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COVERVERHAAL
Niets die meer deugd doet
dan een gezonde dosis buitenlucht.
David en Joyce genieten er
alvast met volle teugen van.
Bewoners en begeleiders
hopen ook deze lente ten
volle te kunnen genieten van
de aangename warmte van
de lentezon en uiteraard ook

van elkaar. Want met wat
aangenaam gezelschap geven de zonnestralen dubbel
zoveel warmte.
Warmte doorspekt ook opnieuw deze editie van Cirkant. Geniet er van!

DE PEN

Loes, toevallig of niet?
Liefde voor de drie meest belangrijke personen

in mijn leven. Jeroen en ik zijn vorig jaar, na 12
jaar samen, getrouwd. Samen hebben we twee
prachtige dochters, Lia (6) en Nore (4). Het zijn
twee speelse, pittige dames met elk hun eigen
karaktertje.

Omgaan met mensen is voor mij erg belangrijk.

Het was voor mij dan ook vrij snel duidelijk dat ik
iets met mensen wou gaan doen. Ik koos voor verpleegkunde. Weten jullie trouwens dat ik hier nog
jobstudent en stagiair ben geweest?

E

lien en Evi, zijn mijn collega’s van de medische
dienst, met wie ik samen de beste hulp en zorgen

wil bieden aan de cliënten in OC Cirkant.

S

amenwerken! Ik werkte bijna 8 jaar bij het
Wit-Gele Kruis. Een job in de thuisverpleging die
ik bijzonder graag deed. Maar ik miste iets belangrijks: de samenwerking met collega’s. Daardoor ging ik precies een jaar geleden op zoek naar
een nieuwe uitdaging met daarbij twee voorwaarden: ik wil werken met mensen met een beperking in de verpleegkunde en leuke collega's om
mee samen te werken. Aan die twee voorwaarden
is ondertussen ruimschoots voldaan, dus ik ben
een gelukkige medewerker!
Loes Vissers
medisch coördinator
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UITGEDIEPT

We have a dream ... and a plan!

“

De sfeer zat goed,
de positieve energie
was er en we
mochten "verder
dromen" ...

“

4

Het bouwproject van OC Cirkant en
Vivendo van twee naar drie dimensies.
Het doet deugd … het voelt goed … het
geeft energie ...
Het is een feit, het Huis 4 is in
onze verbeelding al ettelijke keren
opgetrokken, maar zoals anderen het
zingen, kunnen we beamen dat deze
dromen soms wel bedrog zijn.
Toch zijn we maar al te blij dat we in
2011 gedroomd hebben. De realisatie
van Huis 4 stond toen al een tijdje op
ons verlanglijstje en we droomden,
samen met bewoners en hun families
... Het was niet zomaar een droom. Het
was een ambitieuze droom. OC Cirkant
(toen nog VZW Engelbewaarder) zou niet
alleen bouwen. Ze zou dit samen met
de sociale huisvestingsmaatschappij
VIVENDO doen.
Voor velen leek het toen nog een fata
morgana. Bouwvoorschriften die van
toepassing zijn in de sector welzijn,
verschillen nogal wat van die in de sector
van de sociale huisvesting.
Daarenboven,
staan
sociale
huisvestingsmaatschappijen wel te
springen om samen te bouwen met een
andere sector????
En de gemeente, ook zij is betrokken
partij als het gaat over sociale
huisvesting op haar grondgebied. Zou de
Gemeente Zedelgem wel positief staan
tegenover dit plan????
Maar, in een droom is veel mogelijk,
zo ook in de droom van OC Cirkant. We
waren maar wát blij dat de voorziening
op het grondgebied van de gemeente
Zedelgem ligt. Het was dáár, dat we
heel veel steun voor onze droom vonden.
Samen met de gemeente en de sociale
huisvestingsmaatschappij
werd
op
10 januari '12 een eerste vergadering
belegd. De sfeer zat goed, de positieve
energie was er en we mochten “verder
dromen”….
Dossiers werden gemaakt, toelichting
werd op diverse overlegmomenten
gegeven,
plannen
kregen
vorm,
architecten wisselden, landmeters,
experten en notarissen passeerden
de revue. Een eerste aanbesteding
was ontgoochelend, een tweede was
noodzakelijk om een haalbare prijs
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te
bedingen.
Nieuwjaarsreceptie
na nieuwjaarsreceptie kwam de
stapsgewijze vordering van de bouw
aan bod in de speech ... Toehoorders
begonnen meewarig het hoofd te
schudden ...
Het traject duurde heel lang en was
vaak ontmoedigend … de processie van
Echternach had er geen gelijke aan. De
drie stappen vooruit en twee achteruit
werden vaak vertaald in drie stappen
vooruit en vier achteruit …
Toch hebben de partners in het project
voet bij stuk gehouden. Een goede

verstandhouding en een gezonde
redelijkheid zorgden ervoor dat er geen
breuken kwamen in het fundament van
de plannen.
We zijn blij te kunnen melden dat de
werken zullen worden aangevat. De
aannemers zijn gekend en kregen hun
toewijzing. Een eerste vergadering
werd op 1 maart '19 reeds belegd en de
agenda’s zijn gesynchroniseerd voor een
wekelijkse werfvergadering vanaf eind
april.
We zijn blij dat we van de 2- dimensionale
plannen kunnen overstappen naar het
3-dimensionale werk! Dromen zijn dus
toch geen bedrog!!!

Ria Vanhoorne
directeur

KLEURRIJKE MOMENTEN
Wij ijveren ervoor 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.

Met de S van super!
Elke twee jaar in februari staat een
grote verhuis op het programma:
leefgroep Morgendauw en twee bewoners uit Boterbloem nemen hun
intrek in Euphorbia, een vakantiewoning in Koksijde. Zo dicht bij de
zee, dat je het zand voelt tussen je
tenen en de frisse zeelucht vrolijk
binnenwaait.
Van maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart genoten we van een
prachtige voorjaarszon, zomerse
temperaturen en vooral een gezellig
samenzijn. Op het programma: veel
wandelen, vitamine D opdoen, aperitieven, bowlen, naar de cinema, samen koken, met de tram op uitstap,
zwemmen … Voor elk wat wils!

dewerkers
uit
ondersteunende diensten kwamen op bezoek
om een dag mee te genieten.
Zo mocht ook ik op dinsdag mee de
sfeer komen opsnuiven.

zijn om te zien dat de bewoners dit
fijn vinden. Vele kleine momenten
samen maken een prachtige vakantieweek! En terwijl je daar samen op
de dijk staat, rondkijkend naar deze
gezellige bende, dan weet je: hier
doen we het voor!

