: elkaar respecteren, luisteren en beurt afwachten. De groepslogo verloopt wekelijks volgens een vaste, herkenbare
structuur: meebrengen van een persoonlijk rugzakje met schriftje
als verwijzer, plaatsnemen aan tafel en schriftje invullen, aanwezigen overlopen aan de hand van foto’s, activiteit uitvoeren en tenslotte
versnaperen.
We merken dat “de groep” een positief effect heeft op elke cliënt. Ze
sterken elkaar in het aandurven van nieuwe dingen, er ontstaat interactie tussen de cliënten, er is gedeeld plezier, cliënten helpen elkaar
en er ontstaan contacten over de leefgroepen heen. Vriendschapsbanden ontstaan of vriendschapsbanden van vroeger worden terug
aangehaald.
Omwille van dit positieve effect van het werken in groep, startten
Mieke (logopediste) en Femke (dagbesteding) sinds september met
een nieuw groepje op donderdagnamiddag. Voorlopig verwelkomen zij
vier cliënten.

14
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WAT ALS

INSPIRATIE

“

Ik was benieuwd hoe het uur
zou ingevuld én aangevoeld
worden ...
Buitengewoon bijzonder

WAT ALS
DE ADMINISTRATIE ER
DE BRUI AAN GEEFT ...
Dan had de administratie “carte blanche”!
TIJD VOOR:
nagelverzorging, uitgebreid eigen facebook controleren, cursus “manillen voor dummies” opzoeken,
een reisje boeken, een uurtje lachyoga, het gezelschapsspel “lach je rijk” spelen, receptjes opzoeken, bespreking uitslag voetbalwedstrijd, danspasjes aanleren ...

Hoe goed ik ook probeer om aandacht te
hebben, af en toe stil te staan bij het gewone
dat vaak heel bijzonder is, toch glipt de tijd
me door de vingers.
Stilvallen alleen is dus niet voldoende. Misschien moet ik meer leren wachten en uit
kijken naar …
Maar wachten is vandaag gelijk aan tijdverspilling, tijd die ik op een andere manier
beter zou kunnen invullen. Ik heb immers
geen tijd te verliezen en mijn agenda staat
volgeschreven.
Wat ik vandaag al bestelde via het internet
ligt morgen al aan mijn voordeur. Mijn foto’s
zie ik onmiddellijk nadat ik ze genomen heb.
Ik geef graag toe dat het handig is, maar
de spanning is er voor een groot deel af.
Het verlangen naar iets is vaak intenser en
spannender dan het krijgen van iets. Het
verkorten van de wachttijd beperkt dus ook
voor een deel het plezier en versnelt de
tijdsbeleving.
Anders was het toen ik onlangs de activiteit

klankschalen volgde met een cliënt. Ik was
benieuwd hoe het uur zou ingevuld én aangevoeld worden. Ik liet de klanken op me
afkomen en keek hoe Kevin bij momenten
intens de klanken opnam die bij hem een
glimlach toverden op zijn gezicht.
Stilvallen en wachtend, schoonheid zien en
ervaren. Het is me langer bijgebleven dan
een vlugge klik met mijn fototoestel …
Mag de adventstijd een uitnodiging zijn om
de tijd die we winnen met technologieën,
voor een deel leeg en open te laten ; om
zo uit te kijken naar het buitengewoon bijzonder mooie, die onverwachte momenten
kunnen geven.

Ann Vandecaveye
medewerker zinzorg
en pastoraat

WERDEN GEEN:
bestellingen geplaatst, lonen berekend, contracten
opgemaakt, betalingen geboekt, kasverrichtingen
en controles doorgevoerd, belastingsaangiftes
gedaan en de telefoon werd niet opgenomen ...
Betekent dit dan “de boeken neerleggen”?
DUS:
Tijd om de krachten opnieuw te bundelen: de kunst
is om zo’n leuk werk te hebben dat je elke maand
verrast bent dat je ervoor betaald wordt ...
De administratie gaat ervoor!
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WABLIEF

“

Telkens streven
wij ernaar
om met de
acties van de
Familieraad
nuttige
ondersteuning te
bieden aan onze
cliënten”

