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COVERVERHAAL
Het Bad festival in de Panne is elk jaar
een voorbode van de zomer: ambiance,
mooie muziek, gezellige drukte met
aangepaste animatie.
Kortom; het is er zalig genieten! Het
festival ging dit jaar door op 25 april ’19.
Dit festival is al jaren een vaste waarde
voor veel bewoners en begeleiders.
Jaarlijks vertrekken vanuit OC Cirkant
twee bussen met een 50-tal bewoners
en evenveel begeleiders. Dit alles is

mogelijk en financieel haalbaar omwille van de gulle sponsoring van de Lions
Club Torhout. Deze serviceclub zorgt
elk jaar voor gratis tickets voor zowel
de bewoners als hun begeleiders.
We willen hen hierbij nog eens hartelijk
danken voor dit ongelofelijke geschenk!
De zon was dit jaar niet altijd van de
partij, zoals op de foto te merken is …
Maar dit deed niets af van het plezier en
de ambiance! Het was de max!

DE PEN

Waar het allemaal begon ...
Al van jongsaf aan wist ik welke richting ik uit wou
met mijn leven: ik zou opvoeder worden. Ik trok
naar het MMI in Kortemark en studeerde "jeugden gehandicaptenzorg". In mijn laatste jaar kreeg
ik de kans om stage te doen in Roemenië een stage
van drie weken in een privé-intiatief voor mensen
met een beperking. Ik deed mee aan de selectieopdrachten en geraakte door tot bij de laatste 11.
Ik had mijn plaatsje op het vliegtuig dus veroverd!
Toen ik vertrok naar Roemenië met 10 andere studenten, wist ik nog niet dat mijn leven hier voor
altijd ging veranderen. Aangekomen, begonnen
we meteen met werken: elke dag talloze activiteiten aanbieden aan vijf bewoners met een ernstige
verstandelijke beperking was een enorme uitdaging. De ene dag werkten we met scheerschuim,
andere dagen probeerden we op ons beste Roemeens het toneelstuk van Roodkapje te vertolken.
De zorg in Roemenië verschilt dag en nacht met

deze van hier: waar wij meer dan genoeg van hebben, hebben zij vaak te kort.
Samen met de 10 andere studenten hebben we
zeer veel kunnen verwezenlijken in Roemenië.
Wij leerden hen hoe de zorg bij ons is en zij leerden ons te genieten van elk moment. Ze leerden
ons ook wat zuinig leven is: hier gooien we een
lege plastieken fles in de vuilbak, daar gebruiken
ze deze om in te ruilen voor 5 cent (plaatselijke
munt). Terwijl wij hier soms zouden klagen dat
het leven te duur is, kost een liter melk daar meer
dan 2 liter bier, om maar een klein voorbeeldje te
geven.
Het was een ervaring om nooit meer te vergeten!
Deze reis vormde mij tot de persoon en begeleider
die ik nu ben geworden!

Matthias Pierar
leefgroepbegeleider Rakkers
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UITGEDIEPT

De eerste spadesteek is een feit

Op dinsdag 7 mei werd op feestelijke
wijze het startschot gegeven voor
het
gezamenlijke
bouwproject
van OC Cirkant en de sociale
huisvestingsmaatschappij Vivendo.

“

Het terrein van de
voorziening wordt
de toekomstige
zorgsite van
Aartrijke

“

Het terrein van de voorziening wordt
de toekomstige zorgsite van Aartrijke.
Zorg voor mensen met een beperking
zal er hand in hand gaan met zorg
voor mensen in assistentieflats,
seniorenflats en algemene sociale
huisvesting.
In aanwezigheid van Annick Vermeulen,
burgemeester van Zedelgem, Dirk
De Fauw, voorzitter en medewerkers
van Vivendo, vertegenwoordigers van
Raad van Bestuur en medewerkers
van
Broeders
van
Liefde,
vertegenwoordigers van het collectief
overleg en familieraad van OC Cirkant,
heel wat enthousiaste cliënten,
medewerkers van de voorziening
en een delegatie van de aannemer
Coussée - Bostoen, werd een heuse
wensboom geplant om het project een
symbolische goede start te geven.
De vele mooie en kleurrijke wensen
van alle aanwezigen sieren de boom
en geven alle bouwpartners de nodige
positieve energie om de bouwplannen
van twee naar drie dimensies om te
zetten.

Ria Vanhoorne
directeur
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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.