Wat mij vooral trof die dag? De lach
op het gezicht van Stijn die heerlijk
genoot van de frietjes op restaurant; Met veel respect en een dikke
de “drive” van de begeleiders die ook dankjewel aan de begeleiders die
na een nachtje weinig slaap het bes- deze vakantieweek organiseerden!
te van zichzelf gaven; de inspanning
van Vincent die toch vele kilometers mee wandelde aan de arm van
Dorine;
de
concentratie
van
Françoise bij het gooien van de bowlingbal; het guitige lachen van Eric
die de begeleidster speels naar zich
toetrekt ... teveel om op te noemen.

Verschillende vrijwilligers en me- Je hoeft geen goede observator te

Hanne Colpaert
orthoagoge
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Nieuwjaarsparty
Ondanks de drukke feestdagen die
nog maar net achter de rug lagen,
organiseerden we een overkoepelende activiteit die we "nieuwjaarsparty"
doopten.
Het werd, zoals steeds, een gezellige
bedoening met veel muziek, ambian-

ce en een optreden van onze plaatselijke vedette Laure.
Op het einde van de fuif hielden we
een heuse fotoshoot. Iedereen kon
kiezen uit een reeks leuke en feestelijke gadgets en op deze wijze een
gouden 2019 inzetten.

Marijke Casteleijn
dagbesteding

Valentijn met Serge
Enkele jaren terug besloten een
paar medewerkers uit diverse leefgroepen en de dagbesteding om een
Valentijnsfeest te organiseren. Dit
concept zorgde voor een heel leuke
namiddag voor heel wat cliënten.
Ondertussen werd dit een jaarlijkse
traditie.
De kapel werd omgetoverd tot fuifzaal in gouden en zwarte kleuren
waar je naar hartelust kon dansen
op de muziektonen van de DJ of iets
drinken aan de bar. Het restaurant
en De Kom waren aangekleed in
het rood en men kon er smullen van
een heerlijk dessert. Als "kers op
de taart" was er voor iedereen een

6

heuse fotoshoot met allerlei attributen voorzien. Serge, cliënt van Zonneweelde, was ook aanwezig en liet
het volgende neerpennen.
“Hallo Conny, ik wil je nog eens laten
weten dat ik me woensdag echt "gejeund" heb.
In de kapel kon ik genieten van de
Valentijnsfuif, van het samen dansen, van het rond mij dansen. DJ
Benny koos mooie muziek. Ik zag er
ook Anja terug. Zij poetste vroeger
op Lentezon. Het was een leuk weerzien. Zij werkt nu in Rozenweelde en
zij waren er ook.
Nadien mocht ik met je mee om te
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helpen aan het dessertbuffet. Ik vond
het super dat ik aan de thuisblijvers
kon trakteren met een donut en hartenwafeltjes. Daar genoot ik van met
volle teugen.
Ik mocht ook nog wat langer blijven,
en zo meehelpen om alle Valentijnmateriaal terug op te bergen.
Ik ben ook heel blij met mijn cadeautje. Ik vind het een mooi schaapje en
het doet me verlangen naar de lente.
Het was een deugddoende, mooie
dag. Dikke zoen, Serge"

Conny namens Serge
cliënt Zonneweelde

Spa@home
INLEIDING?
We begonnen met de voorbereidingen om er een leuke verwenweek
van te maken: sfeertekstjes werden
opgehangen, basale boxen gecheckt,
aromasteamers werden klaargezet,
bussen/auto’s werden gereserveerd,
planning nog even op punt zetten …
en we waren er volledig klaar voor.
Om de verwenweek goed in te zetten,
startten we met een stevig ontbijt met
chocoladekoeken en croissants. In de
voormiddag kregen enkele bewoners
een lekker lang, warm verwenbad.
Daarna was het wandelen geblazen,
maar er moet ook af en toe gewerkt
worden en daarom gingen er enkelen
naar het atelier. In de namiddag in de
turnzaal eerst nog een uurtje goed
bewegen, zodat we fit waren voor de
rest van de week. Andere bewoners
genoten van een basaal bad, terwijl
er nog enkele wandelden in ons be-

levingsbos.
Dinsdagvoormiddag stond een uitstap met de bus gepland. We trokken naar Zevenkerke om een stevige
wandeling te maken en dronken daar
een aperitiefje. Ook het thuisfront zat
niet stil en ging naar het luchtkussen.
In de namiddag vertrokken we terug
richting Zevenkerke met drie bewoners om een frisse neus op te halen,
gevolgd door een deugddoende koffie
en lekkere pannenkoek met suiker.
Om 16u keerden we terug richting OC
Cirkant want daar stond Joke al klaar
met de klankschalen op de leefgroep
om de avond in alle rust af te sluiten.
Woensdag trokken we het bos in om
opnieuw de benen te strekken.
De donderdag ging alle kanten op.
Terwijl de één kon genieten van een
snoezelmoment, kon de ander relaxen in het zwembad. Ook frietjes
gaan eten stond op ons programma.

Vrijdagvoormiddag was er “boomwhackers” voorzien: we konden ons
eens goed uitleven met de muziek.
De tearoom in de namiddag kon natuurlijk niet ontbreken. Als absolute afsluiter van de week stonden
crocque-monsieurs op de kaart.
Met alle buiken goed gevuld en helemaal zen, kijken we terug op een
mooie editie van de verwenweek. Op
naar de volgende!
Dank je wel ook aan alle dagbestedingsmedewerkers en onze vrijwilliger Anny en alle
anderen voor de
hulp!

Liesbeth Bossu
Leefgroepverantwoordelijke

Kapitein Beregoed
Wekelijks organiseert Marijke, dagbestedingsbegeleidster, een ambiance theater, telkens rond een
specifiek verhaal. Bewoners vanuit
verschillende leefgroepen kunnen
hieraan deelnemen. Ze zijn niet alleen toeschouwer, ze worden ook
actief betrokken in de voorstelling.
Veel volk op onze love boat met kapitein Beregoed. Na het warme welkom
door de kapitein en het feestelijk en

kleurrijk aankleden van de passagiers en voorzien van vlag en wimpel,

pitein was op alles voorzien, hij had
zelfs een heuse boom op zijn schip!

werd de reis ingezet. Er werd geflaneerd op het dek met bloemenparasols, gekke hoeden, leuke brillen. Het
was een wervelende show van liedjes
en dans, telkens met een gepaste
outfit. Tot plots het nieuws kwam dat
de boot op een berg was gevaren!
Maar zelfs dan nog werd dit voorval
omgezet in een ludiek geheel: de ka-

Onder het zingen van "de boom staat
op de bergen" vergat iedereen zowat
het voorval en kwamen we toch met
z’n allen veilig terug. Passagiers blij
en de kapitein op naar zijn volgende
reis.