Na de deskundige uitleg door het
team van OC Cirkant over de persoonsvolgende financiering in de
beide vergaderingen op 9 en 16 september hopen we dat er toch eens
volledige duidelijkheid komt rond dit
onderwerp. Wat zeker zal helpen,
zijn de persoonlijke besprekingen
per cliënt over hun eigen rugzakje.
De directie en het volledige team
verdienen een pluim voor hun inzet
en doorzettingsvermogen om alle
cliënten de nodige zorg verder te
blijven geven.
De bakkers
De oliebollenbak is ook al achter de
rug en het was weer een plezier om
de bakkers van de Familieraad aan
het werk te zien. We kunnen niet
dankbaar genoeg zijn dat zoveel
vrijwilligers hun steentje bijdragen
voor het welzijn van de cliënten in
OC Cirkant.
Verheugd
Ook in de Familieraad heerst een
echte groepssfeer. Telkens streven
wij er naar om met de acties van de
Familieraad nuttige ondersteuning
te bieden voor onze cliënten.
We zijn zeer verheugd dat Kurt
Messiaen, papa van Ruben (wonend
in Lentevreugde) onze groep in de
Familieraad wil aanvullen. Nieuwe mensen zijn zeker welkom en
brengen soms nieuwe ideeën mee

18
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Familieraad
voor de Familieraad. Ik vroeg aan
Kurt om zijn eerste bevindingen
neer te pennen na de bijeenkomst
in september dit jaar.
Dit is wat Kurt schrijft:

“Ik ben Kurt de papa van Ruben, die
sedert 1 juni verblijft in leefgroep
Lentevreugde. Enige tijd geleden
werd mij een mooi kaartje bezorgd
met een tekstje, waarin werd uitgelegd dat er een Familieraad bestaat
binnen OC Cirkant en met een uitnodiging om eens een vergadering
bij te wonen. Mijn nieuwsgierigheid
was gewekt en ik besloot om in te
gaan op de uitnodiging. Alhoewel ik
niemand kende binnen de Familieraad was er geen enkel moment dat
ik mij ongemakkelijk voelde binnen
de groep.

“

Mijn
nieuwsgierigheid
was gewekt en ik
besloot in te gaan op
de uitnodiging”

Ik werd er hartelijk ontvangen bij
een tasje koffie en wegwijs gemaakt
in de werking van de Familieraad.
Er werden diverse onderwerpen
aangesneden, van het organiseren
van activiteiten voor de cliënten tot
het bespreken van bekommernissen van bewindvoerders.

Na de ‘interne’ vergadering van de
Familieraad kwam er een delegatie
van de verantwoordelijken van de
voorziening mee aan tafel. In een
constructieve, vriendschappelijke
sfeer werd er geantwoord op onze
vragen en voorstellen.
Tevens werd door de directie een
overzicht gegeven van hun beleidsplan en de belangrijkste accenten
die ze het komende jaar zullen
leggen om de uitdagingen, die de
nieuwe persoonsvolgende financiering met zich meebrengt, aan te
pakken.
Ik hoop dat ik in de toekomst mijn
steentje kan bijdragen om het onze
cliënten zo goed mogelijk te laten
hebben in OC Cirkant, want daar
draait het toch allemaal om.
Heb je ook interesse om deel uit te
maken van de Familieraad?
Twijfel dan niet en kom eens langs
op de volgende vergadering, je zult
merken dat het er heel aangenaam
is en samenwerken voor anderen
bezorgt je bovendien een goed
gevoel!“
Duwtje in de rug
Met de koekjesverkoop geven
wij een duwtje in de rug voor het
vlinderbad dat de voorziening wil
aanschaffen. Dat bad kan gebruikt
worden zowel voor therapie in warm
water als voor snoezelen … waardoor ook sommige cliënten zich niet
meer hoeven te verplaatsen naar
het zwembad. Een groot voordeel
is dat dit bad kan verplaatst worden
gezien de toekomst en het bouwverhaal.
Zo, met de mooie herfstkleuren
in de natuur wens ik iedereen een
mooi najaar toe.

