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Dorine
Ik hou van 
kleuren en 
vlaggetjes 
maken!

“

”

Volg ons op  
Facebook en LinkedIn

100%  zomerkriebels

Cirkra”ch”t,  
dé kracht om elke 
dag weer aan de 

slag te gaan!

UITGEDIEPT



OC CIRKANT 
KLEURT ZORG!

Orthoagogisch Centrum 
Cirkant biedt aan zo’n  
135-tal volwassenen - zowel 
dames als heren - met 
een matig, ernstig of diep 
verstandelijk, al of niet 
meervoudige beperking 
woon- en dagondersteuning.

 We bieden een warme 
thuis, kwalitatieve zorg & 
een individueel aangepaste 
dagbesteding aan de 
cliënten. 

We vertrekken steeds vanuit 
de eigenheid en noden van 
elke cliënt en brengen zo 
kleur in elke dag. 

Interesse in onze 
voorziening? Wil je weten 
hoe wij het aanpakken of 
hoe je ons kunt steunen? 
Neem gerust contact op! 

www.occirkant.be en  
www.facebook.com/
occirkant

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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Deze keer heb ik de eer om een 
stukje te schrijven, gezien van-
uit het oogpunt van de keuken. 
Ik ben sinds kort de nieuwe 
keukenverantwoordelijke; als 
ik mijn taken kort samenvat: 
voedselhygiëne, bestellingen 
en uiteraard ervoor zorgen dat 
er lekker eten op tafel staat 
voor onze cliënten en mijn col-
lega’s. 
Ik heb als kok al een lange 

loopbaan achter de rug en ik 
hoop dat ik mijn creativiteit 
met jullie kan delen. De keu-
ken draait om creativiteit, effi-
ciëntie en smaak. Ik zal zeker 
samen met het keukenteam 
hier mijn steentje kunnen toe 
bijdragen. Het is een leuke 
vrouwenbende en tot nu toe 
hou ik me goed staande . 
Onze cliënten kijken elke dag 
uit naar lekker eten, ik wil er 

dan ook mijn best voor doen 
om elke dag weer een glim-
lach op hun gezicht te toveren! 
Ziezo, ik sluit hierbij af met 
een culinaire groet.

PS: als er nog suggesties zijn, 
laat het me zeker weten!

Mark Gleijm, 
keukenverantwoordelijke

Dagelijkse kost
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OC Cirkant kleurt zorg! 
Ons ruim activiteitenaanbod is 
hierbij een belangrijke troef. 
Cliënten kiezen activiteiten of 
nemen eraan deel, afhankelijk 
van hun interesses en moge-
lijkheden. Zo zijn er sfeervolle 
en belevingsgerichte activi-
teiten waarbij het accent ligt 
op het genieten: zang, dans, 
belevingstheater, een (bus-)
uitstap, wandelen in het bele-
vingsbos... 
Daarnaast zijn er ook doe-ac-
tiviteiten waarbij we samen 
iets presteren: tuinwerk, ko-
ken, ... 

Dorine kiest voor “van alles 
wat”. Ze is graag  creatief be-

zig in het atelier. Zo houdt ze 
van kleuren en maakt ze vlag-
getjes, die ze dan overal mee-
neemt. Ze vindt het leuk om 
in tijdschriften en fotoalbums 
te kijken en kan genieten van 
een gezellige sfeer en een 
babbel. Ze heeft wekelijks een 
afspraak met haar “gespreks-
groep” waar ze ook andere 
cliënten ontmoet. Sinds kort 
gaat ze ook mee zwemmen en 
tussendoor geniet ze regel-
matig van één van haar favo-
riete activiteiten: schomme-
len in de vogelnestschommel. 

Dorine plukt de dag! En daar 
kunnen we allemaal nog van 
leren!



De ondersteuning die Cirkant biedt aan 
personen met een beperking is voor 
90% afhankelijk van de deskundigheid, 
energie, veerkracht en flexibiliteit van 
mensen (laten we schatten dat de andere 
10% te maken heeft met infrastructuur).
Warme, hartelijke en professionele hulp 
staat of valt met de medewerkers die 
deze hulp bieden. De goede reputatie 
van een voorziening, moet je verdienen…
elke dag opnieuw, in de kleinste 
onderdeeltjes van de dienstverlening.

We hebben geluk in onze voorziening: 
“Cirkanters” doen hun job met hart en 
ziel. Dit weerspiegelt zich in een intense 
zorg met een  warmmenselijk gezicht, 
maar ook in de grote collegialiteit in 
de hele voorziening. Iedereen kent 
iedereen en we spreken elkaar aan met 
de voornaam. Nieuwe medewerkers 
en stagiairs verschijnen steeds met 
naam en foto op de “wall of fame” in het 
restaurant. Geen excuus om elkaar niet 
even aan te spreken in de gang of aan 
tafel bij het middagmaal.
In een tijd waar de welzijnssector heel wat 
veranderingen ondergaat, is een goede 
dosis positieve energie bij medewerkers 
een noodzaak. Dit uit zich in creatieve 
en leuke activiteiten op de leefgroepen, 
maar ook in leuke initiatieven tussen 
medewerkers onderling.

Wat doet het deugd wanneer er 
een oproep bij medewerkers wordt 
gelanceerd om deel te nemen aan 
een gezamenlijke sportieve activiteit 
buiten de werkuren! Initiatieven komen 
zowel van collega’s uit leefgroepen als 
overkoepelende of ondersteunende 
diensten.

Zin om met een groepje Cirkanters een 
fikse fietstocht te maken? Het doet er 
niet toe tot welke dienst je hoort of welke 
leeftijd je hebt… iedereen is welkom, als 
je maar zin hebt om met collega’s in een 
positieve sfeer te sporten. 

Zin om met collega’s op regelmatige 
tijdstippen een minivoetbalmatch te 
spelen?

Ook hier kan je aansluiten op een 
groepje actieve Cirkanters. Inderdaad, 
er zijn meer mannen die zich aanmelden 
dan dames, maar toch… ook de dames 
zijn van de partij! Chapeau! Misschien 
moeten we nog wat inspanningen 
leveren om een cheerleadergroepje op 
de been te krijgen… dromen is altijd 
toegelaten… 

Zin om deel te nemen aan een extern 
“loopevenement”? Dan kunnen 
Cirkanters zich inschrijven op de Batirun 
of de Nacht van West-Vlaanderen die in 
Torhout doorgaat. Komt er een nieuw 
loopevenement op “onze weg”?... dan 
wordt het graag opgepikt als nieuwe 
kans om medewerkers van Cirkant 
bij elkaar te brengen. Heerlijk om te 
zien hoe collega’s elkaar motiveren 
om deel te nemen!! We zijn fier als we 
bij de aanvang van zo’n evenement als 
heuse Cirkantploeg aan de start kunnen 
verschijnen. Dat sterkt de teamgeest!
Ben je niet zo sportief, dan kan je ook 
deelnemen aan andere leuke initiatieven.
Misschien wordt binnenkort wel 
een leuke Cirkantkwis gelanceerd 
voor de collega’s die kiezen voor wat 
“hersensport”….???

