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Wesley
Elke dag 
lekkere 
korreltjes en 
hooi voor de 
alpaca’s!

“
Volg ons op  
Facebook en LinkedIn

GRAND CRU verwenweek

Stof en steenpuin, 
een teken van 
vreugde!

UITGEDIEPT



ELKE DAG LEKKERE 
KORRELTJES EN 
HOOI
Binnen OC Cirkant vinden 
we het belangrijk om 
dieren op het domein te 
hebben. We deden in het 
najaar dan ook een oproep 
naar uitbreiding van ons 
dierenpark. Eind 2017 
waren we verheugd dat 
we het ‘contract’ konden 
tekenen van drie nieuwe 
bewoonsters. Lizzy, 
Niquita en Guana zijn de 
namen van drie alpaca’s, 
“kameelachtigen” die 
voornamelijk in  
Zuid- Amerika voorkomen. 

Begin januari stond Wesley 
dan ook, samen met nog 
andere geïnteresseerden, 
de alpaca’s vol ongeduld op 
te wachten. Aanvankelijk 
was Wesley wat bang van 
deze vreemde dieren, maar 
dit was wederzijds, ook zij 
hebben ons moeten leren 
kennen. 

Dagelijks voorziet Wesley, 
samen met enkele andere 
deelnemers, de dames van 
lekkere korreltjes en hooi. 
De alpaca’s toveren altijd 
een glimlach op het gezicht 
van Wesley, maar zeker 
niet bij hem alleen!
Kom de alpaca’s  dus 
zeker en vast een 
bezoekje brengen in ons 
belevingsbos!

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.
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PR & communicatie? Ik kan mij al 
voorstellen dat er een grote frons op uw 
gezicht staat terwijl u het leest. Wat is dat 
nu weer? Ik ben ondertussen al vertrouwd 
met die reactie. Ik kan nooit gewoon mijn 
jobtitel geven als ik wil laten weten wat ik 
doe. Er moet altijd een beetje uitleg bij. Dat 
is niet erg. Er zit namelijk zo veel achter 
die 2 woorden, dat een beetje duiding nooit 
kwaad kan . 
Al bij al is het vrij simpel in woorden te 
omvatten: het is de bedoeling dat ik - 
samen met de hulp van alle collega’s 
uiteraard - OC Cirkant in de kijker zet om 
er zo voor te zorgen dat zowel cliënten, 
medewerkers als fondsen de weg vinden 
naar Aartrijke. 
En ik heb geluk! Ik ben namelijk in een 
voorziening terecht gekomen waar de 
kwaliteit van de zorg op een hoog niveau 
zit, waar de werksfeer goed zit en waar de 
collega’s elke dag het beste van zichzelf 
geven om de cliënten een kwalitatief 
leven te bieden en de organisatie op zo’n 
optimaal mogelijke manier te doen draaien. 
Alles zit dus al snor. Nu is het gewoon 

tijd om dat  aan de buitenwereld te laten 
weten. Daar kunnen jullie uiteraard ook 
allemaal bij helpen! Volg ons op Facebook 
en LinkedIn en hou ook zeker onze website 
in de gaten. Toon gerust deze Cirkrant 
aan iedereen die het zien wil. We zijn trots 
op al de kleurrijke momenten die hierin 
verzameld werden. Hou je vooral niet in 
om iedereen die je kent – en zelf niet kent 
– uit te nodigen voor Binnen & Buiten op 27 
mei. Iedereen is dan welkom om, samen 
met ons, nieuwe kleurrijke herinneringen 
te maken. Hopelijk kunnen we u dan ook 
verwelkomen.  
Tips, ideeën, zijn uiteraard altijd welkom! 
Onze ideeënbus staat in de centrale hal, 
maar je kunt ook altijd een mailtje sturen 
naar audry.sanders@fracarita.org.  
Warme groeten, 
Audry Sanders,  
medewerker PR & communicatie

PS: wil je graag zelf ook een affiche van 
Binnen & Buiten aan je raam hangen? Laat 
me zeker iets weten via audry.sanders@
fracarita.org. Binnenkort zullen ze ook aan 
het onthaal te verkrijgen zijn! 

Alles zit al snor
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Leve steenpuin, werfhekkens, 
kranen! We konden er jaren slechts 
van dromen… en we hebben lang 
gedroomd… heel lang… zowat 8 
jaar…
Het is eindelijk zo ver. De grote 
afbraakmachines rijden het terrein 
van OC Cirkant vanaf half maart op. 
Alles wordt in gereedheid gebracht 
om de eerste fase van de realisatie 
van Huis 4 aan te vatten.
We hebben een lang traject 
doorlopen in het bouwverhaal 
van VZW Engelbewaarder, daarna 
OC Cirkant. Zuster Jeanette 
Schuyvinck, destijds directrice van 
VZW Engelbewaarder, slaagde er 
in 1998 in om een bouwvergunning 
te verkrijgen voor het realiseren 
van 4 nieuwbouwpaviljoenen en de 
renovatie van het centrale gebouw 
van de voorziening. 
Na het doorspartelen van alle 
administratieve rompslomp en de 
subsidieaanvragen bij de overheid, 
werd in 2000 gestart met de 
funderingen van Huis 1 (het huis 
van leefgroepen Nachtegalen, 
Morgendauw en Boterbloem). 
Cliënten en medewerkers konden 
hun intrek nemen in hun nieuwe 
thuis in 2003. Heerlijk was het voor 
hen, om als eerste leefgroepen 
te kunnen genieten van een eigen 
tuin, koer, een supercomfortabele 
badkamer met alle nodige 
toestellen om ergonomisch te 
werken... De bewoners konden 
hun eigen kamer een persoonlijke 
touch geven en er zo hun stekje van 
maken.
De leefgroepen uit Huis 2 begonnen 
toen ook al te dromen, want zij 
kwamen, na de noodzakelijke 
afbraak, als tweede aan de 
beurt voor een nieuw huis. De 
bouw begon aansluitend op de 
afwerking van het eerste huis in 
2003. Het feest kon niet op, toen 
leefgroepen Rakkers, Lentevreugde 
en Robbedoes hun huis in 2006 
konden betreden. Fantastisch 
was het, om te genieten van alle 
hedendaags comfort. Een andere 
kleurtint in het interieur, gaf huis 

2 de eigen uitstraling. Afhankelijk 
van de noden en wensen van de 
bewoners, gingen alle creatieve 
begeleiders aan de slag om een 
gezellig interieur te creëren. 

De start van de bouw van Huis 3 
liet niet lang op zich wachten. Eerst 
moest terug een deel van het oude 
gebouw langs de Aartrijksestraat 
gesloopt te worden. De oudste 
gevel en de aalmoezenierwoning 
van de voorziening verdwenen uit 
het straatbeeld. Buurtbewoners 
waren verrast hoe diep het 
terrein was. De voorgevel van 
de voorziening was voor velen 
het enige wat ze sinds jaar en 
dag kenden. De tijd was rijp om 
iedereen kennis te laten maken 
met het warme hart van, toen nog 
VZW Engelbewaarder. Ook hier 
werd de strakke timing van de 
bouw aangehouden. In 2006 werd 
gestart met de bouwwerken en 
in 2010 kon de verhuis gepland 
worden. Leefgroepen Zonneweelde, 
Lentezon en Lenteweelde hadden 
iets langer moeten wachten op 
hun huis, maar intussen kon, 
wat geleerd werd uit de vorige 
2 bouwprojecten, meegenomen 
worden in de realisatie van het 3de 
huis. Praktische aanpassingen aan 
het concept, zorgden ervoor dat 
Huis 3 “getekend” werd op maat 
van de bewoners die er hun thuis 
zouden vinden. Ook hier was de 
verhuis een feest.
Eind 2010 stond de bouw van het 
4de huis in de startblokken, maar 
de uitvoering ervan werd gestaakt. 
De Zuster van Liefde droegen de 
voorziening over naar Broeders 
van Liefde. De financiering werd 
herbekeken. Maar de wetgeving 
stond ook niet stil. Intussen 
veranderde alle regelgeving rond 
subsidiëring en bouwtechnische 
eisen. Bouwen in 2010 bleek 
meteen ook heel wat duurder te 
worden dan de voorgaande jaren. 
Weldra bleek dat de realisatie van 
Huis 4 geen vanzelfsprekendheid 
zou worden. 
“Niets doen”, was geen optie. 