Marijke Casteleijn
dagbesteding
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Op de plaats rust
Naast
de
vele
ateliers
en
gezamenlijke uitstappen zet ons
team van dagbesteding zich ook in
op de leefgroepen zelf. Rita neemt al
enkele jaren leefgroep Zonnebloem
mee op sleeptouw.
"Als activiteitenbegeleidster, vooral
op de leefgroep Zonnebloem, probeer
ik bewust elke activiteit van elkaar te
onderscheiden door typisch duidelijke
rituelen te gebruiken die eigen zijn
aan die activiteit zelf. Dit uit zich door
het gebruik van een typische geur,
muziek, eigen woordjes-liedjesgebaren-aanrakingen.
Het aanbieden van voel-kijk-luisteren geurmateriaal gebeurt ook op
muziek die eigen is aan dat materiaal.
Via tal van herhalingen herkennen

8

de bewoners bepaalde situaties en
reageren erop met een lach, een
blik, een roep, een goedkeuring of
afkeuring. Actie zorgt voor reactie,
en het is aan ons om hun tekenen
van communicatie op te vangen, te
begrijpen en te stimuleren. Zo leren
ze zich uit te drukken en zelf hun
voorkeur te tonen, hoe miniem dit ook
kan zijn.
Na de voormiddagactiviteit volgt het
middagmaal, voor de sonde-bewoners
betekent dit “smaakstimultatie”. Via
een wattenstaafje wordt een lekker
soepje of fruitsapje aangeboden.
Ook dit gebeurt volgens een
ritueel. Natuurlijk is het aanbieden
van een frisse wandeling, een
snoezelmomentje of massage hier
altijd welkom.
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Op andere leefgroepen waar ik
bewoners begeleid, genieten ze
van algemene activiteiten zoals
volksdans, muziekactiviteiten en
andere. Ook hier is een wandeling,
een snoezelmoment, spelen met
de tovertafel, een uitstapje met de
bus zeer welkom. Het is tenslotte
de bedoeling dat het dagritme van
de bewoners wordt opgefleurd
door het genieten van een welkome
afwisseling, er eens “uit” mogen
zijn en vooral
genieten, genieten
en
nogmaals
genieten."

Rita Vangheluwe
dagbesteding

Horizon naar de “Warmste week”

Geert, cliënt van dagcentrum Horizon en reporter van dienst, schreef een artikel voor “Cirkrant”.
Eind december was er de mooiste
radioweek: de Warmste Week van
studio Brussel. Horizon wilde deze
keer de sfeer ter plaatse opsnuiven.
Op donderdag 20 december trokken
we met de bus naar domein
Puyenbroeck in Wachtebeke.
Het was een eindje wandelen
vooraleer we op het terrein waren.
We zochten een plaats voor het

podium en kwamen meteen op TV.
We kwamen zelfs meer dan één keer
op TV. Ik maakte ook een praatje met
Otto-Jan, de presenator, een hele
vriendelijke gast.
Er werden heel wat cheques
overhandigd. De mensen werden
beloond met een hoge vlam.
Er was ook een hoge glijbaan met ijs.
Een grote band om me in te zetten en
met een zjoef naar beneden te glijden.

Als afsluiter aten we lekkere frietjes.
Die mochten niet ontbreken.
Het was tof voor
de eerste keer.
Volgend jaar wil
ik zeker opnieuw
gaan!

Geert Dewulf
cliënt Dagcentrum Horizon

Alpacatherapie
Sinds de komst van drie alpaca’s Lizzy,
Guana en Niquita in het belevingsbos,
waren we op zoek naar een antwoord
op de vraag hoe we onze alpaca’s op
een nog betere manier konden integreren in de werking, zodat ze voor
onze cliënten een nog grotere meerwaarde kunnen zijn.
Na een lange zoektocht vonden we
eindelijk iemand die ons verder kon
helpen, het werd een lange autorit
naar ‘t Pagadderke in Essen.

De vorming bevestigde alvast dat we
goed bezig waren. De extra tips rond
omgang met de alpaca’s hielpen ons
verder op weg om ze tammer te maken. We keerden ook terug met enkele leuke ideeën voor activiteiten met
de alpaca’s!
Een heel aangename dag in het gezelschap van een gepassioneerde therapeute, met een grote liefde voor de
dieren! En nu … trainen maar!

Bart Vanhee
Horizon
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Vrijwilligers zijn toppie!
Van 23 februari tot en met 3 maart
vierde men over gans Vlaanderen
de’ Week van de Vrijwilliger’.
In OC Cirkant stonden wij te trappelen
om onze vrijwilligers te bedanken, dus
werden alle vrijwilligers op maandag
18 februari reeds uitgenodigd naar
het ‘Feest van de Vrijwilliger’.
Niet alle vrijwilligers konden er bij
zijn, maar het werd toch een gezellige

namiddag. Geert van dagcentrum
Horizon kwam de vrijwilligers
verrassen met een leuk geschenkje.
Zo willen we hen bedanken voor
hun inzet en enthousiasme. Om af
te sluiten was er nog een kleine
quiz waarbij Marie-Leen en Greet
nog eens in de prijzen vielen. Een
oprechte dikke merci en een dikke
duim voor al onze vrijwilligers!

Wil jij deel uit maken van dit
leuke team van
vrijwilligers?
Bekijk even onze
website of laat ons
snel iets weten!

Audry Sanders
vrijwilligerscoördinator

Ongezien talent
De opbrengst van de Zuidactie
2019 Broeders van Liefde gaat dit
jaar naar een onderwijsproject in
Rwanda voor blinde en slechtziende
kinderen en jongeren.
Ondanks hun beperking, hebben ook
deze kinderen en jongeren talenten,
waarmee ze later de kost kunnen
verdienen. Hiervoor hebben ze nood
aan aangepast onderwijs en de juiste
hulpmiddelen.

10

Donderdagmorgen 28 februari ’19
werd in OC Cirkant het thema van de
Zuidactie voorgesteld. Medewerkers
werden verrast met een tasje
koffie of thee én met zelfgebakken
bananenkoekjes.
Tijdens deze actiemaand stonden
verschillende inlevingsactiviteiten op
het programma, zowel voor bewoners
als medewerkers. Via twee solidaire
maaltijden probeerden we ook wat
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geld in te zamelen.

Catherine Windels
orthoagogisch directeur

In goede handen
Wist je dat:
... microben die infecties veroorzaken, vooral via onze handen
worden overgedragen?
... propere handen bij het verzorgen van de bewoners dus een
must zijn?
In OC Cirkant besteden we hier veel
aandacht aan, o.a. via vorming.
Handhygiëne omvat twee methoden:
1.

wassen van de handen met water en zeep,

2.

ontsmetten van de handen met
handalcohol (ongeveer 3 ml).