Indoor lentetuin
“Laat de lente nu maar komen, want
ik heb al lang genoeg gewacht. Ja,
ik wil het groen weer aan de bomen
en de zon die naar me lacht”, zo
zingt Willy Sommers in zijn hit.
En na de eerste warme dagen in
februari, wilden we die zon vasthouden. Waarom niet buiten naar
binnen brengen? Zo kunnen alle
bewoners als het weer niet meezit,
toch genieten van geur, kleur, rust
en vogelgekwetter. Dat was ons uit-

gangspunt voor het opzetten van de
lentetuin.
We realiseerden in de turnzaal een
natuurlijke tuin met bloeiende planten en ontluikend groen, waarin
een waterpartijtje, fluitende vogels,
bamboeorgel, ... zorgden voor een
relaxerend gevoel.

meer actieve tuinliefhebber kon er
ook op eendjes gevist worden. Het
moeten niet altijd vissen zijn ...
Het werd een rustgevende beleving en zoals Willy Sommers het
bezingt,: "we hebben lang genoeg
gewacht", is het nu aan de echte natuur om zich in al zijn warme, kleurrijke schoonheid te tonen.

Samen met de bewoner(s) zaten we
in de schommel- of relaxzetel een Vanwege de Lentetuingroep Sabine,
boekje te doorbladeren. Voor de Dorine, Rita, Marijke

Tope
2 april 2019, een datum die bij veel
feestvierders al lang met stip genoteerd stond …
In de aanloop naar deze namiddag werd er duchtig gerepeteerd,
werden de beentjes synchroon gestrekt, de feestkledij aan een laatste
inspectie onderworpen en op verschillende leefgroepen weerklonken
vrolijke deuntjes want het thema dit
jaar was “schlagerfestival”!
Over de namiddag kunnen we kort
zijn: één en al feest en ambiance. De
cliënten en begeleid(st)ers van o.a.
Zonnehart, De Varens, Horizon, VOC
Rozenweelde en OC Cirkant hadden
hun feestplunje aangetrokken en
trokken alle registers open wanneer
het "Topelied" weerklonk.
Gastvrouw Nicole en ikzelf moch-

ten delen in de feestvreugde en
praatten de namiddag aan elkaar.
Toch konden we het niet laten om
tussen de optredens (spontaan)
onze benen eventjes te strekken
en ons gekend pasje ten toon te
spreiden.De organisatie had naast
een mooi versierde zaal en iets
lekkers tijdens de pauze, voor een
handvol artiesten van eigen bodem
gezorgd. Zo zetten Yves Segers,
Jettie Palettie, De Alpenzusjes, Lucy
Loes en Peter van de Veire de zaal in
lichterlaaie.
Ook na de pauze werden we getrakteerd op optredens. Swoop, André
Hazes Jr., De Romeo’s en het vliegerlied passeerden de revue en
weer gingen alle handjes op elkaar.
Na het laatste nummer zagen we

enkel blije gezichten en waren we
zeker dat bepaalde deuntjes nog
lang gingen bijblijven. De artiesten
kregen een laatste applaus en werden vriendelijk uitgenodigd op de
editie van volgend jaar. Hopelijk zijn
ook wij terug van de partij.
Muzikale groeten, Nicole (Femke) &
Hugo (Giovanni)
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Binnen & Buiten
De zesde editie van Binnen & Buiten was er opnieuw één om niet te
vergeten. We willen dan ook iedereen die het mogelijk heeft gemaakt
om er opnieuw een topeditie van te
maken, van harte bedanken. Tijdens
Binnen & Buiten was Carine – sinds
kort kookvrijwilliger bij Horizon –
reporter van dienst. Zij vertelt even
hoe ze het allemaal heeft beleefd.
“Het is nu de tweede keer dat we
meerijden met de fietssmoefeltocht.
We doen dat met een groepje van zes.
Alhoewel we vorig jaar serieus nat
waren geregend en een beetje op verzopen waterkiekens leken, hebben
we het niet aan ons hart laten komen
en hebben we ons meteen ingeschreven voor dit jaar. Het weer zat weer
niet helemaal mee. Het was koud,
maar we waren er goed op gekleed.
De eerste kilometers herkenden we
nog van vorig jaar, de soepstand ook.
De soep was opnieuw verrukkelijk!