Als deze activiteiten, de veerkracht van 
de gemiddelde Cirkanter weerspiegelen, 
dan  zijn we alvast heel goed bezig. Het 
schept een leuke sfeer en geeft ons 
allen “CIRKRACHT”, dé kracht waarmee 
we elke dag weer aan de slag gaan om 
onze taak zo goed mogelijk uit te voeren. 

We wensen iedereen alvast heel veel 
Cirkracht toe om iets unieks te maken 
van de komende zomerperiode!
Succes! 

Cirkra”ch”t

“

Ria Vanhoorne
directeur

“Misschien moeten 
we nog wat 
inspanningen 
leveren om een 
cheerleadergroep 
op de been te 
krijgen...
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BAD belevingsfestival is een fes-
tival gericht op mensen met een 
beperking en vindt plaats in De 
Panne. Met een recordaantal be-
zoekers, het zonnetje en de ar-
tiesten werd het een topeditie! 

Ook leefgroep Boterbloem was van 
de partij: “We kwamen aan en heb-
ben eerst samen buiten ons mid-
dagmaal genomen: lekkere frietjes 
met een frikandel en mayonaise, 
mmm dat smaakte! Daarna gingen 

we een kijkje nemen in de tent en 
konden we onder begeleiding van 
een muziekband op instrumenten 
spelen. Een wandeling op de zeedijk 
bracht rust en deed dan ook deugd.

Daarna volgde een ritje op de go-
carts en het dansen van de polonai-
se.
Plots sprongen de sidecars in het 
oog. We konden ons nog vlug in-
schrijven voor een ritje, gelukkig 
was  er nog een plaatsje vrij vlak 

voor ons vertrek.
Dit was natuurlijk een goede afslui-
ter van deze geweldige dag!”

BAD belevingsfestival

Wij ijveren er voor om van elke dag een kleurrijke dag te maken voor onze cliënten. Hier 
enkele van die momenten die ons leven kleur hebben gegeven in de afgelopen maanden.

 Tine  
Van Haverbeke

Boterbloem

Genieten op de Meifoor
Naar jaarlijkse gewoonte gingen 
we naar de Meifoor in Brugge.  Na 
het middagmaal trokken wij stevi-
ge stapschoenen aan en vertrokken 
richting Brugge. Het weer was ons 
alvast gunstig gezind! 

In Brugge aangekomen, werden 
we verwacht door een gids die ons 
doorheen de attracties zou leiden. 

Terwijl Patrick liever alles vanop af-
stand bekeek en vooral genoot van 
de sfeer, kon het voor Stanny niet 
hard genoeg gaan. Hoe meer alles 
draaide en hoe vlugger het ging, hoe 
liever hij het had.

Na afloop werden we nog getrak-
teerd op oliebollen en een verfris-
sende cola. 

Het was opnieuw een superfijne dag. 
Volgend jaar opnieuw! 

 Liesbeth Bossu
Rakkers
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Een terugblik op alweer een ge-
slaagde editie van Binnen & Buiten. 

We hadden de weersvoorspellingen 
met argusogen gevolgd in de afgelo-
pen weken en alles zag er goed uit. 
Een zonnetje en 27 graden, het per-
fecte weer om te fietsen, te wandelen 
en te genieten, maar zondagmorgen 
werden de weermannen al wat pes-
simistischer. Omstreeks 15u besloten 
de weergoden het dan ook over een 
andere boeg te gooien en verrasten 
ze iedereen met donder, bliksem, re-
gen, wind en zelfs hagel! 

Dat hebben we echter niet aan ons 
hart laten komen. De laatste fietsers 
hadden meer iets weg van waterkip-
pen dan van fitte fietsers, maar wa-
ren desondanks ontzettend tevreden 
over de prachtige fietstocht die hen 
naar onbekende plekjes had geleid. 
Ze waren  uiteraard ook zeer te spre-
ken over het smoefelen. En hebben ze 
weer kunnen smoefelen! Ze werden 
in de watten gelegd met overheerlijke 
soep, knapperige frietjes, verse aard-
beien en een kopje warme koffie en 
cake. Het aperitiefje tussenin zorgde 

ervoor dat de benen niet te snel ver-
moeid geraakten en dat alle 163 fiet-
sers de eindmeet haalden. 

De wandelaars hadden wat minder 
geluk qua timing. De meesten heb-
ben de wandeling niet kunnen af-
maken door het gekke weer, maar 
konden dan hier op het terrein wel 
genieten van hun ijsje, pannenkoek 
en koffietje. Een aantal “die-hards” 
hebben de fotozoektocht – met het 
nodige schuilen – toch volledig afge-
werkt en vonden het ook dit keer een 
echte aanrader. 

Onze alpaca’s waren wat overdon-
derd. Was het door het weer of 
door de grote massa die hen stond 
aan te moedigen om een drolletje 
te leggen? Wie zal het zeggen? Ze 
hadden alleszins last van wat pres-
tatiedruk, want tijdens ‘Schijt-je-
rijk’ werd er geen drolletje gelegd.  
Na lottrekking bleek Serge, deel-
nemer van dagcentrum Horizon, de 
gelukkige winnaar van de hoofdprijs. 
Alle andere winnaars vind je trou-
wens terug op onze website, onder de 
rubriek ‘nieuws’. 

Door het gekke weer is de kidshoek in 
allerijl naar binnen moeten verhuizen 
en zijn er waarschijnlijk wat minder 
gegadigden een bezoekje gaan bren-
gen aan het belevingsbos, de duofiet-
sen en de pony’s, maar laat dat vooral 
geen domper zijn op de feestvreugde. 

Wat mij immers vooral zal bijblij-
ven van deze editie van Binnen & 
Buiten was immers niet het gekke 
weer, maar de lachende gezichten 
en de warme sfeer. Collega’s, be-
woners, leden van de familieraad, 
familie en vrienden, jong en oud,… 
iedereen was in opperbeste stem-
ming en iedereen genoot zichtbaar 
van het evenement en van elkaar.  
En daar doen we het toch voor…  
Tot volgend jaar!

Een natte, maar geslaagde Binnen & Buiten

Audry Sanders
PR & communicatie
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“Ik ben Ruben van leefgroep Lente-
vreugde. Ik werk heel graag in de tuin 
en ben helemaal in m’n nopjes als ik 
bloemen plant of zaai. Elke dinsdag-
voormiddag kan je me buiten vinden. 
In de open garage, waar ik dan plant-
jes verplant, bloemetjes zaai en ook 
wel eens “knoei” met de bloemaarde. 

Jaja, op een keer wou ik maar al te 
graag vertrekken met de gevulde 
bloempotten. In alle haast draaide ik 

m’n rolwagen en … boem, daar lag de 
mooie bloempot ondersteboven op 
de grond, met aarde en plant eruit!  
Sssst … Joke had wel werk, maar ik 
vond dat maar al te leuk! Wat een ple-
zier! 