Hilde Deconinck
voorzitter
Familieraad

“GETEST”

Hoe is het gesteld met
de algemene fitheid van
onze cliënten?
De ene cliënt stapt al wat sneller dan de
andere, sommigen gaan in volle vaart, anderen verkiezen liever een rustig tempo …
Niemand die weet hoe het echt gesteld is
met hun conditie. Bij deze namen wij (de
kiné’s) de proef op de som en organiseerden we een fitheidsweek in juni. Hierbij
werden stappende cliënten getest via een
wandeltest.
De test: coopertest, 6 minuten wandeltest
of 2 minuten wandeltest, afhankelijk van
de cliënt. Er werd een aangepaste versie
van de test gebruikt die meer gericht is
op onze populatie. Er werden verschillende parameters bijgehouden: hartslag,
afstand, snelheid … om de algemene
mate van inspanning te berekenen.
Het doel van de test: de conditie van onze
cliënten zo goed mogelijk objectiveren
om dit op te volgen over de jaren heen en
onze therapie hierop afstemmen.
De volgende fitheidsweek zal plaatsvinden in de laatste week van april 2018!

Nele Sleurs
Kinesitherapeute
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ALVAST BEDANKT

Merci beaucoup!

50-jarigen Zedelgem
Drie 50-jarigen uit Zedelgem trakteerden OC Cirkant
ter gelegenheid van hun verjaardag: we mochten een
mooie sponsoring in ontvangst nemen die besteed
werd aan de aankoop van een Sara Stedy.
Dank zij hun verjaardag wordt het dagelijks leven van
heel wat cliënten weer wat makkelijker. Dankjewel!

Rotary Knokke Oostkust

Cera

Ronde Tafel Oostende
De Ronde Tafel van Oostende zamelt jaarlijks heel wat
fondsen in voor goede doelen, en dit jaar mocht OC
Cirkant daar mee van genieten.
Dankzij hun milde bijdrage konden we een tweede
Sara Stedy aankopen, een heel handig opstahulpmiddel voor onze cliënten.

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!

Dankzij een mooie sponsoring van Cera konden we onze
polyvalente zaal en ‘de Kom’ uitrusten met audiovisueel
materiaal. Hierdoor kunnen de mensen van de dagbesteding
heel makkelijk activiteiten met muziek of film organiseren
voor onze cliënten. Een grote stap vooruit voor vele wekelijkse
activiteiten. Dankjewel Cera !

Weba

Op 30 juni trokken heel wat cliënten en begeleiders naar de
kust, voor een heerlijk verwendagje aan zee, in Zeebrugge.
Een dag lang genieten en ontspannen; iedereen trok met
een grote glimlach terug naar huis. Deze zalige dag werd
ons geschonken door Rotary Knokke Oostkust. We hebben
er heel mooie herinneringen aan, dankjewel !

Geert Haesaert

OC Cirkant wenst de firma Weba van harte te bedanken voor
hun hulp bij het transport van 6 bedden van Sijsele naar
Aartrijke. Dank aan de sympathieke transporteur die dit
vervoer geheel voor zijn rekening nam. 2 supervriendelijke
medewerkers zorgden ervoor dat alles veilig ter bestemming geraakte. Dank voor dit mooi engagement!

Geert Haesaert, metaalkunstenaar en kunstsmid uit
Handzame, schonk OC Cirkant een eigentijds kruisbeeld.
Dit kruisbeeld kreeg een mooie plaats in de ‘stille ruimte’.
Enkele jaren geleden werd de kapel van OC Cirkant ontwijd
en sindsdien kan iedereen terecht in de ‘stille ruimte’ voor
bezinning of gebed. Hartelijk dank aan de kunstenaar!

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 waaruit u kan kiezen, zijn:

Gift OC Cirkant + ALGEMEEN Aartrijke

Gift OC Cirkant + PBVL 16.10
Hef- en tiltoestellen

Gift OC Cirkant + PBVL 14.03
Rust- en ontmoetingsplaatsen Aartrijke

Gift OC Cirkant + PBVL 14.11
Buitenaanleg Huis 4

Giften in centjes en materiële schenkingen
Dankzij een familielid van onze “Horizoncliënten” kon een
barbecue georganiseerd worden. Een smaakvol initiatief
dat bovendien een heel mooie duit opleverde voor de vakantiewerking voor onze cliënten. Hartelijk dank!