6

Een warm tasje soep deed deugd.
Dan door naar de Braambeier. Daar
bleek het eten niet al te vlot te verlopen omdat er problemen waren met
de elektriciteit. Het ideale excuus
om wat langer te aperitieven dus ...
We zijn uiteindelijk ook in de rij gaan
staan en na het wachten kregen we
wel heerlijke vol-au-vent of lekkere
balletjes geserveerd. Daarna was het
hoog tijd om verder te gaan.
De rest van de fietstocht was anders
dan vorig jaar, maar opnieuw prachtig. Bossen, velden, … het was de
moeite waard. De ijsjes waren overheerlijk en tegen 16u30 waren we
terug in Cirkant. Nog op tijd om te
genieten van een heerlijke eclair met
een dampende koffie.
Helaas hebben we wel niet veel meer
gezien van de festiviteiten op het terrein, maar mijn fietscompagnon had
geluk en heeft een bon van 10 euro bij
de A-mode gewonnen met "Schijt-je-
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rijk". Ik hoorde van de andere mensen dat het op het terrein ook wel de
moeite was. De hondendemonstratie
en de kinderanimatie waren dik in
orde en zelfs de fanfare was aanwezig! Ook de wandelzoektocht heeft
weer veel wandelaars laten genieten.
Chapeau voor iedereen die Binnen &
Buiten in elkaar steekt. Er is aan alles gedacht en het is altijd piekfijn in
orde. Ik zou iedereen aanraden om
volgend jaar ook mee te doen met de
fietstocht. Voor zo’n kleine prijs een
prachtige fietstocht en lekker smoefelen, daar kun je toch geen neen tegen zeggen .”

Carine
Van Elslander
vrijwilliger

Ontspanning ten top

De Gavers, Harelbeke
Yves

't Weiland op vakantie

Optreden Smile koor t.v.v. vrijwilligerswerking OC Cirkant

Freddy 75 jaar

Meer foto's op:
www.facebook.com/oc
cirkant
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Lentewandeling

Fietsclubje OC Cirkant

Zoo Planckendael

Edelweis op kamp

8
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Huldiging kampioenen
Special Olympics

Afbraakwerken

Geert, cliënt van dagcentrum Horizon en reporter van dienst, schreef een artikel voor “Cirkrant”.
Eindelijk, het is zover! De eerste spadesteek van Huis 4 is gestoken.
Tijdens de grondwerken hebben ze
o.a. kelders uitgebroken, dan zaten
ze super diep in de putten. Het water
kwam uit de grond.
Ook werd de grond gezeefd. Grote
steenbrokken werden met een beitel
losgeschoten en afgevoerd.

Ik vond dit heel spectaculair om te
zien. Samen met mijn collega’s en
Geert Vyaene, de preventieadviseur,
hebben we dit gevolgd.

Ik ben alvast in mijn nopjes.

Ik heb veel bijgeleerd van de werkmannen waarmee ik geregeld een
praatje sloeg.
Ik hou jullie verder op de hoogte want
de werken vlotten goed.

Geert Dewulf
cliënt Dagcentrum Horizon

Fietsen is fun
Fietsen is in! En daar zijn genoeg
redenen voor. Fietsen is goed voor
het milieu, goed voor de slanke lijn,
en het is goedkoop. Na een drukke
werkdag kom je fietsend helemaal
ontspannen thuis.
Bij OC Cirkant willen we dus fietsen
stimuleren. Wie fietsend naar het
werk kwam in de maand mei, kon per
rit een stempel verkrijgen en daarmee
in aanmerking komen voor het winnen
van een prijs.
Dit jaar was Wim Vervaele uit Lichtervelde sponsor van deze actie.

Hij heeft zelf een moto-ongeval gehad
en moest daarna zijn fiets aanpassen
om nog verder te kunnen fietsen. Dit
was voor hem het begin van zijn eigen
fietsenwinkel. Nu past hij voor mensen met een beperking fietsen aan,
kan hij gewone fietsen elektrisch maken en verkoopt hij ook gewone fietsen
in zijn zaak.
We zijn blij dat hij onze actie steunt en
heel blij met de talrijke deelnemers.
Want bij OC Cirkant zijn we overtuigd:
hoe meer fietsers hoe meer vreugde!

Siska Vanhulle & Annick Colpaert
begeleidsters
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Vrijwilligers zijn zoveel waard!
Ondertussen zijn ze al met een 35tal, onze vrijwilligers. Stuk voor
stuk enthousiaste mensen waar we
op kunnen rekenen om een handje
toe te steken in onze voorziening.
Dit aantal is het laatste jaar alleen
maar toegenomen. Heel wat
nieuwe vrijwilligers hebben zich
geëngageerd om te "vrijwilligen" bij
Cirkant en daar kunnen we alleen
maar blij om zijn.
Zo ook Martine Dessein, één van de
nieuwste "vrijwilligersgezichten" in
Cirkant, alhoewel nieuw ...
Wie is Martine?
•

Was 41 jaar medewerker in de
nachtdienst van OC Cirkant,

•
•
•
•

jonggepensioneerde,
moeder van twee en oma van
drie,
al jaren gelukkig getrouwd,
sinds kort vrijwilliger bij leefgroep
Lentevreugde (Opstapclub).