Er werd hard gezocht naar 
partners om het project te kunnen 
realiseren. De eerste gesprekken 
met de gemeente Zedelgem en de 
sociale huisvestingsmaatschappij 
Vivendo dateren van 2011. Samen 
bouwen, zou voor de partners 
een “win-win” situatie betekenen. 
Gezamenlijke constructie, 
inbreng in de waarde van de 
grond… maar vooral ook het 
letterlijk “opentrekken” van het 
voorheen erg gesloten domein 
van de voorziening, bleken al 
snel een grote meerwaarde en 
een ticket voor de toekomst. 
Ook voor de gemeente en de 
sociale huisvestingsmaatschappij 
betekende het ontwikkelen van een 
zorgsite in Aartrijke een duidelijke 
beleidskeuze. 
Ook ouders en bewindvoerders, 
collectief overleg en familieraad, 
deden alle moeite om het 
bouwproject vanuit hun 
betrokkenheid te ondersteunen. 
Bezoeken van bevoegde ministers, 
de zorgambassadeur en diverse 
betrokkenen werden samen 
voorbereid en gestimuleerd. 
Aangetekende brieven aan de 
subsidiërende overheden werden 
gezamenlijk door bewindvoerders 
ondertekend en opgezonden.

Deze acties waren zowel een 
krachtig signaal naar de overheid, 
als een hart onder de riem voor 
de voorziening. Daar zijn we 
heel dankbaar voor! Het gaf 
ons die broodnodige energie 
om die extra inspanningen te 
leveren. Met het ondertekenen 
van het princiepsakkoord voor 
het uitbouwen van een integraal 
woon- zorgproject op de site van 
de voorziening (in 2013), werd de 
spreekwoordelijke “zegen” gegeven 
door alle betrokken partijen. 
We hoopten een vlugge start te 
kunnen maken. Maar de Vlaamse 
overheid dacht er anders over. Alle 
aanvragen voor bouwsubsidies 
bleven 2,5 jaar onaangeroerd 
liggen. Niets bewoog nog… De 
onrust in onze werkgroep “bouw”, 

Na acht jaar zwoegen en zweten
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groeide des te meer. Intussen waren 
ook de bouwsubsidies van de provincie 
West-Vlaanderen en de Nationale Loterij 
afgeschaft. 
Maar “opgeven” staat niet in het 
woordenboek van de West-Vlaming. De 
bouwpartners “bouwden” verder aan alle 
dossiers die nodig waren voor de realisatie 
van het project.  Uiteindelijk besliste de 
overheid dat de ingediende projecten toch 
konden van start gaan, op voorwaarde dat ze 
in eerste instantie zelf voor de financiering 
zouden zorgen. De overheid garandeerde 
dat ze, wanneer de nieuwe regelgeving 
rond zou zijn, het engagement tot subsidie 
verder zou opnemen. Deze beslissing gaf 
het bouwproject de kans om verder te gaan 
naar de uitvoeringsfase. Inmiddels was de 
bouwvergunning verleend en werden de 
plannen gefinaliseerd in 2017. Notarissen 
van de bouwpartners konden aan de 
slag met het opstellen van aankoop- en 
splitsingsaktes. Samen bouwen is immers 
ook samen de “kosten voor onderhoud en 
herstellingen dragen”. Onder het motto 
“goede afspraken maken goede vrienden” 
werden alle facetten van het samenwerken 
neergepend en onderschreven. 
In februari ’18 werden de laatste afspraken 
gemaakt voor de uitvoering van de eerste 
fase van de bouw van Huis 4. De aannemer 
voor de afbraak werd bepaald. Afspraken 
rond veiligheid op het terrein werden 
gemaakt en gecommuniceerd naar alle 
betrokkenen.
We noteren “maart 2018”… feestmaand, 
opluchting, tijd voor taart,… Na 8 jaar 
zwoegen en zweten over administratie, 
financiering, wetgeving… zullen we de 
eerste tekenen van de realisatie van Huis 4 
kunnen zien op het terrein. Stof, steenpuin 
ervaren we als “confetti”… een teken van 
vreugde. Dank aan alle partners van ons 
bouwverhaal! Dank voor jullie engagement! 
Dank voor jullie flexibiliteit! Dank om er 
samen een mooi project van te maken!

Dank voor jullie vastberadenheid,  
jullie dragen hierbij letterlijk 
en figuurlijk jullie steentje 
bij!

De basale werkgroep van OC Cirkant wil medewerkers stimuleren 
om hun manier van begeleiden  zo goed als mogelijk af te stemmen 
op het tempo en de noden van de bewoners. Zo groeide het idee 
om een verjaardagskalender met basale tips uit te werken.  
Voor de vormgeving kregen we hulp van Justien Meerschaert, 
laatstejaars studente Ergotherapie. Justien werkte mee aan 
dit project in het kader van haar eindwerk “Sensibiliseren van 
medewerkers bij het aannemen van een basale houding. “
Daar een basale houding belangrijk is voor iedereen, poogden 
we zoveel mogelijk mensen bij het project te betrekken. Iedere 
leefgroep zorgde voor drie basale tips die ze wat extra in de kijker 
willen zetten. De werkgroep koos hieruit telkens één tip. Zo 
kregen we twaalf basale tips, die we aantrekkelijk maakten met 
een rijm en een bijhorende foto. Op die manier kregen we voor 
elke maand een basale tip en kwam de verjaardagskalender van 
OC Cirkant tot stand. 
We konden de geboorte van onze basale verjaardagskalender 
niet zomaar laten voorbij gaan. Daarom vierden we op 23 januari 
feest in OC Cirkant. In de centrale hal verwelkomden we elk 
personeelslid met een glaasje fruitsap en een snoepje. Onze 
kalender werd er voorgesteld en meegegeven aan elke dienst. 
Terwijl iedereen genoot van zijn glaasje fruitsap, gaven we 
uitleg over het ontstaan van de kalender en pronkten wij met 
de mooie foto’s. Iedereen kreeg de vraag of ze bereid waren 
verder te werken rond de basale tips, dit via de slogan: “Ik werk 
basaal, jij toch ook? Zo wordt het buiten gewoon bijzonder.“ De 
medewerkers binnen de organisatie werden uitgenodigd om 
hun naam onder deze slogan te plaatsen, dit als symbool dat ze 
basaal willen werken. We waren blij te zien dat onder de slogan 
veel namen kwamen te staan. De kalender werd mooi bevonden 
en kreeg op iedere dienst een mooi plekje aan de muur. Zo staan 
de basale tips een heel jaar in de kijker. 

Tevreden blikken we terug op deze actie. We zijn trots 
en blij dat we samen tot iets moois konden komen.  
De kalenders kunnen worden aangekocht aan 10 euro per stuk. 
Ze zijn te verkrijgen in het onthaal van OC Cirkant of via e-mail 
info.occirkant@fracarita.org.

 Conny Bogaert en Femke Deceuninck
dagbesteding

Verjaardagskalender

Ria Vanhoorne
directeur
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Was het nu Valentijn, 

Valentine, Valentino of 

Valentina ...