Kom zeker maar eens kijken naar 
ons terras! Er zijn al heel wat plant-
jes en bloemen te zien! Ook de witte 
bloemetjes van Lut, aan de ingang 
van Huis 2, die heb ik geplant. Oh ja, 

in het bos, daar vind je me soms ook. 
Daar veeg ik de wandelpaden proper 
met mijn nieuwe veegborstel! Ik zou 
zeggen: geniet van het mooie weer 
in de lente buiten en bewonder alle 
bloemen!”

Groetjes, Ruben

Het was even zuchten toen de wekker 
om 6u00 af liep (want in het week-
end slaap ik toch liever wat langer 
),  maar toen ik éénmaal besefte 
dat het zaterdag 2 juni was en ik van-
daag mee mocht naar Planckendael, 
was ik onmiddellijk klaarwakker. 

Een paar weken ervoor had ik de 
vraag gekregen van Morgendauw 
of ik terug wilde meegaan met 
één van de bewoners en ik twijfel-
de geen seconde, want ik zag er na 
10 maanden (wat vliegt de tijd) wel 
naar uit om nog eens samen met 
enkele bewoners op stap te gaan.

Gezien het intussen al de derde keer 

was dat ik zou meegaan wist ik dat 
deze uitstap altijd tip-top georgani-
seerd is door de leden van de Fifty One. 

De gids had geen makkelijke job, 
een groep van 43 mensen bege-
leiden is toch wel een hele bende, 
maar hij deed dat voortreffelijk.  
Zijn enthousiasme en leuke weetjes 
zorgden ervoor dat we niet anders 
konden dan luisteren, want wisten 
jullie bijvoorbeeld dat het hart van 
een giraf ongeveer 11 kg weegt? 

De 42 ha volledig verkennen was 
niet haalbaar, maar toch kruis-
ten de jaguar, de gieren, de ze-
bra’s, de olifanten en nog heel 

wat andere dieren ons pad. 

Ideaal weer, lekkere broodjes, geen 
stress en tof gezelschap zorgden 
ervoor dat bewoners, begeleiders, 
ouders en vrijwilligers een gezelli-
ge dag beleefden! Een dikke mer-
ci voor de mensen van de Fifty One 
Club om ons ieder jaar terug uit 
te nodigen voor deze leuke dag.

Dieren spotten

Kim Depoortere
vrijwilliger

ex-medewerker

Groene vingers

Ruben Messiaen 
Cliënt Lentevreugde 
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Onze bewoners en deelnemers zijn 
soms echte globetrotters! Naast de 
vele wandelingen, leuke fietstochtjes 
en de gezellige daguitstappen die ze 
doen, trekken ze er soms zelfs voor 
enkele dagen op uit. Op vakantie! 
Met de begeleiders gaan genieten 
naar een echte Bed & Breakfast, met 
alles erop en eraan. 

In de afgelopen maanden trokken een 
aantal bewoners van Lentevreugde, 
Zonneweelde, ’t Weiland, Edelweis, 
Lenteweelde en van Lentezon er al 
op uit. Niet allemaal tegelijkertijd 
uiteraard, want ze trokken namelijk 
allen naar dezelfde Bed & Breakfast, 
aangepast voor mensen met een 
beperking. De naam alleen al doet een 
mens dagdromen… ‘Altijd genieten’ 
heet dit pareltje in Moerkerke bij 
Damme. En men heeft dan ook de 
daad bij het woord gevoegd; en volop 
genoten. Niet alleen van het heerlijke 
ontbijt en het gezellig samen zijn, 
maar ook van de talrijke uitstapjes.

Zo zijn de bewoners van leefgroep 
Lentevreugde gaan wandelen, 

hebben ze een boottochtje gemaakt 
van Breskens naar Vlissingen, 
hebben ze een bezoekje gebracht 
aan het Arsenaal en aan de Meifoor 
in Brugge. 

Leefgroep ’t Weiland koos dan weer 
voor leuke daguitstappen naar 
Natuurgebied Het Zwin en SEA LIFE 
Blankenberge. 

Zonneweelde liet zich dan weer 
verleiden door het mooie Sluis en een 
gezellig boottochtje. Uiteraard was 
lekker eten ook van groot belang. Een 
overheerlijk kaasplankje kon dan ook 
niet mankeren. 

Ook Edelweis en Lenteweelde 
konden de lokroep van het gezellige 
Sluis niet weerstaan. Waar Edelweis 
ook koos voor het boottochtje, 
heeft Lenteweelde dan weer vooral 
gewandeld in de buurt van het 
domein. Dankzij het prachtige weer, 
konden zij ook optimaal genieten van 
het terras in de Bed & Breakfast. 
Edelweis ging dan weer even de 
exotische tour op en liet de bewoners 

de Chinese keuken ontdekken. 

Frietjes, een kaasplankje, croque 
monsieurs en chocomousse. Dat 
was nog maar het begin van de 
heerlijke menu waar Lentezon van 
heeft kunnen smoefelen tijdens hun 
reis. Bewoner Henk had de menu 
samengesteld. Zij hadden iets minder 
geluk met het weer, dus zijn ze, naast 
een bezoek aan Sluis en een aantal 
wandelingen in de buurt, ook naar de 
cinema geweest. En ook dat konden 
de bewoners wel smaken.  

Kortom alle bewoners werden weer 
in de watten gelegd en hebben stuk 
voor stuk  kunnen genieten van hun 
deugddoende vakantie. Maar ook de 
thuisblijvers werden uiteraard nog 
eens extra in de watten gelegd. 

Ja, het leven kan 
mooi zijn…

Het is toch altijd genieten op reis

Hanne Colpaert
orthoagoge
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Geert, Patrick en enkele leden van 
de directie werden uitgenodigd op de 
nationale conventie ter gelegenheid 
van 50 jaar Lions Club in België. 

“Ik ben toegekomen in OC Cirkant 
met mijn papa op zaterdag 2 juni, heel 
vroeg in de ochtend. Dan reden we 
met de directie naar Brugge. Patrick 
was ook mee met de Lionsmobiel van 
OC Cirkant. 

Met alle wagens die de Lions Clubs in 
België hebben gesponsord, reden we 

in een rij tot aan de ontbijtplaats. Alle 
auto’s stonden samen schuin gepar-
keerd. We kregen allemaal een pasje. 
Na een heerlijk ontbijt en een leuke 
babbel begonnen we aan een rond-
vaart op de Brugse reien. 

‘s Middags konden we smullen van 
een heerlijk middagmaal à volonté. 
Ik at gehaktballetjes in tomatensaus 
maar er was ook vis, rijst,… 

Er was ook een groepje aan het op-
treden waar ik een praatje mee deed. 

Als dessert kregen we nog een ijsje. 
Om 16u werd ik terug thuis afgezet. 

Het was dik in 
orde!!!”

Verwendag met Lions Club

Geert Dewulf
Cliënt Dagcentrum Horizon

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

Na de fantastische prestatie op de 
Special Olympics was het tijd om wat 
te ontspannen. Daarom trok Horizon 
op 5-daagse. 

Westrozebeke werd de bestemming. 
De dagen waren goed gevuld: we 
wandelden door Koekelaarse velden, 
waarbij noch zweet noch spierkracht 
werden gespaard. We brachten een 

bezoek aan de exotische dieren in 
‘De Zonnegloed’ en gingen langs op 
de wekelijkse markt van Koekelare.  
We gingen ook eten op restaurant, 
waarbij we vergezeld werden door 
de vriendin  van Geert, die in Duin en 
Polder woont, en we brachten een be-
zoek aan de Jules Destrooperfabriek.  