"Ik heb eerst even geprofiteerd van
mijn pensioen, maar dan begon het
toch te kriebelen om de bewoners
weer te zien en te horen hoe het ging
in Cirkant.
Toen ik uiteindelijk voor de eerste
keer na mijn pensioen terugkwam
in de voorziening tijdens de "Dag van
de Zorg", voelde ik mij meteen terug
thuis. Wat later gaf ik mij op om als
vrijwilliger te starten.

Heb je ook interesse in vrijwilligerswerk
in onze voorziening?
Contacteer Audry Sanders, vrijwilligerscoördinator
050 20 90 32 - audry.sanders@fracarita.org

10
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Ik kom nu sinds kort om de twee
weken naar de Opstapclub. Tot nu toe
valt het heel goed mee. Ik was vooral
blij om de bewoners en de collega’s
terug te zien.
En weet je: het gevoel dat je hebt als
vrijwilliger is toch helemaal anders
dan wanneer je komt werken. Nu
voelt het meer als vakantie."

Audry Sanders
vrijwilligerscoördinator

Loopbaanjubilarissen
Op de vraag: "wat zijn voor jou
memorabele / mooie momenten
tijdens de voorbije 25 jaar in onze
voorziening?", vertellen de vier
jubilarissen met 25 jaar dienst het
volgende.
Nancy Vandycke, begeleidster van
Morgendauw
"Veel mooie ogenblikken beleef ik
in de dagelijkse zorg op de leefgroep. Als de bewoners gelukkig
zijn, geeft mij dit ook geluk. Een
koffiemoment is bijvoorbeeld een
moment waar je veel bewoners ziet
glunderen. Gewoon gelukkig worden van koffie met een koekje er bij.
Ook het tweejaarlijks leefgroepkamp vind ik persoonlijk iets om
geweldig naar uit te kijken, dit is
steeds enorm genieten. Ook bij
daguitstappen zie je hoe tevreden
bewoners zijn en tegelijk is dit voor
mij als begeleider gewoon ook heel
leuk om te doen. Bewoners gelukkig zien en een glimlach op hun
gezicht toveren, is iets wat mij veel
voldoening geeft."
Saskia Degraeve, begeleidster van
Nachtegalen
"Eén favoriet moment er uit pikken vind ik heel moeilijk, er zijn
zoveel mooie, leuke en toffe momenten geweest in de voorbije

25 jaar. De vroegere kampen in
Lombardsijde vond ik persoonlijk
heel tof. Je hoeft je aandacht niet
te verdelen over 10 bewoners, maar
kan je helemaal richten tot één persoon, die alle aandacht van je krijgt.
Er gaat niets boven 1 op 1 begeleiding natuurlijk. Als je dan van een
bewoner een glimlach terugkrijgt,
weet je: hiervoor doe ik het! Ineens
heb je dan het besef: ik ben belangrijk voor deze bewoner en dat geeft
een goed gevoel.
Verder koester ik vooral de vele
mooie momenten met de collega’s
en de keren dat we tijdens de verzorging ravotten in de badkamer.
Zelf werkte ik op verschillende leefgroepen en één bewoner van een
vorige leefgroep vraagt nu nog altijd
als ik hem tegenkom: “Sacha, wanneer kom je terug?”
Sonja Provoost, begeleidster van
Nachtegalen
"Wat ik het meest onthoud uit
mijn carrière zijn de kampen naar
Euphorbia met de ganse leefgroep
Morgendauw. Windy was de bewoner waar ik op dat moment altijd
extra voor zorgde ... onvergetelijke
tijden! Verder herinner ik mij ook
nog dat ik voor mijn huwelijk "gedoopt" werd: collega’s staken mij
met kleren aan in een overvol bad,