Onlangs was er een rood gekleurd bal
en het was dit keer niet voor carnaval. 

Op 14 februari was het Valentijn
voor het feest moesten we in de grote zaal zijn. 

Heel wat hartjes klopten toen sneller 
en ook onze outfits waren feller. 

We smulden van het dessertbuffet
de tearoom was helemaal volzet. 

De engelen zorgden voor de godendrank
en cupido bekommerde zich over licht en klank.

Ook de afwezigen genoten van de sfeer, 
ze kregen bezoek van de gekke knuffelbeer. 

Sfeer en gevoelens
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Marijke Casteleyn
Dagbesteding

Els Piessens
Rakkers

Grand cru verwenweek

Aanschuiven voor geniet-jes

De week wordt op maandag geopend met het 
muziekatelier. In de namiddag worden de voetjes van de 
cliënten verwend en is er een busuitstap gepland.

Dinsdag is er een mix van show, ambiance-kwis en 
een heus theater Töll, om na de nodige middagrust 
te genieten van ritmische en andere, hemelse 
muziekklanken.

Woensdag start relaxerend op de tonen van meditatief 
dansen of genieten van Tibetaanse klankschalen.

Donderdag is het plezier hebben aan het belevingstheater 
of canons zingen in de voormiddag en worden de benen 
losgegooid in het volksdansen. En dat het druk is op deze 
dag, hoeft geen betoog, want er staat ook nog om de 14 
dagen een zwemactiviteit op het menu.

En waarom niet de week afsluiten met een filmpje en een 
bezoek aan onze eigen tearoom?

Dacht je nu: dat is het! Niks van, want dan hebben we het 
nog niet gehad over de thema-activiteiten zoals Valentijn, 
sfeerchalet of dolle dierendag, ... !

Samenwerken met het dienstencentrum Jonkhove, dat 
kan ook nog ingepland worden, want samen met anderen 
zingen uit “volle borst”, volksdansen of genieten van het 
thema “Aan tafel”, … wie wil daar niet bij 
zijn ?

Wekelijks genieten cliënten van het gevarieerde aanbod “overkoepelende activiteiten”,  
georganiseerd door het team van de dagbesteding. Via de activiteitenkrant kunnen de  
leefgroepen hun cliënten inschrijven. Zo kunnen ze altijd wel één of meerdere activiteiten  
beleven.
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Voor de tweede keer dit werkjaar werd er op 
Rakkers een verwenweek georganiseerd. 

We startten de ochtend met “verloren brood” voor 
alle cliënten. De geur verspreidde zich al vlug door de 
leefgroep en iedereen genoot met volle teugen van dit 
heerlijke ontbijt. 
Gedurende de dag werden er basale baden gegeven met 
aangepaste geur en muziek. In de veranda konden de 
cliënten genieten van de rust, een hand- of voetmassage 
of gewoon van de nabijheid van een begeleidster. In 
de namiddag trokken we met Kris en Stefaan naar 
Zevenkerke, om er na een deugddoende wandeling  een 
lekker stuk taart te eten, natuurlijk mocht hierbij de 
koffie niet ontbreken.
Op dinsdagvoormiddag stond er voor Kris en Philippe 
plezier maken op het luchtkussen op het programma. In 
de namiddag trokken we met Chris, Kris, Bjorn en Patrick 
naar de schaatsbaan in Gullegem, waar we na oneindig 
veel toertjes op het ijs, genoten van een warme drank en 
een koek. Onze buren van Lentevreugde gingen ook mee 
op deze uitstap.

Woensdag werden de cliënten opnieuw verwend met 
massagemomenten en werd er gewandeld in het 
dorp. Als versnapering aten we lekkere pannenkoeken 
waarna we nog getrakteerd werden op een activiteit met 
klankschalen.
Donderdag mocht Stanny gaan zwemmen en gingen 
Stefaan en Nik snoezelen in de voormiddag. In de 
namiddag kregen Nik en Kris een basaal bad. Lekker 
ontspannen in een heerlijke sfeer!
De week werd afgesloten met een wandeling voor 
Philippe en Albert, een film voor Stanny, Patrick en Bjorn 
en een zalig bad voor Patrick en Albert. Ook gingen we 
nog naar de tearoom en aten de cliënten op vrijdagavond 
croque monsieur. Heerlijk om deze verrukkelijke week af 
te ronden.



De technologie palmt ons leven 
in. We kunnen wat weemoedig 
zijn over computers, robots in de 
zorg,… en het minder tijd hebben 
voor het pure menselijke contact. 
Maar wanneer innovaties en nieuwe 
technieken de zorg beter maken 
en mensen verbinden, kunnen we 
alleen maar enthousiast zijn. 

Daarom: maak kennis met… de 
Tovertafel. Uit persoonlijke ervaring: 
de Tovertafel zorgt voor een lach 
op ieders gezicht, begeleider én 
bewoner, jong en oud. De Tovertafel 
biedt vrolijke, speelse, interactieve 
lichtprojecties aan die iedereen 
verleiden om in beweging te komen 
en samen te spelen. En ja, OC 
Cirkant is de trotse eigenaar van een 
Tovertafel!

Misschien eerst nog wat meer uitleg? 
De Tovertafel is een “projector” die je 
aan het plafond bevestigt. Deze geeft 
lichtprojecties op een tafel, tafelblad 
van een rolwagen, een mat of op de 

grond. Deze lichtprojecties gaan van 
een tafel vol herfstbladeren over 
een draaiende bloem tot een bal die 
heen en weer stuitert. Dit zorgt voor 
veel kleur en beweging wat reeds de 
aandacht van iedereen trekt. 

Maar er is meer: deze lichtprojecties 
reageren ook op handelingen van de 
cliënten. Komt de bal jouw richting 
uit? Sla er maar tegen en dan vliegt 
hij de andere kant op. Wanneer je 
de mooie bloem aanraakt en er op 
wrijft wordt ze alleen maar groter 
en groter. En die herfstbladeren? 
Daar zitten lieveheersbeestjes onder 
verstopt dus, wanneer je de bladeren 
wegduwt,komen deze beestjes 
tevoorschijn. Klinkt geweldig toch? 
Meer zelfs, het is gewoonweg 
geweldig! De reacties van onze 
cliënten, zijn fenomenaal!

Oorspronkelijk werd de Tovertafel 
ontwikkeld voor ouderen met 
dementie, om de beweging en 
de interactie te stimuleren. 

Ondertussen wordt de Tovertafel ook 
ingezet in de zorg voor mensen met 
een beperking. Het is een aanbod dat 
voor elke cliënt nuttig is: de ene doet 
actief mee terwijl de ander vanop 
afstand geniet. Wij zijn in elk geval 
erg enthousiast en in de blinkende 
ogen van onze cliënten lezen we ook 
een grote “dankjewel” aan de gulle 
schenker die de Tovertafel cadeau 
deed aan OC Cirkant.

Witte magie

Hanne Colpaert
orthoagoge

“ De reacties van 
onze cliënten zijn 
fenomenaal!
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Op drie januari mochten we drie nieuwe bewoners 
verwelkomen: Lizzy, Niquita en Guana. Deze alpaca’s zijn 
13, 8 en 11 jaar oud. Ze mochten hun intrek nemen in 
een gloednieuw hok (geschonken door Rotary Torhout - 
Houtland, dank je wel!!) in de weide, in het bosje. 