Een aantal cliënten kozen ervoor om 
geen vijf dagen mee te gaan, maar 

kwamen dan op woensdag langs voor 
een gezellige BBQ met de hele groep. 
Want daar draait het om: het gezel-
lig, ongedwongen samenzijn en het 
groepsgevoel versterken. 

Zowel cliënten als begeleiders geno-
ten met volle teugen!

Weg van de wereld

Jonas Ballegeer
Dagcentrum Horizon

Op maandag 11 en woensdag 13 juni 
ging onze jaarlijkse lentewandeling  
door. De weergoden waren ons goed 
gezind. Het was prachtig weer en we 
konden wandelen onder een stra-
lende zon. 

Alle wandelaars kregen een routebe-
schrijving en vertrokken vanuit O.C. 
Cirkant voor een fikse wandeling. 
Onderweg stond een kraampje waar 
men kon genieten van een zomerse 
smoothie. Ook was er een fotowed-

strijd waaraan iedere leefgroep kon 
deelnemen. Er waren 15 foto’s van 
bekende Cirkantenaars in hun jonge 
jaren. Het was de bedoeling de juiste 
persoon op de foto’s te herkennen. 

Ook was er een schiftingsvraag: ‘Wat 
is het gemiddelde gewicht van de 
dagbesteding’. De leefgroep met de 
meeste correcte antwoorden, kreeg 
een lekkere prijs. Het was Horizon die 
in de prijzen viel. Ze hadden iedereen 
op de foto’s herkend en konden ook 

de schiftingsvraag het beste inschat-
ten. 

De eindbestemming van de lentewan-
deling was de voetbalkantine. Hier 
kon iedereen op terras genieten van 
een kopje koffie of een glaasje fris-
drank. Ook verwenden we iedereen 
met een lekker ijsje en tiramisu. We 
kunnen terugblikken op een zeer ge-
slaagde namiddag. 

Lentewandeling

Femke Deceuninck
Dagbesteding

9KLEURRIJKE MOMENTEN | 05 | JUNI 2018



Marino is één van de meest recent gestarte vrijwilligers en komt elke maandag en 
woensdag bijspringen op Lentevreugde. Daarnaast springt hij nog gewillig bij waar hij 
kan. Een enthousiaste vrijwilliger, één uit de duizend, met het hart op de juiste plaats. 
Maar hoe is hij hier nu terecht gekomen? 

“Wegens rugproblemen moest ik mijn job die ik al 24 jaar deed, noodgedwongen stoppen. 
Het begon te malen in mijn hoofd, en voor mij was het duidelijk, ik wou graag iets gaan 
doen in de sociale sector. Ik heb altijd al een hart gehad voor mensen met een beperking 
& sprak er over met mijn nonkel. Die kende iemand die bij Cirkant werkt en zo zijn ben ik 
hier terecht gekomen. Het was rap geklonken. De vrijdag had ik een eerste kennismaking, 
de maandag erop had ik mijn papieren ingevuld bij Sandy en de woensdag erop was ik al 
aan de slag. Daar stonden ze van te kijken”, lacht Marino. 

“Momenteel kom ik twee dagen per week en spring ik daarnaast bij waar het kan. Dan ga 
ik met de bewoners gaan wandelen of samen naar één van de ateliers. Ik help ook op de 
doe-plekken en binnenkort wil ik eens gaan petanquen met de bewoners. Ik was er ook 
bij toen Patrick zijn gouden medaille won op de Special Olympics. Een onbeschrijfelijk 
gevoel! Ik heb hier echt mijn hart verloren, en het is duidelijk: Ik wil iets gaan doen met 
personen met een beperking. Momenteel ben ik dan ook aan het omscholen tot logistiek 
assistent en ik hoop dan ook in deze sector verder te kunnen doen.” vertelt Marino nog. 
We wensen hem alvast alle succes! 

Mijn hart verloren...

Heb je ook interesse in vrijwilligerswerk  
in onze voorziening?

Contacteer Sandy Mispelon, vrijwilligerscoördinator
050 20 90 32 - sandy.mispelon@fracarita.org
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Dat er hier elke dag een sterk 
team van geëngageerde mede-
werkers paraat staan, dat wisten 
jullie al. Maar wist je dat er heel 
wat van die mensen al 25, 30, 35, 
40 en zelf 45 jaar aan de slag zijn 
bij OC Cirkant? Zo’n getallen moe-
ten toch wel eens in de verf wor-
den gezet. 

Op 3 mei werden de loopbaan-
jubilarissen dan ook uitgebreid 
gevierd! Vooral huis- en vrijwilli-
gerscoördinator Sandy Mispelon, 
kinesiste Els Dewulf en logistiek 
medewerkster Lieve Degryse wer-
den met hun 25 dienstjaren extra in 
de bloemetjes gezet. 

We horen eens bij Lieve hoe zij al-
les heeft ervaren. 

“Mijn jubileum was eigenlijk begin 
dit jaar al en dat hebben de colle-
ga’s en de bewoners van Zonne-
weelde niet zomaar laten passe-
ren. 

Zonder dat ik op de hoogte was, 
hadden zij al een dagje gepland. 
Toen ik hier aankwam – zogezegd 
om mee te helpen om op uitstap 
te gaan met de bewoners – lag de 
rode loper al uit. Een verrassings-
feest! 

Ik heb van elke bewoner een eigen 

geschenkje gekregen en daarna 
zijn we eens goed gaan eten, om af 
te sluiten met een dessertbuffet op 
de leefgroep. Ik was echt geraakt 
door de verrassing. Heel leuk.” 
vertelt Lieve. 

“Maar ook het gezamenlijke feest 
op 3 mei was dik in orde. De lieve 
woorden van de collega’s, een hap-
je en een drankje, de speech van 
Ria & de familieraad… Fijn om eens 
in de bloemetjes gezet te worden. 

Nu, ik heb mijn job altijd met hart 
& ziel gedaan, dus die 25 jaar zijn 
voorbij gevlogen. En ook al heb je 
eens een mindere dag, de bewo-
ners trekken mij er door. Neen, ik 
zou geen andere job meer willen.” 
lacht Lieve nog. 

Hieperdepiep voor de loopbaanjubilarissen 

Lieve  Degryse
Zonneweelde

“Zonder dat ik op de 
hoogte was, hadden 
zij al een dagje 
gepland...“
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Stijn Laisnez
Leefgroepverantwoordelijke 

Lenteweelde

De muziek die ik beluister, hangt 
een beetje af van hoe mijn dag 
verloopt.  

Meestal luister ik naar de radio, 
maar in de wagen zou ik ook wel 
eens een CD beluisteren. In het 
weekend maak ik regelmatig 
gebruik van Spotify en YouTube. 
Meestal is dit een mengelmoes van 
verschillende genres die dan door 
het huis weerklinken! Vooral tijdens 
het poetsen heb ik graag een liedje 
waar je goed op kan swingen. Dat 
maakt het toch wat aangenamer 
hé.