dit was vroeger de traditie. Ik werkte ook nog als vervangdienst in Huis
2, dit deed ik enorm graag en voelde mij in deze job erg gewaardeerd.
Ik werkte trouwens al op elke leefgroep in de voorziening. Daar ben ik
best trots op."
Wendy Demeulemeester, begeleidster Lentevreugde
"Als schuchter meisje van 20 jaar,
met een kuif in het haar, kon ik beginnen op Lentevreugde.
Wat mij altijd bij blijft, zijn de
daguitstappen die we zelf organiseerden met alle bewoners van
de leefgroep. We moesten altijd
veel lachen en genoten met volle
teugen alleen al bij de voorbereiding van de daguitstap. Na 25 jaar
werk ik nog altijd op Lentevreugde,
een pracht van een leefgroep, toffe
collega’s en met de liefste bewoners die je je maar kunt wensen!
Ik heb een hele mooie viering mogen meemaken
voor mijn 25
jaar dienst! Ik
hoop dat ik er
nog vele jaren
bij mag doen!!!"

Joachim Jonckheere
huiscoördinator

Jubilarissen met verschillende jaren dienst, o.a. 25 jaar dienst
onderaan v.l.n.r Nancy Vandycke, Saskia Degraeve, Wendy Demeulemeester en Sonja Provoost
KLEURRIJKE MOMENTEN | 08 | JUNI 2019
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MIJN GEDACHT

Hoe ziet jouw droomhuis er uit?

Laure Callewaert
Deelnemer Horizon

Liselot Rommelaere
Naaister

Nancy Demaeght
Leefgroepbegleidster Edelweis

Ik zou graag een luxe villa aan de
kust hebben. Dan kies ik ervoor
om de buitenmuren in flashy
blauw te verven.

Dit is een heel goeie vraag. Wat is
een droomhuis?

Langs de binnenkant zijn alle
muren versierd met graffiti en
foto’s van al mijn vrienden.

Nu, voor mij hoeft dit allemaal niet.
Voor mij is een droomhuis, een huis
waar ik mij gelukkig en thuis kan
voelen. En zo’n huis, dat heb ik nu
eenmaal.

Ik ben van mening “bescheidenheid
siert de mens”, maar als ik dan
toch mag dromen, dan ga ik voor
een typisch Brits landhuis. Met een
indrukwekkend smeedijzeren hekken, uiteraard geautomatiseerd, en
een oprijlaan waar je enkele kilometers zoet mee bent, uitkomend
op een indrukwekkende graspartij, om dan via de obligate bleke
kiezelparking omzoomd met grote
buxusbollen, aan te komen bij een
brede arduinen trap die toegang
verleend tot "Nancy Manor".

In mijn kamer staat een keigroot
waterbed waar ik met al mijn
vrienden van kan genieten.
De wc-bril zou een luxe design
bril zijn vol met smiley’s erop! En
als het koud is buiten, warmt de
wc-bril op.

Is dat een huis dat groot is met vijf
badkamers, een cinema, ... al de
luxe die je maar kan wensen?

Waar ik nu woon, voel ik mij goed.
Een plaats waar ik mij kan uitleven
in de tuin en de moestuin. Ik woon
dus in mijn droomhuis.
Enkel nog een zwembad erbij en
het is compleet!

In mijn tuin staat een megagrote
wellness met sauna, jacuzzi en
een massagetafel. Dan zou ik
zeker een fulltime masseuse in
dienst nemen!
Ziezo, zo zou mijn droomhuis eruit
zien.

" Geluk heeft geen groot huis
nodig om in te wonen, maar wel
een deur om binnen te gaan"
12
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Je kan proberen om me te vinden
door aan de ouderwetse bel te trekken, maar de kans is groot dat ik het
niet direct hoor. Ik vertoef namelijk
nogal veel in mijn orangerie waar ik
mij gracieus beweeg langs rijkelijke rozenstruiken, op weg naar mijn
binnenzwembad. Maar vandaag
niet. Vandaag lig ik een boekje te
lezen in mijn pergola.
Om me vlot te bereiken neem je
best het golfwagentje want de pergola ligt vijfhonderd meter diep in
de achtertuin, die dan nog eens vijfhonderd meter verder loopt tot aan
het bos … mijn bos uiteraard.
Geen betere manier om de dag te
beginnen dan plaats te nemen in de
pergola met een warme kop thee
om dan te zien hoe de hertenfamilie
met kalfjes voorzichtig uit de bosrand tevoorschijn komt.