Het inwrijven van de handen met
handalcohol is de efficiëntste, snelste en meest gebruiksvriendelijke
manier. Dit verdient duidelijk de
voorkeur.
Als de handen zichtbaar bevuild

zijn, moeten ze eerst gewassen
worden alvorens te ontsmetten.

•

na het snuiten van de neus,
hoesten en/of niezen,

Handschoenen vormen naast een
goede handhygiëne ook een goede
bescherming om de handen zo min
mogelijk te besmetten. Maar na
gebruik van de handschoenen blijft
handhygiëne noodzakelijk.

•

na gebruik van het toilet,

•

tussen de verzorging van twee
bewoners,

•

na blootstelling aan lichaamsvochten/slijmen van een bewoner,

•

na contact met voorwerpen, oppervlakten in de onmiddellijke
omgeving van een bewoner.

Basisvereisten goede handhygiëne:
•

geen juwelen, horloges of armbanden ter hoogte van de handen/polsen,

•

kortgeknipte en zuivere nagels
zonder nagellak, geen kunstnagels,

•

korte mouwen,

•

afdekken van eventuele wonden.

Wanneer handhygiëne:
•

voor elke maaltijd en bereiden
van eten,

Loes Vissers en Elien Laisnez
coördinatoren medische dienst
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MIJN GEDACHT

Wat zou ik zeker nog eens willen doen?

Laure Callewaert
Deelnemer Horizon

Graag had ik eens een fotoshoot
georganiseerd met alle
deelnemers en begeleiders van
Horizon.
Dan verkleden we ons allemaal
in foute kledij, zo een beetje als
Nicole en Hugo op het songfestival.
We houden een feestje met alles
erop en eraan en dan worden foto’s
getrokken van ons in een leuke
omgeving. Ik denk dat dit hele
leuke en grappige foto’s zullen zijn.

Liselot Rommelaere
Naaister

Nancy Demaeght
Leefgroepbegleidster Edelweis

Wat ik zeker eens wil doen is op reis
gaan met het vliegtuig. Dit heb ik
nog nooit gedaan.

Eerst en vooral: aan een bucketlist,
daar doe ik niet aan mee ... dat zou
ik zeker nog eens willen doen ... wel
dan doe je dat toch gewoon? Pluk
de dag. Aan de andere kant hou ik
niet van improviseren, ik heb alles
graag gepland en georganiseerd.
Mijn voornaamste streven is onze
dochter Cato een aangename jeugd
te geven. Zo ben ik nu al bezig met
het plannen van haar “sweet sixteen feestje” voor volgend jaar. Dat
blijkt er nu ook bij te horen. Dus,
als ik de moeilijke vraag ”wat zou
je zeker nog eens willen doen?”
moet beantwoorden, dan zou ik
antwoorden: Cato een onvergetelijk
feestje geven en gelukkig zijn en
blijven met mijn gezin. Het klinkt
misschien cliché, maar het zij zo.
Parachutespringen boven een vulkaan, gaan zwemmen tussen haaien; pannenkoeken à volonté gaan
eten in de Palma in Gits ... ik vrees
dat dit alles niet aan mij besteed is.

We zouden graag eens met ons
gezin richting Lapland gaan, waar
het lekker koud is.
Waarom Lapland? Drievierde van
ons gezin kan niet tegen de zon
en we zouden graag eens het
Noorderlicht zien en de natuur.
Volgens mensen die er al geweest
zijn, is dit prachtig om zien.
Maar dit alles is nog niet voor
direct. Eerst moeten de kindjes nog
wat groter worden. We moeten ook
nog wat sparen, want naar Lapland
gaan is wat aan de dure kant.

Of wacht ... een cursus “haken”
met Georges Clooney? ... Daar zou
ik wel eens over moeten nadenken.

12
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Pierre-Paul Verstraete
vrijwilliger

Wa zoude gij nog willen doen manneke?
Heu, ik weet het niet ... of toch: ik wil mijn
sleutels weggooien! Wa? Zijt gij niet goed
snik misschien?
Luistert eens: als alle mensen nu eens écht
eerlijk zouden zijn hé ... gemakkelijk, dan
laat ik mijn voordeur - en alle andere deuren - gewoon open. Als iemand komt, klop
klop op de deur en je komt binnen, voor een
tastje koffie of voor een babbeltje. Of meer
nog, ik ben niet thuis en ik telefoneer gewoon eens naar mijn vriend van een paar
huizen verder: wil je eens bij mij in de keukenkast zien in de linker schuif, daar ligt
geld, en wil daar 20 EURO nemen en aan
Germaine van rechtover geven, ik was dat
vergeten, het is voor ...
Als we nu weggaan: "zeg, is de achterdeur
gesloten, is de poort gesloten, is dat venstertje gesloten?" Als ik geen sleutel zou
moeten hebben, is dat allemaal niet nodig
- tof hé!
Al goed en wel, geen sleutel, maar als de
mensen nu ook wat aardiger zouden zijn
voor elkaar ... die mens van hier een beetje
verder, ge weet wel, daar "den John" in zijn
rolwagentje (zijnen "duwmobiel" - zoals
hij zegt) - moesten veel mensen in plaats
van raar te kijken, een keer meer vragen
"ha Johan, moet ik geen "commissietje"
doen voor u, of moet ge ne keer mee naar
Oostelare of Roeselende of ..."
Of moesten veel mensen een keer ruzie
maken tegen hun eigen, in plaats van tegen
anderen ... dan zou je uw deur niet moeten
sluiten uit schrik voor anderen en zou je ...
je sleutels kunnen weggooien!

“

Ooit
is
ooit
te laat

“
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SPOTLIGHT
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Dag van de Zorg
Meer dan 500 bezoekers zijn
op zondag 17 maart OC Cirkant
komen ontdekken. In het kader
van de Dag van de Zorg hebben
wij, samen met zo’n 230 andere
zorginstellingen
over
gans
Vlaanderen, onze deuren open
gezet voor het grote publiek.
Men kreeg de kans om meer te
weten te komen over het brein,
een bezoek te brengen aan de
leefgroep, de ateliers & andere
activiteiten in actie te zien en nog
veel meer. Stuk voor stuk waren
de bezoekers enthousiast over de
ontdekkingstocht doorheen onze
voorziening.
We mochten dan ook heel wat
lof in ontvangst nemen: Over
de boeiende uitleg, de warme
ontvangst, de dagdagelijkse
inzet van onze medewerkers, het
enthousiasme van de bewoners
en deelnemers … Kortom een
hart onder de riem voor iedereen
hier bij Cirkant en een dag waar
we met veel plezier, voldoening
en warmte op terugkijken.
Van harte bedankt!