De merries kwamen in een grote bestelwagen aan. Toen 
de schuifdeur open ging, keken ze in het rond, vooraleer 
ze de bestelwagen verlieten en de weide introkken. We 
hadden alles voorbereid: vers water bijgehaald, vers hooi 
in het hok gestrooid, zodat ze een warm bed hadden voor 
‘s nachts. We zorgen trouwens elke dag voor een lading 
voer en wekelijks wordt het hok gemest.  
De drie dames voelden zich onmiddellijk als “een vis 
in het water”. Ze toonden hun blijdschap door zich 
onmiddellijk te rollen in de aarde. We kregen ook heel 
wat uitleg van de vorige eigenaars over voeding, gedrag, 
gezondheid en nog zoveel andere zaken.

De eerste weken kregen Lizzy, Niquita en Guana alle tijd 
om aan hun nieuwe omgeving te wennen. Stap voor stap 
bouwden we het contact op. Eerst gaven we ze korrels 

uit de hand, daarna namen we ze vast om te strelen. We 
lieten ze ook gewoon worden aan een halster rond de 
kop.

Toen ze ons eenmaal kenden, was het tijd voor de 
volgende stap: de dames mochten de weide af en toe 
verlaten voor een wandeling op het domein. Zowel wij als 
de alpaca’s kunnen aan zo’n wandeling plezier hebben.
Welkom Lizzy, Niquita en Guana, we genieten écht van 
jullie aanwezigheid!

Nieuwe bewoners

Chique danspartij

Geert Dewulf
Cliënt Dagcentrum Horizon

Geert, deelnemer van dagcentrum Horizon en reporter van dienst, schreef een artikel voor “Cirkrant”.

“Donderdag 25 januari ging ik samen met mijn 
begeleider Jordi naar het Galabal for specials. 

Ik keek er al vol verwachting naar uit. We vertrokken 
vanuit de voorziening met 4 auto’s richting Gistel. We 
waren met een groep van 19 bewoners en 16 begeleiders. 
Ik zat achteraan in de auto, dat vond ik niet erg want 
ik had een goed overzicht. Toen we aan de sportzaal 
kwamen, stonden twee mascottes ons op te wachten aan 
de ingang. Ik ben met hen op de foto geweest. 

Daarna gingen we met z’n allen naar binnen. Binnen in de 
zaal kreeg iedereen een glas champagne. We zaten aan 
een tafel die net naast de dansvloer stond.  Ik dans graag 
maar keek vooral graag naar andere dansende mensen. 
De muziek vond ik super met af en toe een nummer 
waardoor ik me volledig kon geven. 

Maar aan alle mooie liedjes komt een eind: om 18u 
keerden we terug naar de voorziening, moe maar heel  
tevreden. Ik heb goed geslapen en gedroomd van het 
leuke feest.

Namens Serge, cliënt Lentezon”

9KLEURRIJKE MOMENTEN | 04 | MAART 2018



De vrijwilligers hoefden hun schoentje op 6 december 
niet klaar te zetten voor de komst van de Sint. 
Want uitgerekend op 6 december werden de 
vrijwilligers uitgenodigd om samen te genieten van een 
welverdiend sinterklaasontbijt met heel veel lekkers. 

De week van de vrijwilliger lieten we niet aan ons 
voorbijgaan. Maandag 6 maart genoten we samen met 
talrijke aanwezigen van een gezellige koffietafel en een 
quiz door de kaasboerinnetjes Miep en Janneke. Het 
was weer super! 

Alweer dé perfecte gelegenheid om “dankjewel” te 
zeggen!

Lange leve de vrijwilligers

Sandy Mispelon
vrijwilligerscoördinator

Vrijwilligers, wat 

zijn jullie geweldig!
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“Hallo, mijn naam is Joke en 
ik werk sinds mei 2016 in OC 
Cirkant. Ik begon als begeleidster 
op leefgroep ’t Weiland en kreeg 
er de kans om mijn opleiding 
graduaat in de orthopedagogie 
af te werken. De collega’s en de 
verantwoordelijke begeleidden 
mij in mijn zoektocht naar mezelf 
als begeleider, maar waren ook 
een belangrijke schakel voor het 
eindwerk van de opleiding. Na 
vergaderingen vol brainstorming, 
besloten we om voor een 
snoezelproject te gaan. 

De snoezelkamer op ’t Weiland 
was een troef voor de leefgroep 
en maakte deel uit van de vaste 
dagstructuur van sommige 
cliënten, maar die kamer kon wel 
een facelift gebruiken. Om een 
gefundeerd en duurzaam project 
te creëren, had ik de steun en hulp 
nodig van verschillende diensten. 
Er volgden gesprekken met 

medecursisten van CVO (Centrum 
voor VolwassenenOnderwijs)
Miras, collega’s van de leefgroep, 
huiscoördinator, orthoagoog, 
technische dienst en directie. 
Tijdens deze gesprekken werden 
praktische zaken besproken, 
theorieën onder de loep genomen, 
maar ook ideeën uitgewisseld over 
de concrete aankleding van de 
kamer en taken verdeeld. 

We kozen ervoor om “verloren 
schatten” in te zamelen via een 
oproep op de TV-schermen 
binnen de voorziening, cominfo en 
Facebook. 

Al snel kwamen de eerste reacties 
op deze oproep met een heleboel 
zachte dekentjes, stoffen en ander 
voelmateriaal als resultaat. Daar 
bleef het niet bij, we kregen hout 
ter beschikking om de materialen 
aan te hangen en konden de 
muren voorzien van een nieuw 
kleurtje. 

De cliënten reageerden erg 
positief op de nieuw aangeboden 
prikkels en de leefgroep was 
ondertussen helemaal warm 
gelopen in het snoezelverhaal en 
kocht een broebelbuis aan die, 
als kers op de taart, de kamer 
afmaakte. 

Na enkele maanden hard 
werken, mocht ik in januari in 
Kortrijk onze ‘gerestaureerde’ 
snoezelkamer voorstellen aan 
de jury. Ik wil langs deze weg het 
multidisciplinair team bedanken 
voor de steun en medewerking. 

Trots dat ik een deel mocht 
uitmaken van dit project waarbij 
activering en relaxatie elkaar 
ontmoeten in eenzelfde kamer. “

De taal van het materiaal

Joke Vandendriessche
Edelweis

“We kozen ervoor om 
“verloren schatten”  
in te zamelen.
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“Er zijn heel wat personen waarmee ik 
graag eens zou willen tafelen. Personen 
die mij dierbaar zijn, personen die iets 
hebben bereikt in het leven en een 
meerwaarde hebben gecreëerd. Als 
ik dan echt een keuze moet maken, 
opteer ik voor een persoon die ik nooit 
heb gekend en waar er volgens mij 
veel mensen naar opkijken. Iemand 
die zichzelf op de achtergrond plaatst 
en andere mensen voorneemt, zo’n 
persoon is voor mij Pater Damiaan.
In de middelbare school maakte ik 
voor het eerst kennis met hem in de 
geschiedenislessen. Naar mijn mening 
heeft Pater Damiaan heel wat goede 
daden verricht. Daden die niet iedereen 
zou uitvoeren, maar wel daden die 
zeker en vast te bewonderen zijn. Hoe 
hij met de mensen omging die leden 
aan lepra, daar kan ik alleen maar 
bewondering voor opbrengen.
Gedurende mijn schoolperiode heb ik 
ook heel wat jaren deelgenomen aan de 
Damiaanactie, waarbij ik voornamelijk 
stiftjes verkocht aan familieleden en 
vrienden. Op deze manier voelde ik mij 
betrokken en had ik het gevoel dat ik 
een steentje kon bijdragen, net zoals 
hij. 
Aan tafel zitten met hem is natuurlijk 
niet meer mogelijk, maar moest ik de 
kans krijgen, zou ik hem vertellen wat 
voor een geweldige persoon hij is. Ik 
zou hem bedanken voor al het goeds 
dat hij heeft gedaan. Hij heeft anderen 
op de eerste plaats gezet en is dus een 
voorbeeld voor ons allen!”