Op weg naar een uitstap 
hoor ik graag een heleboel 
meezingnummers. Dit zorgt ervoor 
dat je uitstapje al van in de wagen 
goed start!

Rockmuziek is dan weer minder 
mijn ‘dada’. Dit genre kan ik 
wel verdragen voor een liedje of 
twee, maar dan is het voor mij al 
voldoende.

Valerie Paesbrugghe
Boekhouding

Bij het ochtendgloren is klassieke 
muziek voor mij het meest van al 
uitverkoren. Een polonaise hier en 
daar kan me ook bekoren. 

Zingen onder de douche of tijdens 
verzorgingsmomenten op de leef-
groep komen ook wel eens voor. Of 
het goed is voor de collega’s hun 
oren, laat ik in het midden.

Gevoel voor ritme is in beperkte 
mate aanwezig. Verder dan enkele 
blokfluitnoten zal ik ook niet verder 
komen. Maar het is de gedachte die 
telt.

Muziek maakt ook veel los bij men-
sen om me heen, net als bij mezelf. 
Het helpt je in veel gevallen om in 
de juiste flow te komen.

Maar meest van al klopt mijn hart-
je voor het Vlaamse lied. Meer 
bepaald kleinkunst. Teksten met 
waarde en betekenis, zijn een bron 
van inspiratie voor het dagelijkse 
leven.

Ziezo, nu zijn jullie wat meer op de 
hoogte van mijn muzikale leefwe-
reld.

Wat is jouw favoriete muziek?

Hoor eens even, ik wil jullie iets 
vertellen, en als je wil kan ik zelfs 
bellen. 
 
Ik hou van rijmen en van dichten 
zonder mijn elektronische racekar 
op te lichten. 
 
Ook een vleugje muziek kan ik 
smaken, en dit het liefst dicht bij 
mijn rolwagen. 
 
Ik hou van rock, Samson en ook 
Plop, maar het liefst doe ik eens 
lekker zot.  
 
Het allerliefst hoor ik het geknip 
van mijn schaar, als ik dit geluid 
hoor lach ik voor het hele jaar. 

Ruben Messiaen
cliënt Lentevreugde
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Johan Derous
vrijwilliger

“De mooiste muziek maak je 
met een gevoelige snaar.                          “

Over mijn favoriete muziek moet ik 
niet lang denken, want muziek is 
ook mijn geliefkoosde bezigheid.

Voor mij is het Vlaamse schlagers 
repertoire mijn geliefkoosde mu-
ziek. De jaren 60-70 zijn nog altijd 
mijn topper, dit zal wel aan de leef-
tijd liggen zeker. Accordeon is ook 
een geliefkoosd instrument, maar 
dan wel voor die goede oude wal-
sen. Ik kan dan ook zo genieten als 
ik een koppel zie walsen, jammer, 
maar ikzelf kan dit niet. 

Ik kan ook gemakkelijk een paar 
uren bezig zijn met zoeken van 
oude muziek om daar een lijst van 
te maken en achteraf rustig te  la-
ten afspelen terwijl ik met iets an-
ders bezig ben of ‘s avonds rustig in 
mijn zetel zit. Mijn muziekbestand 
is al redelijk groot, dus de keuze is 
dan ook groot.  Heb ik het niet, dan 
zoek ik het in YouTube op. 

Graag zet ik ook de muziekinstal-
latie op, en dan durf ik al eens de 
volumeknop wat luider zetten om 
te zien hoe anderen er  mee van ge-
nieten.
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Serge & Prins Laurent
Dat Serge sociaal is, 
dat weten we allemaal 
binnen OC Cirkant.

Serge kent hier 
iedereen en is ook 
gekend door iedereen.

Hij slaagt er ook altijd in 
om met iedereen op de 
foto te staan. Is er een 
nieuwe stagiaire op een 
leefgroep, Serge gaat 
er mee op de foto... Is er 
een nieuwe redster in 
het zwembad, dan heeft 
hij in het zwembad al 
een selfie met haar 
getrokken... Gingen ze 
vanuit Horizon enkele 
maanden geleden een 
training meevolgen van 
Cercle Brugge, Serge 
kwam terug met een 
foto van hem en Franky 
Vercauteren... 

Met zijn charmes 
weet hij iedereen voor 

de lens te krijgen, 
zo dus ook Prins  
Laurent. 

Serge, Patrick en Bram 
kwamen tussen het 
vele volk op de Special 
Olympics Prins Laurent 
tegen en ook hier is 
Serge er alweer in 
geslaagd om samen 
met de Prins op de foto 
te staan. Een foto om 
aan zijn verzameling 
toe te voegen.

Maar voor wie nu denkt 
dat Serge enkel oog 
heeft voor mooi volk of 
voor de BV’s… die heeft 
het mis! 

Ook wij, de vertrouwde 
begeleiders, mogen 
regelmatig nog eens 
mee op de foto... en met 
plezier halen we dan 
onze mooiste glimlach 
boven!
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PUZZELPLEZIER
Alle antwoorden van deze puzzel vind je terug in deze Cirkrant. Dus aandachtig lezen is de boodschap!  
De oplossing vind je elder in deze Cirkrant. Veel succes! 

1. OC Cirkant kleurt ...
2. In ‘Mijn gedacht’ heeft men in deze editie zijn mening over …
3. Wie organiseerde de pannenkoekenverkoop?
4. Op Binnen & Buiten kon je fietsen, wandelen en …
5. Marino is een enthousiaste …
6. Op zaterdag 2 juni gingen onze bewoners naar …
7. Serge staat op de foto met de enige echte …
8. Ruben en Joke zijn enthousiast aan het ... geslaan. 
9. B&B staat voor Binnen & Buiten, maar ook voor …
10. Ons bos wordt omgetoverd tot een echt …
11. We zijn volop centen aan het inzamelen voor een …
12. De Bed & Breakfast die al een aantal van onze bewoners kon verwelkomen was de ideale  
               uitvalsbasis om een Nederlandse gemeente te gaan ontdekken. Welke? 
13. Dagcentrum Horizon haalde heel wat medailles binnen op de …
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“Eenvoud is het hoogste wat 
je kan bereiken.