SPOTLIGHT | 07 | MAART 2019
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Omdenker

De belangrijkste
regel in de zorg?
Dat
je eerst naar de mens kijkt
en dan pas naar de regel...

16
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INSPIRATIE

“

De digitale tamtam had zijn werk
uitstekend gedaan en de vriendschapssjaal
werd met de dag langer.

“

Daar word je stil van ...
Sinds 29 april '14 is er in OC Cirkant
een stille ruimte. Een plek van stilte
en rust waar iedereen welkom is, met
of zonder bewoner. Je kan er even
stilvallen, je verdiepen of er een lichtje ontsteken.
Om de stille ruimte nog meer in de
kijker te zetten, waren we in de werkgroep Zinzorg en Pastoraat al een
tijdje op het idee aan het broeden om
een mooie verwijzer voor onze stille ruimte te maken. Daar kwam het
voorstel om een sjerp te breien: een
project waar meerdere mensen konden aan meewerken.
Zo kreeg ik dezelfde dag na de vergadering al foto’s doorgestuurd van
medewerkers uit de werkgroep die al
waren begonnen met haken en breien.
In de voorziening werden drie woensdagnamiddagen georganiseerd om te
komen breien in een gezellige sfeer
met koffie, gebak en een toffe babbel.
Personeel samen met deelnemers
of cliënten uit de voorziening en heel

wat vrijwilligers kwamen hierop af.
Ook vanuit Tordale, waarmee we een
goede samenwerking hebben, kwamen mensen meebreien. Femma uit
Lichtervelde zette tijdens hun activiteiten ook hun beste beentje voor.
Ik kreeg telefoontjes en mailtjes van
mensen die niet naar de breinamiddagen konden komen maar die thuis
wilden breien. Ik kreeg zelfs een grote
zak wol, breinaalden en haakpennen
van een mevrouw die niet meer kon
zelf breien maar op die manier wou
meehelpen. Mensen uit een woonzorgcentrum in Ichtegem breiden
ook mee. De digitale tamtam had zijn
werk uitstekend gedaan en de vriendschapssjaal werd met de dag langer.
Het is zo deugddoend te mogen ervaren dat zovele mensen de voorziening
en onze cliënten en deelnemers een
warm hart toedragen. Het in groep
breien en haken zorgde ook voor verbinding. Dat kon ik verschillende keren horen. Aan ieder lapje zit zeker
een verhaal vast. Ik zie het zo voor me:

een restje wol deed vast terugdenken
aan die bepaalde pull of sjerp die voor
iemand gebreid of gehaakt werd. En
nu werd dat restje wol een lange sjerp
waar vele mensen aan meewerkten
met een bepaald doel. Fantastisch
toch!! Ik ben er alvast heel trots en
blij van geworden. Langs deze weg
wil ik dan ook iedereen die op de een
of andere manier heeft meegeholpen
met breien of haken, met wol, met het
aan elkaar naaien, heel hartelijk bedanken. Alle namen noemen is hier
bijna onmogelijk. Maar jullie allemaal
zorgden er voor dat de vriendschapssjaal zoveel mooier
én langer is geworden dan ik ooit kon
dromen. Dank je
wel!!

Ann Vandecaveye
medewerker Zinzorg
en Pastoraat
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WABLIEF

Familieraad Intensieve woonondersteuning

Wat vliegt de tijd toch snel en door
dat zonnige weertje in februari
verlang je reeds naar de zomer.

De jaarvergadering in oktober '18
waar de nieuwe taakverdeling van
de sociale dienst aan bod kwam, was
heel interessant. Ook was de manier
van werken die namiddag totaal
nieuw. In groepjes geleid door een
medewerker van OC Cirkant, konden
de aanwezigen hun mening geven
over wat ouders en bewindvoerders
belangrijk vinden in het samen zorg
delen met OC Cirkant. De resultaten
van het groepsgesprek verschijnen
verder in deze Cirkrant.
De Familieraad plant samen met
de voorziening reeds een nieuwe
jaarvergadering op maandag 21
oktober '19. Noteer die datum nu al
in jullie agenda. Iedereen krijgt de

Wat staat er op het menu van
Horizon ?
De
deelnemers
van
de
dagondersteuning Horizon nemen
dit jaar deel aan de 37ste Nationale
Special Olympics. Deze gaan door
tijdens het Pinksterweekend van 29
mei tot en met 1 juni 2019.
Dit jaar komen we daarvoor samen
in Sint-Niklaas en Beveren. Dit wordt
een plaats waar hoogstaande sport
en plezier hoogtij zullen vieren.
Enkele deelnemers zijn reeds aan de

18
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kans om ofwel in de namiddag of
’s avonds deskundige uitleg te horen
over de stand van zaken van de
persoonsvolgende financiering.
We laten ook de logopedisten van
de voorziening aan het woord. Wat
houdt hun taak in? Velen onder
ons kennen de vele methodes niet
die de logopedisten gebruiken om
het de cliënten zo comfortabel
mogelijk te maken. Aan de hand van
beeldmateriaal zal alles voor ons
duidelijker worden.
Met de Familieraad kunnen we door
de koekjesverkoop het therapeutisch
bad dat OC Cirkant wil aankopen voor
de cliënten, helpen sponsoren. Dank
aan iedereen die koekjes verkocht
en kocht. Vooral een dikke merci aan
Gaby van de Familieraad die al jaren
zorgt voor het goede verloop van de

Familieraad Horizon
voorbereiding begonnen . Dat is een
werk van lange adem. De keuze van
de sporten van de deelnemers zijn:
hardlopen, petanque, bowling en
paardrijden.

koekjesverkoop.
Kom zeker eens piepen op zondag
5 mei op Binnen en Buiten waar wij
terug pannenkoeken verkopen aan
de prijs van 7 EURO. Zo kunnen wij
dank zij jullie steun samen met de
voorziening zorgen dat de cliënten
kunnen genieten van extraatjes.
Groetjes en tot op een activiteit in OC
Cirkant.

Hilde Deconinck
voorzitter

meer informatie hebben, zullen we
die bekend maken.
We hopen op jullie enthousiaste
medewerking.

We zijn van plan om met enkele
ouders en familieleden te gaan
supporteren. Het is erg ontroerend en
mooi om te zien hoe de deelnemers
het beste van zichzelf geven.
Vervolgens staat er voor Horizon nog
een zomerse barbecue op het menu.
Met enkele ouders maken we de
nodige afspraken. Van zodra we

Marleen Akkermans
voorzitter

Hoe samen zorg delen
Om op deze vraag een antwoord te
vinden, nodigden we op vrijdag 19
oktober ‘18 het netwerk van cliënten en de bewindvoerders uit.
Een 80-tal bewindvoerders lieten
toen hun stem horen. Ze vertelden
wat zij vandaag verwachten van OC
Cirkant a.d.h.v. drie vragen:
1.