Valerie Paesbrugghe
Boekhouding

“Tijdens onze date praat ik 
graag over tuinieren.

Met wie zou je graag eens willen tafelen?

“Hoor eens allen, ik heb een idee 
met mij mag wel eens iemand mee.

Naar het bos of naar de zee, 
daartegen zeg ik zeker geen nee.

Doe daar een frietje of een 
pannenkoek bij, 
dan ben ik meteen superblij.

Tijdens onze date praat ik graag over 
tuinieren, 
wie o wie zou mij toch kunnen 
plezieren?

Is het een hij of is het een zij, 
wie graag mee wil, kom erbij.”

Ruben Messiaen
cliënt Lentevreugde
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Stijn Laisnez
Leefgroepverantwoordelijke 

Lenteweelde

Johan Derous
vrijwilliger

“Goede vraag!
Naast vrouw en  kind, familie of vriend, 
maakt het voor mij totaal niet uit. 
Een volstrekt onbekend iemand, lijkt 
me ook wel boeiend, ook al is het zon-
der woorden, met gebaren of elkaar 
wat zitten aanstaren.
Zolang de rekening door de ander maar 
betaald wordt,  is het voor mij dik oké.
Op die manier zou ik elke dag wel wil-
len tafelen… , grapje hé!!
“Trop” is teveel, het hartstochtelijk  ver-
langen naar iets of iemand is het mooi-
ste wat er is… nietwaar?! Dat is ook zo 
bij het gezellig tafelen met iemand.
Het hoeft voor mij zeker en vast geen 
chique bedoening te zijn; mag natuur-
lijk wel hé.
Mijn voorkeur gaat uit naar de eenvoud, 
het gewone... Een lakentje op een zacht 
weiland,  een zomerse dag, picknick-
mand bij de hand.  Dit alles maakt het 
geheel tot een kader om u tegen te zeg-
gen.
Zo… nu ben je al wat meer ingeburgerd 
in mijn gedachtengang.”

“Graag zou ik eens aan tafel zitten met 
Marc Coucke en dan zou ik hem vragen 
waarom hij zoveel geld uitgeeft aan een 
voetbalploeg, terwijl er zoveel mensen 
zijn die veel hulp kunnen gebruiken.
Maar wie ben ik om zo iets te vragen?
 
Het liefst van al zit ik gezellig aan tafel 
met mijn vrouwtje Christiane.
De zaterdagavond is onze avond, al 
van toen het hier nog kinderopvang 
was. Toen moesten wij in de week veel 
mondjes vullen en hadden we weinig 
tijd voor onszelf. 

Met een kaars en een glaasje wijn ma-
ken we het gezellig bij ons thuis.
We praten dan van vroeger, toen het er 
heel gezellig aan toeging met de vele 
sloebertjes die hier waren en die mij 
Opa Ducky noemden. 
Dit zijn jaren die zouden mogen terug 
komen!”

“Met een kaars en een 
glaasje wijn maken 
we het gezellig.

In ons volgend nummer stellen we de vraag:
“Wat is uw favoriete muziek?”

We zijn benieuwd naar jouw antwoord! 
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Iedereen weet dat een compliment heel 
veel deugd doet. Het zorgt voor een 
leuk gevoel en een boost aan positieve 
energie. Ondanks de vele voordelen 
geven we elkaar niet zo gemakkelijk 
complimenten. Dit bleek ook uit een 
enquête rond werksfeer ingevuld door 
alle medewerkers van OC Cirkant 
in het voorjaar van 2017. De meest 
voorkomende tip in het kader van een 
positieve werksfeer was “elkaar meer 
complimenteren”. Daarom organiseerde 
de werkgroep “Tevredenheidsmeting” 
een actie rond complimentendag. Door 
lottrekking kreeg iedere medewerker een 
naam van een collega uit de voorziening 
waarvoor hij/zij een handgeschreven 
compliment gaf.  Op die manier gaf en 
kreeg iedereen een compliment.  
Een geslaagde actie en hopelijk een 
aanzet om spontaan meer complimenten 
uit te delen!

1 maart - complimentendag
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...het elke dag  

feest was

De dag start met onze mooiste kleren aan 
te trekken, ons haar goed te leggen, onze 
schminkdoos open te doen en onze feesthoed 
op te zetten. Voila si, klaar voor weer een dag 
feest. De muziek barst los en de polonaise gaat 
van start en die duurt tot aan de lunch. 

De keuken is er uiteraard als de kippen bij 
om mee te feesten! Ook geen gewone kost 
vandaag, ah neen, het is feest! Aperitiefje 
met hapjes, een lekker voorgerechtje en als 
hoofdgerecht een waar buffet. We sluiten af 
met een rijkelijk dessertje en we strekken onze 
beentjes nog eens op de dansvloer…

Maar toch wel wat vermoeiend zo elke dag 
feest. En de weegschaal kreunt ook onder dat 
‘goeie leven’ & die feestmenu’s. Die dagelijkse 
feestmuziek mag ook wel eens plaatsmaken 
voor rust & stilte. Misschien toch beter af en 
toe een goed feestje, in plaats van elke dag 
feest…
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“ De natuur heeft het 
allemaal in zich.

En... wat als de collega’s van de keuken na 
een feestje op het idee komen om samen 
met de mensen van de wasserij en het 
onderhoud een teambuildingsreis te maken, 
zonder enig idee wanneer ze terug komen…

De frisheid en netheid in OC Cirkant waar zij 
terecht fier op zijn, zouden we zienderogen 
zien slinken, bergen was zouden zich 
opstapelen en de vaat bleef staan…
Schoonmaken is dus echt noodzakelijk, 
maar daar twijfelt niemand aan. Een mooi 
gepoetst lokaal, proper servies en nette was 
zorgen voor een goed gevoel. 

Maar wat dacht je van grote schoonmaak in 
je hoofd? Zoals troep zich kan opstapelen en 
stof tot in elk hoekje van een ruimte weet 
door te dringen, zo raakt ook je hoofd soms 
vol met onnodige gedachten.
Bijna elk moment van de dag komen 
informatie en prikkels ons hoofd binnen. 
Het gaat vaak ook een stap verder en dringt, 
meestal ongemerkt, binnen in je hart.

Als het om fijne zaken gaat, kan je er alleen 
maar beter van worden. Helaas is er ook wel 
eens minder goed nieuws of opmerkingen. 

Tijd dus om regelmatig je hoofd leeg te 
maken en onnodige ballast weg te gooien. 

Voor de ene kan dit via muziek, terwijl de 
andere stoom afblaast in een fitnesszaal.
Een wandeling in de natuur is ook een 
mogelijkheid, of de openheid en vrijheid 
van de zee om weer in beweging te komen. 
Water om af te koelen of je verdriet en 
twijfels aan mee te geven. Of je kan genieten 
van de ruimte van open velden met de zon 
om je op te warmen of de wind om uit te 
waaien. Of misschien helpt de beslotenheid 
van de bossen, met de bomen, het groen en 
de vogels om je weer energie te geven...

De natuur heeft het allemaal in zich. Het 
enige wat we hoeven te doen is ons ermee 
verbinden. 

Laat zo de lenteschoonmaak in je hoofd 
maar zijn werk doen om opnieuw ruimte te 
maken voor frisse gedachten. 

Ann Vandecaveye
medewerker zinzorg en pastoraat

Lenteschoonmaak in je hoofd
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Terwijl de eerste lentezonnestralen 
ons de winter wat doen vergeten, 
krijgen we inspiratie om een 
artikeltje neer te pennen voor OC 
Cirkrant.