We zijn ook bijzonder blij met de materiële schenkingen
die we in ontvangst mochten nemen, zoals een WC-stoel,
een set terrasmeubelen …
Hartelijk dank daarvoor, het wordt goed besteed !

De leerlingen van de 4de handel van het college in Waregem schonken deze zomer de opbrengst van hun mini-onderneming aan OC Cirkant. Een mooi sociaal engagement
van deze jongeren, dankjewel!
Onze welgemeende dank ook aan alle anderen van wie we
giften in centen kregen !

Voor meer informatie kan u terecht bij
Barbara Verstraete, administratief & logistiek directeur
050 20 90 32 of info.occirkant@fracarita.org
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ACTIVITEITENKALENDER

december - mei

2017 - 2018
DECEMBER
1
2
3
4
5 Aan tafel, Jonkhove
6 | Ontbijt voor
vrijwilligers
| Sinterklaasfeest
7 Zwemmen
8 Doe-plek, Jonkhove
9
10
11
11 - 22 Sfeerchalet
12
13 Kerst in 't Klein
14 Kerst in 't Klein
15 Kerstmarkt, Jonkhove
16
17
18
19
20
21 Zwemmen
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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JANUARI
1
2
3
4
5 Tearoom
6
7
8
9
10
11
12 | Nieuwjaarsreceptie
Huis 3 en 4
| Tearoom
13
14
15
16 Nieuwjaarsviering
personeel
17
18 | Zwemmen
| Rolstoelvolksdans,
Jonkhove
19 | Nieuwjaarsreceptie
Huis 1, 2 en Horizon
| Tearoom
20
21
21
23
24
25
26 Tearoom
27
28
30
31 Sport, Zedelgem
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APRIL
FEBRUARI
1 Zwemmen
2
3
4
5 Doe-plek, Jonkhove
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | Valentijn
| Start Zuidactie
15 Rolstoelvolksdans,
Jonkhove
16
17
18
19 Uit volle borst,
Jonkhove
20 Knutselploeg,
Jonkhove
21
22 Zwemmen
23
24
25
26
27
28 Sport, Aartrijke

MAART
1
2
3
4
5 Doe-plek, Jonkhove
6
7
8 Zwemmen
9 Aan tafel, Jonkhove
10
11
12 Uit volle borst,
Jonkhove
13
14
15 Rolstoelvolksdans,
Jonkhove
16 Bowling
17
18
19
20
21 OpStapClub
22 Zwemmen
23
24
25
26
27
28 Sport, Zedelgem
29
30
31

1
2
3
4 OpStapClub
5
6
7
8
9 Doe-plek, Jonkhove
10
11
12
13
14
15
16 Uit volle borst,
Jonkhove
17 Knutselploeg,
Jonkhove
18 OpStapClub
19 | Zwemmen
| Rolstoelvolksdans,
Jonkhove
20
21
22
23
24
25 Sport, Aartrijke
26
27
28
29
30

MEI
1
2 OpStapClub
3 Zwemmen
4 Aan tafel, Jonkhove
5
6
7 | Uit volle borst,
Jonkhove
| Doe-plek, Jonkhove
8
9 Sport, Zedelgem
10 Special olympics
11 Special olympics
12
13
14
15
16 OpStapClub
17
18
19
20
21
22
23
24 | Zwemmen
| Rolstoelvolksdans,
Jonkhove
25
26
27 Binnen en Buiten
28
29
30 OpStapClub
31
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CONTACT EN INFO

RONDOM ONS

We leven oprecht mee met …

Wenst u een bezoekje te brengen aan de voorziening of wenst u graag meer info,
neem dan gerust contact op met ons.

Els Vandendriessche (dagbesteding) bij het overlijden van haar papa.
De familie van Rudy Jonckheere (cliënt Lentevreugde).
Greet Inghelbrecht (begeleidster Lentezon) bij het overlijden van haar mama.
De familie van Dimitri Verfaillie (cliënt Lenteweelde).
De familie van Ronny Hellebuyck (cliënt 't Weiland).
De familie van Luk Dekimpe (cliënt Lenteweelde), bij het overlijden van zijn papa.