Welke zorg/ondersteuning ervaren jullie als positief en willen
jullie zeker behouden?

2.

Wat kan beter ondersteund worden? Wat missen jullie nu?

3.

Welke zorg/ondersteuning
overbodig?

is

Dit alles was gespreksstof in de
Familieraad van november ’18.
We beloofden jullie een greep uit de
besluiten en acties.
Het therapeutisch bad, ons huidig
sponsorproject, lokte bezorgdheid
uit: zo’n bad is arbeidsintensief.
Antwoord: wij willen inderdaad garanderen dat dit bad goed gebruikt
wordt. Het is zoeken naar het best
haalbare scenario. We investeren
niet enkel in middelen, maar ook in
begeleidingsuren.
De personeelswissels zijn voor bewindvoerders soms moeilijk te volgen. In de Familieraad zochten we
hoe we hierover beter kunnen communiceren.
Actie: leefgroepen zorgen in hun inkom voor de foto’s van alle begeleiders met naam.
De vroegere sociale dienst was er
altijd op de belangrijke momenten:
halen en brengen van de bewoner, bij
vieringen, de eerste zondag ... Sommigen ervaren dit als een gemis.

“

Antwoord: het klopt dat het vroeger
anders was. De taakinhoud en de
uren van de sociale dienst zijn gewijzigd. Elke medewerker is nu verantwoordelijk voor de eigen communicatie met het netwerk. We proberen
nog altijd om de uurroosters van de
sociale dienst zo aan te passen, dat
ze zo vaak als mogelijk beschikbaar
en bereikbaar zijn.
Vrijwilligers: er mogen nog meer
vrijwilligers ingezet worden. We kregen als tip om concrete vacatures uit
te schrijven: bijvoorbeeld: we zoeken
iemand die meehelpt bij de uitstap
naar Plankendael ...

het netwerk.
Er is nu goede opvang bij overlijden
én bij verlieservaring van bewoners;
zinzorg en pastoraat blijft belangrijk.
De rechtstreekse contacten met de
diensten verlopen goed.
Cirkrant is een verzorgd en mooi
tijdschrift.
Nieuwjaarsreceptie: de nieuwe formule van het samen vieren met twee
huizen in dienstencentrum Jonkhove
mag zo blijven.
Binnen en Buiten: organisatie behouden.

Antwoord: deze tip nemen we mee.
Voor cliënten van de dagondersteuning: Graag meer uitleg over ‘wat als
het netwerk wegvalt’? Hoe verloopt
de procedure aanvraag woonbudget?
Antwoord: dit onderwerp kwam aan
bod in de Familieraad van Horizon
(januari ’19).
Uitstappen: graag ouders meevragen als begeleider bij geplande uitstappen.
Antwoord: dit wordt ook gestimuleerd, waar het kan.

Dit en nog veel meer is het resultaat
van het samen nadenken met bewindvoerders.
Wie alle besluiten en acties wil lezen,
kan deze, op eenvoudig verzoek, krijgen.
In elk geval is het duidelijk dat ons
initiatief om de bewindvoerders aan
het woord te laten, gesmaakt werd
én voor resultaat zorgde. We herhalen dit in de toekomst ...

Op de vraag "Wat vind je positief en
wat moet zo blijven?" kwamen talrijke reacties. We vermelden er hier
enkele:
De bewoners zijn altijd goed verzorgd en ze verblijven in een nette
omgeving. Dit moet zeker zo blijven.
Kwaliteit van voeding moet blijven.
Er zijn mooie contacten met de leefgroep, ook in moeilijke momenten.
Medewerkers zijn heel betrokken en
tonen interesse en bezorgdheid voor

Catherine Windels
orthoagogisch directeur

Elke medewerker is verantwoordelijk
voor de eigen communicatie met het
netwerk.

“
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ALVAST BEDANKT

Merci beaucoup!
Fifty-One Club Brugge

NEOS Aartrijke

Dankzij de Fifty-One Club Brugge & de heer
Loccufier zijn we de trotse eigenaar van een
gloednieuw IPV-toestel ter waarde van €
9000. Met dit toestel geeft men de nodige
ademhalingstherapie aan bewoners. We zijn dan
ook ontzettend dankbaar voor het enthousiasme
en de belangrijke gift die we mochten ontvangen.
Van harte bedankt!

De nieuwe trampoline werd geschonken
door de leden van NEOS Aartrijke, die OC
Cirkant hadden voorgesteld als goed doel
aan het provinciale bestuur van NEOS. We
zijn dan ook NEOS West-Vlaanderen en NEOS
Aartrijke dankbaar voor de cheque van € 500
die we in ontvangst konden nemen.

JCI Houtland

Warmste Week

Op de jaarlijkse sociale kerstmarkt in
Torhout heeft JCI Houtland door de verkoop
van heel wat lekkers zo’n € 270 kunnen
inzamelen voor het therapeutisch bad
van OC Cirkant. Bedankt voor jullie inzet!

Tijdens de warmste week hebben heel wat
handelaars ons gesteund door de gekende
rostpotten aan te prijzen in hun handelszaak.
Zo hebben we maar liefst € 1.462,53 opgehaald!
Dikke merci aan alle handelaars en aan iedereen
die zijn rostjes heeft geschonken. Onze eigen
medewerkers hebben met Burgers for Life ook
nog € 82 kunnen inzamelen.

Familieraad

Vyncke NV

De familieraad van OC Cirkant heeft op zijn
beurt ook een aanzienlijk bedrag gestort voor
de verwezenlijking van het therapeutisch bad.
Maar liefst € 10.000 werd er geschonken. Het
spreekt voor zich dat onze dankbaarheid naar de
familieraad toe ontzettend groot is. Dikke merci!

Ook het bedrijf Vyncke NV uit Harelbeke draagt
het therapeutisch bad een warm hart toe
en schonk € 300 voor dit project. We willen
hen hier dan ook van harte voor bedanken.

Maison Fleuri

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt in
aanloop en tijdens de Dag van de Zorg. Speciale
dank u wel aan Maison Fleurie die zorgde voor de
mooie bloemen op de tafels van de Feestkapel.

Decathlon Brugge

De atleten van de Special Olympics kunnen
binnenkort gaan trainen in professionele
& gepersonaliseerde trainingspakken die
werden geschonken door Decathlon Brugge.