Nieuwjaarsbrief

De nieuwjaarsrecepties liggen reeds 
een tijdje achter ons. Met enkele 
leefgroepen samen werden we 
ontvangen in het dienstencentrum 
Jonkhove. Ria verwelkomde ons 
met haar mooie nieuwjaarsbrief en 
wenste ons alle goeds toe voor 2018. 
Op die namiddag komen we altijd in 
contact met familieleden van andere 
cliënten. We hebben daar niet 
dikwijls de kans toe en toch is dat zo 
verrijkend om met hen een praatje te 
slaan. Daar hebben we af en toe wel 
eens deugd van.

Optimaal verblijf

Nadat de voorziening in het najaar 
twee infovergaderingen organiseerde 
over de nieuwe individuele 
dienstverleningsovereenkomsten, 
werden we in december uitgenodigd 
voor de ondertekening daarvan. 
Alles werd er grondig besproken 
zodat elke cliënt verzekerd blijft 
van een optimaal verblijf en goede 
verzorging in OC Cirkant. Dank aan 
iedereen die dit mogelijk  maakte. 
Voor de voorziening is het zeker 
geen makkie om alles wat van uit de 
regering geregeld of ontregeld wordt 
zo efficiënt mogelijk toe te passen. 

Mooi bedrag

De koekjesverkoop was weer een 
schot in de roos. Velen zullen bij 
een lekker kopje koffie een  heerlijk 
nieuwjaarswafeltje geproefd hebben. 

Dank aan Gaby om het elk jaar 
weer voor elkaar te krijgen dat alles 
vlekkeloos verloopt. Dank ook aan 
iedereen die een handje toe stak of 
dozen koekjes verkocht. Reeds jaren 
brengt dit een mooi bedrag op zodat 
we kunnen helpen om OC Cirkant te 
steunen bij de aankoop van nuttige 
hulptoestellen voor de cliënten. 

Enthousiaste ploeg

We kijken al uit naar het evenement 
‘Binnen en Buiten’ dat doorgaat op 
zondag 27 mei. Een enthousiaste 
ploeg zorgt dat iedereen een leuke 
dag kan beleven. Het organiseren 
van zo’n dag die boeiend moet zijn 
voor iedereen, is niet zo evident. 
Dank aan de ganse ploeg om keer op 
keer die uitdaging aan te gaan. Dank 
aan de leden van de Familieraad 
die telkens aan de voorbereidende 
vergaderingen willen meehelpen om 
de andere leden aan te sporen om 
een handje toe te steken die dag. De 
Familieraad helpt waar kan, soms 
onopgemerkt, maar altijd met een 
warm hart. Dat verdient wel eens 
een pluim. 

Zo, met mooie klassieke muziek op 
de achtergrond sluit ik dit artikeltje 
af. Tot een volgende keer!

Hilde Deconinck
voorzitter

Familieraad  
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Wij streven naar een volwaardige,  smaakvolle en veilige 
voeding, op maat van de cliënt. 

Volwaardige voeding 

Een volwaardige voeding voldoet aan de 
voedingsbehoefte van de cliënt. Dit wil zeggen dat de 
voeding de eiwitten, koolhydraten, vetten, maar ook de 
vitaminen en mineralen bevat, die de cliënt nodig heeft.  

De voedingstoestand wordt regelmatig gescreend door 
continue opvolging van gewicht, observatie maaltijden 
en drank, stoelgangsfiches, bloedcontrole, ... Soms 
wordt bijvoeding als ondersteuning ingeschakeld. 
Wij zijn overtuigd dat smaakvol eten bijdraagt  tot het 
welzijn, het geluk en de gezondheid van de cliënten. 

Iedereen heeft recht op smakelijk eten.  Alle cliënten 
in een zorginstelling moeten kunnen genieten van hun 
maaltijd. De maaltijden zijn vaak het hoogtepunt van 
de dag. Voeding die niet lekker smaakt, wordt opzij 
geschoven of geweigerd. Leefgroepen geven feedback 
in verband met wat wel of niet in de smaak valt bij de 
cliënt.  
Er is regelmatig overleg tussen leefgroepbegeleider 
en diëtist. Iedere cliënt heeft zijn eigen voedingsfiche 
waarbij rekening wordt gehouden met zijn of haar 
voedingsbehoefte en voorkeur aan smaken. Bij elke 
cliënt bekijkt de logopediste of de maaltijd veilig 
verloopt. Waar nodig wordt de textuur en/of de 
consistentie van het voedsel aangepast om verslikken 
te voorkomen en slikincidenten te vermijden. Met een 
blixer worden de maaltijden met gewijzigde textuur 
bereid. Er kunnen zowel rauwe als gare ingrediënten 
in worden verwerkt, met een beperkte toevoeging van 
vloeistof. Zo blijven de voedingswaarden beter bewaard.

Broodmaaltijd

Het ontbijt en het avondmaal worden klaargemaakt op 
de leefgroep. Er is een ruim aanbod aan beleg. 

Tijdens de week krijgen de meeste cliënten bruin brood. 
Enkel cliënten die dit niet kunnen verdragen, krijgen wit 
brood. Op zondag is er afwisselend koeken-, rozijnen-, 
of suikerbrood. 

Op feestdagen voorzien we sandwiches, zachte pistolets 

of boterkoeken als ontbijt of avondmaal. Voor cliënten 
die gemixt eten, worden  boterhammen en beleg gemixt 
met een aangepaste vloeistof.  

Er werd hierrond vorming gegeven op alle leefgroepen. 
Via een proefopdracht toonden we bijvoorbeeld aan dat 
wanneer voeding gemixt wordt met koffie, de smaak van 
de voeding verdwijnt. Koffie zorgt ervoor dat alle andere 
smaken wegvallen en de smaak van koffie overheerst. 
Thee is een beter alternatief.

Middagmaal

Dagelijks worden 135 verse middagmalen bereid 
voor onze cliënten, evenals verse soep. Omdat de 
cliënten hier wonen, worden geen strenge diëten 
voorgeschreven. Zo blijft een cliënt die frietjes kan eten, 
frietjes eten. 

Het middagmaal wordt in de keuken gemixt.  Alle 
voeding wordt apart gemalen of geblixt met aangepaste 
vloeistof. Alle geblixte voeding wordt in de keuken 
geproefd en indien nodig bij gekruid. Het keukenteam 
zoekt steeds samen naar de meest smaakvolle 
bereiding.

Versnapering

Als versnapering krijgen onze cliënten driemaal per 
week fruit, tweemaal per week een melkproduct 
(pudding, flan, chocolademousse…), eenmaal per week 
een koek en elke zondag een gebakje. 

We vinden het belangrijk dat onze cliënten voldoende 
fruit eten. Heel wat fruitsoorten zijn echter niet veilig 
om te eten. Sinds vorig jaar bieden we daarom voor 
cliënten met kauw- en slikproblemen potjes geblixt fruit 
aan. Deze bestaan voor 100% uit fruit. 

We zorgen voor een gezond en gevarieerd aanbod!

Mieke Lermytte, logopediste
Eline Caen, diëtiste

“ De maaltijden zijn vaak het 
hoogtepunt van de dag!

Laat het smaken!  
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Voor meer informatie kan u terecht bij 
Barbara Verstraete

administratief & logistiek directeur
(050 20 90 32 of info.occirkant@fracarita.org).

Merci beaucoup!
Fifty-One Club
De gulle schenkers van de Fifty-One Club hebben OC 
Cirkant niet alleen verrast met een AED defibrillator 
en een cheque van € 5000 voor een therapeutisch bad, 
maar nemen ook nog een groot aantal cliënten mee 
op uitstap naar Planckendael op 2 juni. Onze dank is 
dan ook ontzettend groot.