Afscheid van …

Afscheid van …

Lieve Rudy, twee jaar geleden kwam je van het Susterhuus op
Lentevreugde wonen. Iedereen was onmiddellijk gecharmeerd
door je guitige lach, knuffels, zoentjes en je manier van omgaan
met zowel de begeleiders als de cliënten. Je noemde al het personeel ‘meisje’. Zelf vond je het belangrijk om netjes voor de dag te
komen: je hemd zat goed, je portefeuille netjes in je achterzak en
het uurwerk om. Rudy, je vond het fijn om tekeningen in te kleuren
en zorgvuldig op te bergen in een enveloppe of plastic zak, want je
ging ze aan ‘broere’ geven.
Met volle teugen genoot je van familiebezoekjes ; er ging dan ook
geen dag voorbij of je noemde ze allemaal bij naam. Je had ook
een vriendin, Dominique, waarmee je naar eigen zeggen zou
trouwen. Deze zomer echter begonnen er gezondheidsproblemen de kop op te steken. Vol onmacht realiseerden
we hoe het de ene dag goed ging met je en de andere dag
helemaal niet. Tot op het einde stond je familie liefdevol aan je zij.
Bedankt Rudy voor je liefde zonder vooroordelen. Vanaf nu schijnt
er een extra sterretje aan de hemel. We missen je, rust zacht.
Leefgroep Lentevreugde

Lieve Ronny, je gezondheid was de laatste tijd
meermaals zorgwekkend, maar met behulp
van medicatie, zuurstof en de vele goede zorgen, kwam je er steeds weer bovenop. Helaas
moesten we toch afscheid van je nemen, je
bent rustig gestorven. Met zachtheid werd je
in je bed gelegd en de warmte van iedereen
rondom jou, was hartverwarmend. Er werden
kaarsjes bij het bloemstuk gezet op de tafel
dichtbij jou. Je zus had de bloemen de zondag
ervoor nog meegebracht, je zus, die altijd aan
je zijde stond. Het was bijzonder en mooi hoe
heel wat mensen diezelfde avond nog afscheid
van je kwamen nemen. Ronny, je kon sterven
in je thuis, omringd door de mensen die je
graag zien. En als bij toeval droeg je die dag
je pull met vogeltjes erop, die jou als het ware
meenamen op de wind van de liefde.

Leefgroep 't Weiland

Afscheid van …

Dag Triemelieke of Dimi'ke zoals je mama jou noemde, je was wie je was, stil genietend van de kleine dingen des
levens. De eenvoud sierde je. Abba, abba, knikkebollen met je hoofd, knipperen met je vingers, zo wisten we dat
het goed met je ging. Lekker languit doorgezakt op je handen in de rolwagen, zo zat je er graag bij. Je genoot van
het eetmoment, kleine stukjes speculoos naar je mond brengen, dat vond je fijn. Een mooie lach verscheen bij
het horen van mama's stem. Helaas liet je gezondheid je steeds vaker in de steek ; de vele ziekenhuisbezoekjes
met mama en Hans aan je zijde, hielpen je er telkens weer bovenop ... Tot je maandagnacht onverwacht van ons
heenging. Rust zacht Dimitri, het ga je goed hierboven. Dikke knuffel.
Leefgroep Lenteweelde
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Chloë Demuynck verblijft sinds 4 juli
op Edelweis en is een jongedame van
23 jaar met veel pit. Elke morgen
komt ze na 8 uur op Edelweis aan en
éénmaal in de week blijft ze slapen.
Ze houdt van gezelschap in een niet
te drukke omgeving en geniet ook
graag van het zonnetje. We zijn blij
haar te leren kennen en hopen nog
vele fijne momenten samen te beleven.
Leefgroep Edelweis

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

Barbara Verstraete

barbara.verstraete@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 08.30u 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 Lenteweelde