Diverse giften klein en groot
Het zijn echter ook de vele kleinere, materiële en anonieme giften die het verschil maken. We willen dan ook
graag iedereen bedanken voor alle giften die we in de afgelopen maanden konden ontvangen. Bedankt!

Voor meer informatie kan u terecht bij Barbara Verstraete, administratief & logistiek directeur
(050 20 90 32 of info.occirkant@fracarita.org).
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Interesse om onze voorziening te steunen?
OC Cirkant probeert via een gezond financieel beleid, de 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!
OC Cirkant is momenteel fondsen
aan het inzamelen voor een therapeutisch bad met aangepaste
snoezel- & aankleedruimte om
het aanbod hydrotherapie te kunnen verruimen.
Momenteel gaan wij met verschillende cliënten zwemmen in Zedelgem, maar we willen ons aanbod
uitbreiden met hydrotherapie.
Zoals u zich wel kan voorstellen,
heeft hydrotherapie een heilzame werking op heel wat personen
•

•

met een beperking en vooral bij de
doelgroep waarbij ook sprake is
van een meervoudige beperking,
zoals in OC Cirkant.
Water bezit immers verschillende
eigenschappen die het bewegen
kunnen faciliteren. De opwaartse
drukkracht van het water zorgt er
voor dat we kunnen drijven en zo
gedeeltelijk “gedragen worden”
door het water. Als gevolg hiervan
kunnen we in het water makkelijker bewegen dan op het droge.
Voor personen met een beperking
is het bewegen in water een heel
ontspannende ervaring. Gecombineerd met de hogere temperatuur,
de sensatie van de aangepaste verlichting, het voelen van de
stromingen en de massagestralen

zullen er voor zorgen dat dit een
bijzondere ervaring wordt voor de
cliënten.
Momenteel hebben we al een deel
van het nodige budget kunnen
verzamelen dankzij de vele giften
en acties van sympathisanten.

“

Het bewegen in
water is een heel
ontspannende
ervaring.

“

Wilt u ook graag een steentje bijdragen? Dat kan!

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

Binnenkort

01/04 | Creatief atelier

08/05 | OpStapClub

02/04 | Tope

15/05 | Sportdag Harelbeke

03/04 | OpStapClub

22/05 | OpStapClub

04/04 | Creatief atelier

05/06 | OpStapClub

15/04 | Rolstoelvolksdansen

13/06 | Wandeltocht

17/04 | OpStapClub

17/06 | Zomwerwandeling

18/04 | Uit volle borst

06/05 | Rolstoelvolksdans

25/04 | Badfestival

30/05 | Uit volle borst

29/04 | Kathedraalconcerten

17/06 | Rolstoelvolksdans

06/05 | Rolstoelvolksdansen

20/06 | Uit volle borst

Om de 14 dagen zwemmen op donderdagvoormiddag

Elke vrijdagnamiddag tearoom

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
22
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BUITENGEWOON

Doe-plek
Enkele jaren geleden kregen we
van Oranje de vraag of we bereid
waren om met enkele deelnemers van Horizon een "doe-plek"
op te starten in dienstencentrum
Jonkhove in Aartrijke, dit naar het
voorbeeld van een doe-plek in het
dienstencentrum in Zedelgem.
We waren onmiddellijk enthousiast
om onze schouders hieronder te
zetten.
Het was geen vliegende start, maar
na enkele jaren hebben we een vaste
ploeg en vinden vrijwilligers meer en
meer de weg naar de doe-plek.
Voor wie zich afvraagt wat een doeplek inhoudt, geven we graag wat

uitleg. De naam zegt het zelf al een
beetje. In een doe-plek DOEN we inderdaad iets. Tot voor kort plooiden
we kaartjes voor Hertog-Jan, maar
sinds de sluiting plooien we dozen.
Het is echter meer dan dat!
Belangrijk is dat we het niet alleen
doen. We werken er SAMEN met vrijwilligers. Iedereen heeft zijn taak bij
het plooien. Deelnemers en vrijwilligers vullen elkaar aan waar nodig.
Niet enkel de hulp van deze vrijwilligers is een positief punt. De INTERACTIE met de deelnemers van Horizon, het luisteren naar hun verhalen
en de gezellige babbel is een grote
meerwaarde!

Door SAMEN te werken creëren we
ook ONTMOETINGEN. Omdat de doeplek doorgaat in dienstencentrum
Jonkhove, zijn we in de buurt aanwezig en leggen we contacten met de
andere bezoekers van Jonkhove. Die
contacten dragen ook bij aan de kwaliteit van leven van onze deelnemers.
Ook zin om mee te werken in de doeplek? Je bent welkom op de eerste
en derde maandag van de maand
in
dienstencentrum
Jonkhove,
Aartrijksestraat 9 in Aartrijke, van
14.00u tot 15.30u!

TECHNISCHE ORTHOPEDIE DE POORTER
TECHNISCHE ORTHOPEDIE KBC
DE IBAN
POORTER
BE49 4699 2378 2171
TEL 051 / 22 32 98

NV
NV
NV
ORTHOPEDIE
PROTHESEN
SCHOENEN
BANDAGES
STEUNZOLEN
ROLWAGENS
TECHNISCHE HULPMIDDELEN

depoorter@tordep.be
RPR Gent, afd. Kortrijk
BE49 4699 2378 2171
TEL
051 / 22 32 98 ORTHOPEDIE KBC
TECHNISCHE
DE IBAN
POORTER
www.tordep.be
BTW BE 0450.255.093
depoorter@tordep.be
RPR Gent, afd. Kortrijk
IEPERSESTRAAT
498 . B-8800 ROESELAREKBC
www.tordep.be
BTW IBAN
BE 0450.255.093
BE49 4699 2378 2171
TEL
051 / 22 32 98
depoorter@tordep.be
IEPERSESTRAAT 498 . B-8800 ROESELARERPR Gent, afd. Kortrijk
www.tordep.be
BTW BE 0450.255.093
IEPERSESTRAAT 498 . B-8800 ROESELARE
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EROP AF

Noteer deze data alvast in uw agenda!

ZONDAG 5 MEI 2019
Binnen en Buiten

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2019
Pastafestijn t.v.v. OC Cirkant

MAANDAG 21 OKTOBER 2019
Jaarvergadering Familieraad
Stand van zaken Persoonsvolgende
Financiering

DONDERDAG 24 OKTOBER 2019
Infosessie Tillen & Hanteren
Voor ouders en familie die thuis
iemand met een beperking
ondersteunen

Meer info te verkrijgen in OC Cirkant op het algemeen nummer 050 20 90 32
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Thuiszorgwinkel
jouw partner in
zorg op maat!

Specialistatie elektronische rolstoelen.
Wij werken graag samen met de therapeut van de cliënt.