Rotary Torhout Houtland
Het prachtige nieuwe huisje waar onze alpaca’s sinds 
kort huizen werd volledig gedoneerd door Rotary 
Torhout Houtland. Het huisje zorgt er voor dat onze 
alpaca’s veilig en droog zitten, maar is zo opgesteld 
dat de cliënten ook makkelijk contact kunnen hebben 
met de alpaca’s. Een hele grote ‘dankuwel’ gaat uit 
naar Rotary Torhout Houtland.

Truck Run Ardooie
Jaarlijks organiseert een enthousiast team van 
vrijwilligers een Truck Run. OC Cirkant was één 
van de gelukkige goede doelen waarmee ze hun 
opbrengst hebben gedeeld.  
De cheque van € 1000 zal worden besteed aan de 
aankoop van een therapeutisch bad voor de cliënten.

G-sport supporters
Dankzij onze talrijke G-supporters en G-sport 
Vlaanderen hebben wij zo’n € 1038,5 mogen 
ontvangen om materiaal aan te kopen voor de sport- 
& bewegingssessies. De deelnemers van Horizon 
hebben de matcurling reeds getest en het werd goed 
gesmaakt. Bedankt!

Familieraad – koekjesverkoop
De koekjesverkoop van de Familieraad was dit 
jaar opnieuw een ongelofelijk succes. Het bedrag 
dat werd ingezameld zal worden ingezet voor het 
therapeutisch bad. Een dikke merci voor de inzet en 
het enthousiasme van de Familieraad. 

Music for life
Onze rostjes-actie & de balletjes for life hebben 
samen zo’n € 1.013,16 in het laatje gebracht voor 
OC Cirkant. Ook dit bedrag zal worden besteed aan 
de aankoop van het therapeutisch bad. Bedankt 
aan iedereen die heeft deelgenomen en aan de 
deelnemende handelaars in de buurt!

De Tovertafel
Dankzij een gift is OC Cirkant de trotse eigenaar van 
een Tovertafel. Meer info over de Tovertafel lees je op 
pagina 8 van deze Cirkrant. Wij willen de schenker van 
harte bedanken. 

Diverse giften klein en groot
Klein of groot,  alle giften zijn uiteraard meer dan welkom en maken het verschil bij OC Cirkant. Wij willen dan ook graag 
iedereen bedanken die ons in de afgelopen maanden heeft gesteund met een storting op onze rekening! We zijn ook 
bijzonder blij met de materiële schenkingen die we in ontvangst mochten nemen, zoals onze alpaca’s, een tandartsstoel, 
CD’s, penselen, dekbedden, tilnetten, aangepast spelmateriaal dat werd gemaakt door de leerlingen van het VTI 
Kortrijk… .  Een warme ‘dankuwel’ hiervoor.

Het enthousiaste team van Truck Run Ardooie
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Interesse om onze voorziening te steunen?
OC Cirkant probeert via een gezond financieel beleid vele kleine en grote wensen van cliënten 
en ouders te verwezenlijken. Dit is jammer genoeg niet altijd evident… We kunnen dan ook alle 
steun gebruiken!

Een materiële gift, een geldelijke gift (met of zonder fiscaal attest) of steun onder de vorm van 
een legaat, zijn verschillende vormen van ‘duwtjes in de rug’ die ons toelaten iets extra’s te 
organiseren voor de cliënten.
• 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 + projectverwijzing”. 

• Wanneer u geen fiscaal attest wenst, kan u terecht op het rekeningnummer van onze 
voorziening: KBC BE91 4725 0577 7176 (KREDBEBB).

De projecten waar u uit kan kiezen, zijn:

Gift OC Cirkant + projectverwijzing “PBVL 14.03” 
Rust- en ontmoetingsplaatsen Aartrijke

Gift OC Cirkant + projectverwijzing “PBVL 14.11 “
Buitenaanleg Huis 4

Gift OC Cirkant + projectverwijzing “PBVL 16.10” 
Aankleedtafel

Gift OC Cirkant + projectverwijzing  
“ALGEMEEN Aartrijke”

21ALVAST BEDANKT | 04 | MAART 2018



januari - juni
2018

JANUARI
1 
2
3
4
5 | Aan tafel, Jonkhove 
   | Tearoom
6 
7
8 Doeplek, Jonkhove
9
10 
11
12 Tearoom
13 
14
15
16 Nieuwjaarsviering 
      personeel
17
18 | Zwemmen 
     | Rolstoelvolksdans,  
       Jonkhove
19 Tearoom
20 
21
22 Doeplek, Jonkhove
23
24
25 Galabal for specials
26 Tearoom
27 
28
29
30
31

FEBRUARI
1
2 Tearoom
3 
4
5 Doeplek, Jonkhove
6 
7 
8 
9  Tearoom
10
11
12
13
14 | Aswoensdagbezinning
     | Valentijn
15 Rolstoelvolksdans,   
     Jonkhove
16 Tearoom
17 
18
19 Doeplek, Jonkhove
20 | Aankondiging 
        Zuidactie
     | Creatieve knutselploeg
21
21
22 Zwemmen
23 Tearoom
24 
25
26
27
28

MAART
1 
2 Tearoom
3 
4
5 Doeplek, Jonkhove
6 Zuidactie, soepverkoop
7
8 Zwemmen
9 | Aan tafel, Jonkhove
   | Tearoom
10 
     
11
12 Uit volle borst,  
     Jonkhove
13 Zuidactie, creatief
14 
15 Rolstoelvolksdans,  
     Jonkhove
16 Tearoom
17 
18
19 Doeplek, Jonkhove
20 Zuidactie, solidair  
      maal, Afrikaanse film
21 OpStapClub
22 Zwemmen
23 Tearoom
24 
25
26
27
28
29 Zuidactie, solidair  
      maal, slotactiviteit
30 | Goede vrijdag
     | Tearoom
31 
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APRIL
1 Paasgebeuren
2 Doeplek, Jonkhove
3 
4 OpStapClub
5 
6 Tearoom
7 
8
9
10
11 
12 
13 Tearoom
14 
15
16 | Doeplek, Jonkhove
     | Uit volle borst,  
       Jonkhove
17 Creatieve knutselploeg
18 | OpStapClub
     | Kathedraalconcerten
19 Zwemmen
20 Tearoom
21 
22
23
24
25 
26 Bad festival
27 Tearoom
28 
29
30

MEI
1
2 OpStapClub
3 Zwemmen
4 | Aan tafel, Jonkhove
   | Tearoom
5 
6
7 | Doeplek, Jonkhove
   | Uit volle borst,  
     Jonkhove
8
9
10
11 Tearoom
12 
13
14
15 
16 | OpStapClub
     | Sportdag, Harelbeke
17 
18 Tearoom
19 
20
21 | Doeplek, Jonkhove
22
23
24 | Zwemmen
     | Rolstoelvolksdans, 
      Jonkhove
25 Tearoom
26 
27 Binnen & Buiten
28
29
30 OpStapClub
31 Wandeltocht, Zedelgem

 JUNI
1 Tearoom
2 Zoo, Planckendael
3
4 | Doeplek, Jonkhove
   | Uit volle borst,  
     Jonkhove
5 
6
7
8 Tearoom
9 
10
11 Lentewandeling
12 
13 | Lentewandeling
     | OpStapClub
14 
15 Tearoom
16 
17
18 Doeplek, Jonkhove
19 Tope
20 
21 | Zwemmen
     | Rolstoelvolksdansen
22 Tearoom
23 
24
25
26 Creatieve knutselploeg
27
28 
29 Tearoom
30 
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Zondag 27 mei 2018 
OC Cirkant - Aartrijke

INNEN 
UITEN

Alle info: www.occirkant.be

Kom genieten van de smoefelfietstocht, 
fotozoektocht, optredens en kinderanimatie! 