Gevaert Daniël

gevaertbossuyt@skynet.be

0476 21 10 32

leefgroep Lenteweelde

Gillis Hans

leefgroep Lentevreugde

Messiaen Kurt

leefgroep Edelweis

Parmentier José - Spriet Daniëlla

leefgroep Robbedoes

Vande Velde Gaby

gabyvdv@telenet.be

051 72 35 22

leefgroep Zonneweelde

Verlinde André

andre.verlinde2@telenet.be

050 35 52 58

leefgroep Zonneweelde

Verlinde Nicole

FAMILIERAAD

051 30 47 33

056 50 60 09
kurt.messiaen@telenet.be
051 30 88 26

0478 23 77 91

Heb je een vraag voor de Familieraad: deponeer ze in de brievenbus, terug te vinden in de drie huizen of in het centraal
gebouw in de traphal.
COLLECTIEF OVERLEGORGAAN

Welkom aan…
Sinds 27 juni 2017 maakte Dorine Toulouse de
overstap van Tordale naar OC Cirkant. ‘Oma’
Dorine, zoals ze zichzelf noemt, is een goedlachse dame van 58 jaar, die graag voor ambiance
zorgt. Vlaggetjes maken is haar favoriete bezigheid. Weggaan en uitstapjes naar een tearoom
kunnen haar ook bekoren. Voor de heren van
Nachtegalen was het even aftasten en wennen
want ze moeten vanaf nu "hun mannetje staan".
Al is het nu al duidelijk dat Dorine een plaatsje in
hun en ons hart heeft veroverd.
Leefgroep Nachtegalen

OC CIRKANT		
Maatschappelijke zetel

We mochten op 31 juli Bram
Robaert verwelkomen in Horizon.
Bram kwam vorig jaar 2 weken kennis maken met de werking en de
cliënten. Het was hem zo goed bevallen dat hij na zijn schoolcarrière
graag bij ons terugkeerde. Ondertussen heeft hij zijn draai gevonden
en is zijn week goed gevuld, met als
toppers werken in de wasserij en
het containerpark.
Dagcentrum Horizon

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

056 71 55 22

leefgroep Nachtegalen

Devos Eric

devos.er@skynet.be

02 734 18 57

leefgroep Zonnebloem

Devis Hilde

leefgroep Lenteweelde

Gevaert Daniël

dagcentrum Horizon

Dewulf Robert

dagcentrum Horizon

Vandenberghe Peter

bouwonderneming.vandenberghe@ 0475 74 08 13
telenet.be

dagcentrum Horizon

Vandepoele Denise

denise.vandepoele@gmail.com

0472 65 36 70
gevaertbossuyt@skynet.be

0476 21 10 32
050 81 11 08

050 21 21 57
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WIE BEN IK?
MARLEEN MESURE (55)
Sinds 1981 werkzaam op
Zonnebloem als begeleidster.
Houdt van fietsen, zorgen voor
haar kleindochter, een restaurant
bezoeken, ruimtes decoreren.

Een piekfijne leefgroep
Zonnebloem biedt een warme thuis aan 11 cliënten die genieten
van rust, verpleegkundig gerichte aandacht, grote nabijheid van de
begeleiders en belevingsgerichte basale zorg.
Marleen startte als jobstudent op Zonnebloem, ging even ‘vreemd’
op andere leefgroepen, maar kwam uiteindelijk opnieuw terecht op
Zonnebloem, waar haar hart en ziel naar uit ging. Op Zonnebloem
zijn sfeer en gezelligheid troef! Je hoeft geen kenner te zijn
om in één oogopslag te zien dat deze leefgroep er steeds mooi
gedecoreerd en netjes uitziet. Wat je misschien niet wist, is dat dit
voornamelijk Marleen haar verdienste is. Ze heeft oog voor detail,
draagt orde tot in de linnenkamer hoog in het vaandel en zorgt
ervoor dat elke cliënt er steeds piekfijn uitziet. Marleen brengt met
haar decoratiemateriaal de seizoenen en feestdagen in de leefgroep
naar binnen. Zij zorgt bij elk thema voor net dat tikkeltje meer op
Zonnebloem.
Als je nu denkt dat deze geduldige, decoratieve medewerker ook
een veeleisende collega is, dan vergis je je. Voor Marleen is het
altijd goed, als je maar iets doet!

OC Cirkant
Aartrijksestraat 77
8211 Aartrijke