Waaraan denk jij als je het woord 
“vakantie” hoort? 
Kijk je er reikhalzend naar uit om-
dat je agenda dagelijks propvol 
staat en je verlangt naar rust? 
Heb je al verlofstress, omdat je 
nog in een sneltempo je valiezen 
moeten inpakken, je huis, je was-
mand en de tuin nog tiptop in orde 
wil krijgen vooraleer je andere 
horizonten verkent? Waar je dan 
opnieuw de tot in de puntjes voor-
bereide reis zal doen? Zodat je 
zeker alle voorgestelde beziens-
waardigheden zal zien…
Soms zijn we bijna vergeten waar 
vakantie eigenlijk om gaat. 
Het woord vakantie is afgeleid van 
het Latijnse “vacare”, dat verwijst 
naar het leeg en vrij zijn. Vakan-
tie, is of je nu weg bent of (liever) 
thuisblijft: het inbouwen van rust-
momenten. 
Als je straks in het vliegtuig stapt 
of je reist met de fiets, of je gaat 
wandelend de andere kant van 
de wereld verkennen. Of je ge-

niet samen met je cliënten van 
het verfrissende water of een lek-
ker ijsje... Of je proeft in je eigen 
tuin de heerlijke smaak van vers 
knapperige sperzieboontjes of 
zoete erwtjes. Of je gaat mee als 
vrijwilliger op kamp. Vakantie is 
wat je er zelf van maakt. Zolang 
je maar dankbaar kan stilstaan 
bij de eenvoud en het geluk om 
kleine dingen die het leven mooi 
maken. 
Ik hoop dat je tijd vindt om de 
vriendschappen met de mensen 
om je heen te versterken. Dat je 
hart geraakt wordt door schoon-
heid. Zo kan je opnieuw beginnen 
werken met een goed opgeladen 
batterij.

Misschien nog een tip voor na je 
vakantie: zet “vacare” maar voor 
het volgende werkjaar met regel-
maat op je to-dolijstje, zodat het 
iets natuurlijk wordt, het hele jaar 
door. Je hoeft er echt geen reis 
voor te boeken.   
Korte momenten waarin je tijd 

maakt voor stilte, een wandeling, 
fietsend naar het werk komen... 
kunnen zorgen dat je rust vindt. 
Zo zijn je weekend of vrije dagen 
niet noodzakelijk meer om bij te 
komen van een overvolle werk-
week. “Eenvoud is het hoogste 
wat je kan bereiken“  schreef  
Frédéric Chopin.
Ga vandaag al op zoek naar het 
allereenvoudigste wat jou geluk-
kig maakt.
Ik wens je alvast vele mooie zo-
merse momenten. 

Ann Vandecaveye
medewerker zinzorg  

en pastoraat

Vakantie is wat je er zelf van maakt

“
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“OC Cirkant heeft heel 
wat ter plaatse te bieden 
om toch van de mooie 
natuur en leuke plekjes 
te genieten.

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni heb-
ben wij onze deuren opengezet om 
mensen kennis te laten maken met 
OC Cirkant: onze visie, ons aanbod, 
de mogelijkheden, … . We vinden 
dit nodig omdat we merken dat veel 
mensen ons niet goed kennen en 
niet altijd weten met wat we alle-
maal bezig zijn. 

Vrijdag konden we zo’n 10-tal profes-

sionals uit de zorg verwelkomen. Er 
was heel wat interesse in ons aanbod 
en men was aangenaam verrast van 
de mogelijkheden binnen Cirkant. 

Op zaterdag verwelkomden we een 
aantal ouders. Niet iedereen kon zich 
vrijmaken op 2 juni, daarom hebben 
we dan ook een aantal individuele 
rondleidingen gedaan voor ouders die 
er toen niet konden bij zijn. In totaal 

zijn er zo’n 12-tal ouders de revue 
gepasseerd. Iedereen was enthousi-
ast. Kortom, missie geslaagd; weer 
een aantal mensen kunnen overtui-
gen van de kwa-
liteit van zorg die 
we hier bieden.  

Zomerkriebels
De zon lokt iedereen naar buiten. De 
warme zomerdagen nodigen ons uit 
om de buitenlucht op te snuiven.
Met de cliënten lukt het niet altijd 
om verre uitstappen te maken. OC 
Cirkant heeft heel wat ter plaatse te 
bieden om toch van de mooie natuur 
en leuke plekjes te genieten. 
Fijn om te zien dat het terras en de 
tuin van iedere leefgroep een plaats 
is voor iedere cliënt om tot rust te 
komen.
Veel wandelaars met of zonder be-
geleider zien we vaak al kuierend bij 
de alpaca’s, konijntjes, in het bosje of 
rustend in de schommelstoel. 
Actievere cliënten zoeken de petan-
quebaan op om een balletje te gooi-

en. Een beetje competitie is dan ook 
nooit veraf.
Wie een verkwikkende wandeling 
maakt heeft altijd kans om nieuwe 
contacten te leggen met andere cli-
enten, bewindvoerders en mensen 
die heel actief zijn in de voorziening. 

Ik zou jullie aanraden om zeker eens 
op verkenning gaan en de leuke pro-
jecten ontdekken die reeds verwe-

zenlijkt zijn in het domein.
De vakantie komt er aan. Toch zijn er 
ook in het najaar reeds enkele activi-
teiten gepland.
De oliebollenbak gaat door in sep-
tember, de koekjesverkoop wat later 
en samen met de voorziening plan-
nen we terug een jaarvergadering.

“
Hilde Deconinck

voorzitter

Familieraad  

Maak eens kennis met OC Cirkant

Stephanie De Min
orthoagoge
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Je weet het of je weet het niet, maar 
achter de gebouwen van OC Cirkant 
ligt een prachtig stukje natuur ver-
scholen. Ons bos is de thuishaven 
van de alpaca’s en vormt voor heel 
wat bewoners een aangename plek 
om te vertoeven. In deze veilige om-
geving krijgen de bewoners, maar 
ook hun familie en vrienden, de 
kans om, in alle rust, te genieten 
van de wondermooie natuur of een 
bezoekje te brengen aan de dieren. 
Dit kan in ons bos op eigen tempo, 
zonder gevaar en zonder te veel 
prikkels van buitenaf. Ideaal voor 
onze bewoners!

Maar, we willen meer...

Het team van de dagbesteding is, 
samen met ondersteuning van de 
technische dienst, volop aan de slag 

gegaan om ons bos om te toveren tot 
een heus ‘belevingsbos’. Een plek 
waar onze bewoners worden gesti-
muleerd en waar ze de kans krijgen 
om zich verder te ontwikkelen en 
open te bloeien. Maar dit uiteraard 
nog steeds in een gekende en veilige 
omgeving, waar ze zich goed voelen. 

In het belevingsbos gaan we aan de 
slag met alle zintuigen. De geuren en 
kleuren van de bloemen en kruiden 
van de ‘kruidentuin’ spreken tot de 
verbeelding. 

Maar ook het ‘vlinderlaantje’ met zijn 
prachtige kleuren en verrassende 

elementen, het prieeltje dat uitkijkt 
op de prachtige waterpartij en het 
‘bijenhotel’ trekken de aandacht van 
de bewoners en deelnemers. Onze 
oren worden dan weer geprikkeld bij 
het horen van de wind die speelt in de 
windgong. 

En je kunt nu ook zelf aan de slag – 
letterlijk – in het ‘muziekbos’. Huis-, 
tuin- en keukenmateriaal werd om-
getoverd tot een uniek muziekinstru-
ment, waar bewoners maar ook fa-
milie zich eens kan op uitleven. 

Je hoort het, de eerste fase van het 
belevingsbos bijna afgerond, maar 
het team van de dagbesteding heeft 
nog heel wat frisse ideeën in het ver-
schiet. 

Je kan op de hoogte blijven van de 
veranderingen in het belevingsbos 

via onze website of door ons te vol-
gen op Facebook! 