De Lewis zitorthese is geschikt voor iedereen die in een rolstoel zit en
allerlei zitgerelateerde problemen ervaart zoals pijn in de rug, schouders,
nek, zitvlak of zelfs decubitus.

Brugsesteenweg 371, 8800 Roeselare
Tel 051 233490 - info@thuiszorgwinkel.be

Vlot vooruit

De L
ewis
z ito r
a fg e
t h es e
ste m
d op
is
e lk u
li c h a
n ie k
am

www.thuiszorgwinkel.be
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RONDOM ONS

Proficiat met de geboorte van
Kasper, zoontje van Maaike Mortier en Jordi Taffeiren (leefgroepbegeleider Lentezon).
Roxanne, dochtertje van Karel Perdu en Lore De Lameillieure (leefgroepbegeleidster Rakkers).
Renée, dochtertje van Justine Maertens en Simon Decock (leefgroepbegeleider Edelweis).
Lars, zoontje van Kevin Gysemans en Valerie Paesbrugghe (medewerker boekhouding).

Welkom aan
James, Besmira, Dirk en Abdallah.
We hopen dat zij zich vlug mogen thuisvoelen en dat ze veel plezier beleven in hun nieuwe omgeving.

Hoor de stilte
daar wonen
onze
geliefden
die zijn
heengegaan

We leven oprecht mee met

Ansel Vandemaele (nachtdienst) bij het overlijden van haar mama.
Carine Vereecke (leefgroepbegeleidster Zonnebloem), bij het overlijden van haar papa.
Daisy Van Oost (leefgroepbegeleidster Lentezon), bij het overlijden van haar schoonvader.
Christine Dumarey (begeleidster Horizon), bij het overlijden van haar zoon.
Kristien Strubbe (onthaal) bij het overlijden van haar papa.
Ellen Depoortere (leefgroepbegeleidster Nachtegalen), bij het overlijden van haar schoonmoeder.
De familie van Jonathan Vyvey (cliënt Zonnebloem).
Kelly Esschentier (leefgroepbegeleidster Rakkers), bij het overlijden van haar schoonvader.
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CONTACT EN INFO
Wenst u een bezoekje te brengen aan de voorziening of wenst u graag meer info, neem dan gerust contact op met ons.

OC CIRKANT

Aartrijksestraat 77
8211 Aartrijke

info.occirkant@fracarita.org
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
Shana Vandaele

evelyne.schollier@fracarita.org
shana.vandaele@fracarita.org
socialedienst.cirkant@fracarita.org *

050 20 90 32

050 20 90 32 *

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 / 0471 31 08 71 Lentezon

050 36 83 47 / 0471 31 09 23

Morgendauw

050 36 83 41 / 0471 31 08 72 Zonneweelde

050 36 83 48 / 0471 31 09 36

Nachtegalen

050 36 83 42 / 0471 31 08 77 Zonnebloem

050 36 83 49 / 0471 31 09 51

Robbedoes

050 36 83 43 / 0471 31 08 94 Edelweis

050 36 83 50 / 0471 31 09 68

Lentevreugde

050 36 83 44 / 0471 31 09 14 ’t Weiland

050 36 83 51 / 0471 31 09 69

Rakkers

050 36 83 45 / 0471 31 09 17 Horizon

050 36 83 52 / 0473 77 08 36

Lenteweelde

050 36 83 46 / 0471 31 09 22 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 Robbedoes

Devos Eric

devos.er@skynet.be

02 734 18 57

leefgroep Lenteweelde

Gevaert Daniël

gevaertbossuyt@skynet.be

0476 21 10 32

kurt.messiaen@telenet.be

leefgroep Lentevreugde

Messiaen Kurt

leefgroep Edelweis

Parmentier José - Spriet
Daniëlla

leefgroep Robbedoes

Vande Velde Gaby

gabyvdv@telenet.be

leefgroep Zonneweelde

Verlinde André

andre.verlinde2@telenet.be

leefgroep Zonneweelde

Verlinde Nicole

0486 79 80 52
051 30 88 26
051 72 35 22
050 35 52 58
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

0471 91 34 95 *

leefgroep Rakkers

Deconinck Hilde

hildeconinck@hotmail.com

056 71 55 22

leefgroep Robbedoes

Devos Eric

devos.er@skynet.be

02 734 18 57

leefgroep Zonnebloem

De Vis Hilde

leefgroep Lenteweelde

Gevaert Daniël

0472 65 36 70
gevaertbossuyt@skynet.be

0476 21 10 32

dagcentrum Horizon

Dewulf Robert

dagcentrum Horizon

Vandenberghe Peter

bouwonderneming.vandenberghe@telenet.be 0475 74 08 13

050 81 11 08

dagcentrum Horizon
* = nieuw

Vandepoele Denise

denise.vandepoele@gmail.com

050 21 21 57
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WIE ZIJN WIJ?
EVY MORTIER (31)
Sinds augustus 2010
leefgroepbegeleidster
op
leefgroep
Lenteweelde.
Houdt
van keepen, voetballen
en tijd spenderen met
familie en vrienden.

Toptalent

Voetballers komen heel vaak in de
belangstelling, doelmannen –of vrouwen
daarentegen, heel wat minder… Vergeet
Thibaut Courtois, Simon Mignolet,… in OC
Cirkant hebben we onze eigen topkeep(st)er!
Evy begon haar keeperscarrière in Veldegem
city toen ze 9 was. Later speelde ze o.a. bij
Torhout, Club Brugge en Jabbeke. Ze stond
meer dan 15 jaar tussen de palen. Haar grote
idool was Iker Casillas. Evy speelde enkele
jaren op nationaal niveau en had volgens
insiders het talent om absolute top te worden
als doelvrouw in het voetbal. Ondanks haar
intrinsiek talent zag Evy in het doel staan
echter eerder als een toffe hobby en had zij al
vlug door dat het leven meer te bieden had dan
sporten alleen … Gelukkig voor Lenteweelde,
anders had Evy hier waarschijnlijk niet gewerkt
maar konden we haar misschien aan het werk
zien bij de ‘Red Flames.’
Ondertussen is Evy in absolute topconditie
en in de fleur van haar jonge sportleven. De
laatste drie jaar staat ze niet meer in het doel,
maar staat ze centraal in het middenveld als
veldspeelster bij Koekelare. Evy mist soms nog
het keepen, maar amuseert zich ook in haar
andere rol.
Quote: “In het voetbal zijn er vaak maar twee
zotten op het plein: de arbiter en de keeper,”
wordt wel eens gezegd. Is het toeval dat de
partner van Evy vele jaren lang scheidsrechter
was?
OC Cirkant
Aartrijksestraat 77
8211 Aartrijke