B
FIETSEN - WANDELEN - GENIETEN  

met het hele gezin

&

5e editie
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DRINGEND GEZOCHT!

Vrijwilliger/ 
Chauffeur 
Dagcentrum Horizon 
Aartrijke

www.occirkant.be
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Welkom aan...
Op maandag 29 januari 
verwelkomden we Gerrit, een lieve 
man van 38 jaar. Gerrit knuffelt graag 
en iedereen die hij tegenkomt krijgt 
een hand en een zoen. Kleuren, 
puzzelen, strips lezen en constructies 
met blokken maken, behoren tot 
zijn favorieten. Hij geniet van het 
groepsgebeuren zoals een film 
meepikken, een carnavalsfuif, enz. 
Ook muziek beluisteren en ‘s avonds 
nog wat TV-kijken doet hij graag. 

We hopen nog vele mooie momenten 
samen te mogen beleven!
Leefgroep ‘t Weiland

“Dag allemaal, ik ben 
Sofie en ben 40 jaar. Ik 
woon sinds 1 februari 
op Zonneweelde. Ieder 
weekend geniet ik thuis 
bij mama en papa. Met 
lekkere geurtjes, een 
bad, een wandeling in 
de zon, geluiden en 
muziek... kun je mij 
plezieren. Ik ben heel blij 
dat mijn huisgenoten zo 
bezorgd zijn over mij. Tot 
binnenkort eens in de 
wandelgangen!”

leefgroep Zonneweelde

Gino, die net zijn vijftigste verjaardag 
vierde, woont sinds 1 maart 2018 
op leefgroep Nachtegalen. Gino 
houdt het graag rustig en heeft al 
een favoriete zetel in de leefgroep 
uitgekozen. 

Vanuit zijn knus hoekje ontdekt hij 
beetje bij beetje de leefgroep, de 
medebewoners en de begeleiding. 
Het is duidelijk nog wat aftasten maar 
we merkten al dat radio en TV hem 
zeker kunnen bekoren. 
We hopen dat hij zich snel thuis mag 
voelen in Nachtegalen.

leefgroep Nachtegalen

“Kevin, tijdens je korte verblijf in OC Cirkant op Zonnebloem, slaagden we erin om jou momenten van innige 
blijdschap te geven.   
Met veel liefde werd je omringd en je beleefde plezier aan de vele bezoeken van je ouders, zussen, familie. Je 
genoot van hun aanwezigheid en van het samenzijn met hen.

Bedankt Kevin voor de mooie momenten die we met jou mochten meemaken, voor je gulle lach wanneer je je 
goed voelde. 

We willen jou naar de hemel zoenen, waar ze het mooiste plekje voor jou hebben bewaard.”
Leefgroep Zonnebloem

Afscheid van...
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We leven oprecht mee met…
Marleen Denoo (nachtdienst) bij het overlijden van haar mama. 
Elise Van Landschoot (leefgroepverantwoordelijke ‘t Weiland) bij het overlijden van haar schoonmoeder. 
Tonia Verbeke (begeleidster Edelweis) bij het overlijden van haar schoonvader. 
Manuella (begeleidster ‘t Weiland) en Sonja (wasserij) Roels bij het overlijden van hun mama. 
Sandra Degrande (begeleidster Morgendauw) bij het overlijden van haar papa. 
De familie van Kevin Vanbecelaere (cliënt Zonnebloem).  
Lauren Leyseele (leefgroepbegeleidster Rakkers) bij het overlijden van haar broer.  
Lut Deruyck (huiscoördinator) bij het overlijden van haar papa.

RONDOM ONS

Proficiat aan de papa en mama van…
Ares, zoontje van Danny Handschoewerker en Mieke Clarisse (leefgroepbegeleidster Edelweis). 
Imke, dochtertje van Timothy Geers en Melissa Eecloo (leefgroepbegeleidster Robbedoes).



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

OC CIRKANT           Aartrijksestraat 77, 8211 Aartrijke       info.occirkant@fracarita.org               050 20 90 32
www.occirkant.be 

Maatschappelijke zetel         Stropstraat 119, 9000 Gent             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

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

LEEFGROEP
Boterbloem 050 36 83 40 Lentezon 050 36 83 47

Morgendauw 050 36 83 41 Zonneweelde 050 36 83 48

Nachtegalen 050 36 83 42 Zonnebloem 050 36 83 49

Robbedoes 050 36 83 43 Edelweis 050 36 83 50

Lentevreugde 050 36 83 44 ’t Weiland 050 36 83 51

Rakkers 050 36 83 45 Horizon 0473 77 08 36

Lenteweelde 050 36 83 46 Nachtdienst 0471 31 07 82

FAMILIERAAD INTENSIEVE WOONONDERSTEUNING
leefgroep Rakkers Deconinck Hilde (voorzitter) hildeconinck@hotmail.com 056 71 55 22

leefgroep Lentezon Dekeuninck Leopold - Sackenpré 
Christiane

leopold.dekeuninck@telenet.be 058 41 41 30

leefgroep Morgendauw Desal Freddy - Demeyere Francine 051 30 47 33

leefgroep Nachtegalen Devos Eric devos.er@skynet.be 02 734 18 57

leefgroep Lenteweelde Gevaert Daniël gevaertbossuyt@skynet.be 0476 21 10 32

leefgroep Lentevreugde Messiaen Kurt kurt.messiaen@telenet.be 0486 79 80 52

leefgroep Edelweis Parmentier José - Spriet Daniëlla 051 30 88 26

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 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.

FAMILIERAAD HORIZON
Akkermans Marleen (voorzitter) marleenakkermans@telenet.be 0485 58 02 57

COLLECTIEF OVERLEGORGAAN 
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 0472 65 36 70

leefgroep Lenteweelde Gevaert Daniël gevaertbossuyt@skynet.be 0476 21 10 32

dagcentrum Horizon Dewulf Robert 050 81 11 08

dagcentrum Horizon Vandenberghe Peter bouwonderneming.vandenberghe@
telenet.be

0475 74 08 13

dagcentrum Horizon Vandepoele Denise denise.vandepoele@gmail.com 050 21 21 57
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Sfeer en collegialiteit
Sinds 1 augustus 2017 komt Barbara élke dag 
fietsend naar OC Cirkant.  Regen of zonneschijn,  
sneeuw of wind, maakt allemaal niks uit. Ze zou 
haar fiets voor geen geld willen missen. Zo kan 
een nieuwe werkdag met een fris hoofd gestart 
worden…
De persoonsvolgende financiering (PVF) heeft 
het werk van een administratief directeur 
helemaal ondersteboven gegooid. Gelukkig 
houdt Barbara wel van een uitdaging, en zijn “de 
cijfertjes” wel haar ding. De PVF-regelgeving 
is niet altijd duidelijk of rechtvaardig, maar het 
contact tussendoor met de cliënten maakt dat 
haar job eens zoveel voldoening geeft. 
Het zijn hele drukke tijden voor de administratie, 
de dagen zijn gevuld en vliegen voorbij. De sfeer 
en collegialiteit in OC Cirkant zorgen er echter 
voor dat hier zonder probleem bergen kunnen 
verzet worden. 
Al vanaf dag 1 was het voor Barbara duidelijk:  ze 
voelt zich echt thuis in OC Cirkant !

BARBARA VERSTRAETE (42)

Sinds augustus 2017 administratief-
logistiek directeur.  
Mama van drie kinderen.  
Houdt van fietsen, koken & bakken, 
bezig zijn in de tuin.

OC Cirkant 
Aartrijksestraat 77
8211 Aartrijke

WIE ZIJN WIJ?