Maar als je in de buurt bent, ben je 
uiteraard ook van harte welkom om 
het ‘belevingsbos’ zelf te gaan ont-
dekken. Geloof mij, het is nog leuker 
en verrassender in levende lijve. 

Wees vooral niet bang om zelf te be-
leven. 

De afronding van de eerste fase van 
het belevingsbos wordt trouwens 
binnenkort passend gevierd met een 
‘high tea party’. 

Bewoners en hun familie zullen wor-
den uitgenodigd om te komen genie-
ten van al het lekkers dat de krui-
dentuin te bieden heeft. Dampende 
kruidentheeën, heerlijke lavendel-
cakejes en frisse limonades zullen 
slechts het begin zijn van een zalige 
beleving. 

Kortom, je hoort vast nog meer van 
het ‘bijzondere belevingsbos’. 

“ De geuren en kleuren 
van de bloemen en 
kruiden van de 
kruidentuin spreken tot 
de verbeelding.“

Het buitengewone belevingsbos  

Team dagbesteding
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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!
Inner Wheel
Inner Wheel Club Brugge schonk ons €1000. 
Deze gift gaat integraal naar het therapeutisch 
bad. Van harte bedankt!

Ronde Tafel Oostende
Het enthousiaste team van Ronde Tafel 
Oostende organiseerde begin maart een Charity 
Night. De opbrengsten van deze avond werden 
verdeeld onder 3 goede doelen. OC Cirkant 
was daar één van en kon zo een cheque van 
€2500 in ontvangst nemen. Een dikke merci 
aan het team van Ronde Tafel Oostende. 

Lions Club Torhout
De Lions Club Torhout zorgde dan weer voor 
een onvergetelijke dag op het BAD festival voor 
heel wat van onze bewoners. Wij mochten heel 
wat toegangskaarten in ontvangst nemen. De 
lachende gezichten tonen hoe erg het werd 
gesmaakt. 

Fifty-One Club Brugge
Op 2 juni trokken onze bewoners – dankzij Fifty-
One Club Brugge – naar Planckendael voor een 
dagje plezier. We willen dan ook de Fifty-One Club 
Brugge van harte bedanken. 

Rotary Torhout-Houtland
Op 14 juni verwelkomden we Rotary Torhout-
Houtland voor de inhuldiging van het alpaca-
huisje. Dankzij hun gulle schenking hebben wij 
een prachtig hok kunnen voorzien waar zowel 
de alpaca’s, konijnen en andere dieren, als de 
bewoners optimaal van kunnen genieten.

Diverse giften klein en groot
Klein of groot, alle giften zijn uiteraard meer dan welkom en maken het verschil. Wij willen dan ook iedereen 
van harte bedanken die ons in de afgelopen maanden heeft gesteund met een storting op onze rekening. We 
zijn uiteraard ook bijzonder blij met de materiële schenkingen die we in ontvangst mochten nemen! 
Een dikke merci!
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Interesse om onze voorziening te steunen?
OC Cirkant probeert via een ge-
zond financieel beleid, de vele 
kleine en grote wensen van cliën-
ten en ouders te verwezenlijken. 
Dit is jammer genoeg niet altijd 
evident… We kunnen dan ook alle 
steun gebruiken!

OC Cirkant is momenteel fondsen 
aan het inzamelen voor een the-
rapeutische bad met aangepaste 
snoezel- & aankleedruimte om 
het aanbod hydrotherapie te kun-
nen verruimen. 
Momenteel gaan wij met verschil-
lende cliënten zwemmen in Zedel-
gem, maar we willen ons aanbod 
uitbreiden met hydrotherapie.
Zoals u zich wel kan voorstellen, 
heeft hydrotherapie een heilza-
me werking op heel wat personen 
met een beperking en vooral bij de 
doelgroep waarbij ook sprake is 
van een meervoudige beperking, 
zoals bij OC Cirkant. 

Water bezit immers verschillende 
eigenschappen die het bewegen 
kunnen faciliteren. De opwaartse 
drukkracht van het water zorgt er 
mee voor dat we kunnen drijven en 
zo gedeeltelijk “gedragen worden” 
door het water. Als gevolg hiervan 
kunnen we in het water makkelij-
ker bewegen dan op het droge.

Voor personen met een beperking 
is het bewegen in water een heel 
ontspannende ervaring. Gecombi-
neerd met de hogere temperatuur, 
de sensatie van de aangepaste 
verlichting, het voelen van de stro-
mingen en de massagestralen zal 
er voor zorgen dat dit een bijzon-
dere ervaring wordt voor de bewo-
ners. 
Het complete plaatje moet ech-
ter kloppen. De ruimte waarin 
het therapeutisch bad zich be-
vindt moet ook worden ingekleed 
en aangepast aan de beleving van 

ontspanning die we willen creëren 
voor de bewoners. Vandaar dat wij 
ook willen investeren in de aan-
kleding van de ruimte, alsook in 
de broodnodige hulpmiddelen om 
de cliënten op een aangename & 
rugvriendelijke manier te laten 
genieten van het bad. 

Momenteel hebben we al zo’n 40% 
van het nodige budget kunnen 
verzamelen dankzij de vele giften 
en acties van sympathisanten.  

Wilt u ook graag een steentje bij-
dragen? Dat kan! 

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

• 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 “PBVL 14.03” rust- en ontmoetingsplaatsen 
Aartrijke”

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

“ Het bewegen in 
water is een heel 
ontspannende 
ervaring. “
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Elke vrijdagnamiddag tearoom

19|06  | Tope

26|06  | Creatieve knutselploeg

06|07  | Aan tafel

21|08 | Creatieve knutselploeg

07/09  | Aan tafel

10-14/09  | Vakantie Aan Zee

17|09  | Doe-plek

26|09  | Oliebollenbak

01|10  | Doe-plek

15/10  | Doe-plek

16/10  | Creatieve knutselploeg

23/10  | Pensioenviering

05/11 | Doe-plek

09/11  | Aan tafel

Om de 14 dagen OpStapClub op 
woensdagnamiddag

03/09  | Doe-plek

Om de 14 dagen zwemmen op 
donderdagvoormiddag 19/11  | Doe-plek

Oplossing puzzel: zomerkriebels

Naast het dagelijks aanbod 
van activiteiten & ateliers 
worden deze activiteiten extra 
aangeboden. 

Check zeker Facebook en onze website voor meer activiteiten en foto’s:
www.facebook.com/occirkant | www.occirkant.be

Binnenkort
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Voor de eerste keer deelnemen aan  
de Special Olympics. Spannend! 
Dagcentrum Horizon ging de uitda-
ging aan en verblufte iedereen met 
topprestaties!

Bram, Serge & Patrick vertrokken 
tijdens het Hemelvaartweekend naar 
Moeskroen om deel te nemen aan de 
Special Olympics. Op de eerste dag 
behaalde Patrick al meteen de twee-
de plaats op de 100 meter lopen. Ook 
Serge & Bram gaven het beste van 
zichzelf bij de aangepaste fysieke ac-
tiviteiten. 

Op dag 2 kwamen Serge & Bram in 
actie bij de evenwichtsoefening en 
het basketbal.  

De laatste dag van de Special Olym-
pics werd een echte topdag! Patrick 
behaalde de eerste plaats in de 200 
meter lopen. Wat een topprestatie. 
Serge & Bram sloten de Specials af 
met de duurloop. 

Het spreekt voor zich dat we allemaal 
supertrots waren op onze atleten. 
Hun inzet & enthousiasme moest 
dan ook op gepaste wijze worden ge-
vierd. 

Op vrijdag 25 mei organiseerde Ho-
rizon een echte ‘kampioenenviering’. 
De atleten verschenen zoals echte 
Bekende Vlamingen in een open ca-
brio en werden verwelkomd door een 
menigte enthousiaste fans en zelfs 

door de pers. Na de speech van de 
directie, hebben we met z’n allen ge-
toast op onze drie atleten. 

De prestaties van ons team heeft er 
alvast voor gezorgd dat het ook be-
gint te kriebelen bij andere cliënten 
om deel te nemen aan de Special 
Olympics van volgend jaar. 

Nu eerst nog wat trainen en wie weet 
hoeveel medailles we volgend jaar 
binnen halen. Hoe dan ook, we zijn 
uitermate trots op onze atleten! 

Hup, Horizon, Hup! 

Superprestaties op Special Olympics 

IEPERSESTRAAT 498 . B-8800 ROESELARE

TEL 051 / 22 32 98 KBC IBAN BE49 4699 2378 2171
depoorter@tordep.be RPR Gent, afd. Kortrijk
www.tordep.be BTW BE 0450.255.093

NV

TECHNISCHE ORTHOPEDIE DE POORTER 

OPENINGSUREN:
DINSDAG  8U30-12U 13.30U-18.00U
WOENSDAG 8U30-12U
DONDERDAG 8U30-12U 13.30U-17.30U
VRIJDAG 8U30-12U
ZATERDAG 8U30-12U

ORTHOPEDIE
PROTHESEN
SCHOENEN
BANDAGES
STEUNZOLEN
ROLWAGENS
TECHNISCHE HULPMIDDELEN

IEPERSESTRAAT 498 . B-8800 ROESELARE

TEL 051 / 22 32 98 KBC IBAN BE49 4699 2378 2171
depoorter@tordep.be RPR Gent, afd. Kortrijk
www.tordep.be BTW BE 0450.255.093

NV

TECHNISCHE ORTHOPEDIE DE POORTER 

OPENINGSUREN:
DINSDAG  8U30-12U 13.30U-18.00U
WOENSDAG 8U30-12U
DONDERDAG 8U30-12U 13.30U-17.30U
VRIJDAG 8U30-12U
ZATERDAG 8U30-12U

ORTHOPEDIE
PROTHESEN
SCHOENEN
BANDAGES
STEUNZOLEN
ROLWAGENS
TECHNISCHE HULPMIDDELEN

IEPERSESTRAAT 498 . B-8800 ROESELARE

TEL 051 / 22 32 98 KBC IBAN BE49 4699 2378 2171
depoorter@tordep.be RPR Gent, afd. Kortrijk
www.tordep.be BTW BE 0450.255.093

NV

TECHNISCHE ORTHOPEDIE DE POORTER 

OPENINGSUREN:
DINSDAG  8U30-12U 13.30U-18.00U
WOENSDAG 8U30-12U
DONDERDAG 8U30-12U 13.30U-17.30U
VRIJDAG 8U30-12U
ZATERDAG 8U30-12U

ORTHOPEDIE
PROTHESEN
SCHOENEN
BANDAGES
STEUNZOLEN
ROLWAGENS
TECHNISCHE HULPMIDDELEN
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ORTHOPEDIE
PROTHESEN
SCHOENEN
BANDAGES
STEUNZOLEN
ROLWAGENS
TECHNISCHE HULPMIDDELEN



UITNODIGING VOLGT!

ZONDAG 17 MAART 2019
Dag van de Zorg

De 8ste editie van Dag van de Zorg 
wordt gekleurd door OC Cirkant! 

VRIJDAG 19 OKTOBER 2018
Jaarvergadering Familieraad

Thema: “De nieuwe relatie tussen voorziening en het netwerk van de cliënt in 
het persoonsvolgend financieringstijdperk”

VRIJDAG 29 MAART 2019
Optreden SMILE koor 

Ten voordele van de 
vrijwilligerswerking  
OC Cirkant.

NOTEER ALVAST DEZE DATA IN UW AGENDA!
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Welkom aan...
Marleen, als nieuwe cliënt op Lentevreugde.
We hopen dat zij zich vlug mag thuisvoelen en zien dat ze al veel plezier beleeft in haar nieuwe omgeving.
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Gefeliciteerd aan de communicanten 
van onze medewerkers.
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Sofie Demuynck (leefgroepbegeleidster Lenteweelde), bij het overlijden van haar papa.
De familie van Michaël Baes (cliënt ‘t Weiland).
Sandra Hemeryck (onderhoud Lentezon), bij het overlijden van haar mama.
Marleen Denoo (nachtdienst), bij het overlijden van haar papa.
Annick Colpaert (leefgroepbegeleidster Lenteweelde), bij het overlijden van haar schoonmoeder.
De familie van Hilde Beun (cliënt Edelweis).
De familie van Stephanie Devisch (cliënt dagcentrum Horizon).
Chantal Rogiers (restaurant) bij het overlijden van haar mama.
Rita Depestel (boekhouding) bij het overlijden van haar schoonvader.

RONDOM ONS

Met de geboorte van Ellie, dochtertje van Athina Colle en Evy Mortier (leefgroepbegeleidster Lenteweelde).
De ouders van Bart De Lille (cliënt Morgendauw) melden hun 60-jarig huwelijksjubileum.

We leven oprecht mee met...

Proficiat!

Gekoesterd 

door het licht 

Gedragen  

door de aarde 

Overstelpt  

door de hemel



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 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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Goede conditie
Sporten is gezond en niet alleen 
omdat je er fit en slank van wordt, 
maar het is ook goed voor je geest. 

Daar kan Gaëtan een woordje over 
meespreken. Elk weekend speelt hij 
tafeltennis en dit over het hele land 
ver. Hij won dan ook al verschillende 
medailles en bekers. Om dit niveau 
te bereiken moet je over een goede 
conditie beschikken.

Ook in OC Cirkant wordt de fitheid van 
de cliënten nauwlettend in de gaten 
gehouden. Daarom organiseerde de 
kiné ook dit jaar een fitheidsweek 
voor cliënten. Daarnaast gaat Gaëtan 
regelmatig in teamverband fietsen 
of wandelen met cliënten in de 
nabije omgeving of in het bosje van  
 OC Cirkant. “Feel good” voor cliënten 
en personeel draagt OC Cirkant 
duidelijk hoog in het vaandel!

GAETAN VANDENDRIESSCHE (25)

Sinds augustus 2013 medewerker 
vervangdienst en dagbesteding in  
OC Cirkant.  
Houdt van tafeltennis, fitness, padel, 
fietsen, badminton.

OC Cirkant 
Aartrijksestraat 77
8211 Aartrijke

WIE ZIJN WIJ?