Pierre-Paul Verstraete
vrijwilliger

Mijn droomhuis, 't is feitelijk geen droomhuis, 't is een "thuis" - waar alles gezellig is, een prettige levenssfeer - waar ook
vrienden en familie zich thuis voelen.
't Is daar waar alle kleine en grote dingetjes hun "waarde" hebben. Vele spullen om van te houden, die zich bevinden
waar ze zich toevallig bevinden en waar
er mensen zijn die er van houden, en
ook van elkaar houden. Daar waar niet
steeds gezeurd wordt: “het mag daar
niet liggen of staan, 't is te donker of te
klaar, dat mag niet of dat wil ik niet, enz.”
Het is ook daar waar "de kleine kabouter" u
uitnodigt naar "zijn droomhuis":

“Kom allemaal eens mee, naar mijn droomhuis aan zee. Wandel door mijn tuin met
uitzicht op een duin. Boven op mijn toren is
een balkon. Daar kun je heerlijk luieren in
de zon. Is er 's avonds niet meer licht, dan
doe ik de luiken dicht. Mijn garage is prachtig van kleur, en is vlak naast mijn deur.
In de garage is er een klein geel bootje,
daar vaar ik dikwijls mee in een klein slootje. Binnen in mijn huisje zijn vele prachtige
kleuren om mij steeds weer op te beuren.
Nu zet ik mijn huisje zoals steeds de puntjes op de i en hoop ik dat ik je hier nog vaker
zie.”
(uit: Mijn droomhuis)

MIJN GEDACHT | 08| JUNI 2019
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Snoep verpakken
In Horizon zijn we steeds op zoek
naar zinvolle dagbesteding voor onze
deelnemers.
Industrieel werk is één van de vele
activiteiten die aangeboden wordt.
Industrieel werk is de verzamelnaam
voor kleine werkjes die wij voor
bedrijven uitvoeren. Het gaat vaak
om het verpakken van zaken,
samenstellen van pakketten, tellen
van puzzels voor de kringwinkel.
Vaak gaat het om grote hoeveelheden,
maar het feit dat de handelingen
veel moeten herhaald worden en
in deelstappen kunnen opgesplitst
worden, bieden duidelijkheid en
structuur aan onze deelnemers.
We zoeken af en toe naar nieuwe
vormen van industrieel werk. Sinds
kort verpakken we snoep.
Het gaat om snoep in bulk, dat we dan
verpakken per 250 gram. Elk zakje
wordt voorzien van een sticker en
gesloten met een plastiek lintje.
Bijzonder aan deze snoep is dat de
opdrachtgever voor het verpakken
enkel samenwerkt met voorzieningen
over heel Vlaanderen in plaats van
op één locatie de snoep te laten
verpakken door eigen medewerkers.
Op die manier helpt hij mee aan een
zinvolle dagbesteding voor onze
deelnemers en voelen ze zich echte
werkers.
Omdat we heel wat snoep moeten
verpakken en onze deelnemers geen
druk willen opleggen, gaan we op zoek
naar anderen die ons hierbij willen
helpen.
Op de doe-plek in dienstencentrum
Jonkhove krijgen we hulp van
vrijwilligers, maar ook binnen de
muren van Cirkant steken enkele
bewoners een handje toe.
Dit brengt een leuke dynamiek tot
stand. Een tafel om aan te werken,
met verschillende mensen samen,
waar werk, sfeer, gezelligheid en
interactie samenkomen!

SPOTLIGHT | 08 | JUNI 2019
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ONTSPANNING

Moppentrommel
Op een werfvergadering: Bouwheer
die eens interessant wilde doen tegen
elektrieker: "Ja, en daar wil ik zeker
twee stopcontacten en drie prisen."
Een man komt bij een stenen handel
en besteld 20.000 bakstenen. Zegt de
verkoper: "Twintigduizend bakstenen,
ga je een huis bouwen of zo??" Zegt
de man: "Nee, een barbecue!" Waarop de verkoper zegt: "Je hebt toch
geen twintigduizend stenen nodig
voor een barbecue???" Zegt de man:
"Nee, maar ik woon op 12 hoog!!!"

Van hard werken is nog nooit iemand
doodgegaan, zegt de chef tegen een
luie arbeider. "Dat weet ik wel," luidt
het antwoord, "maar ik wil niet de
eerste zijn."
Een groep bouwvakkers die vorige
week de Mount Everest wilden beklimmen, zijn in hun poging mislukt.
Twintig meter voor de top zaten ze
zonder stelling.

Woordzoeker

Zoek volgende woorden in deze woordzoeker (verticaal, horizontaal & diagonaal - beneden & boven):
barbecue - muziek - terras - zomer - Cirkant - pastafestijn - vrijwilliger - genieten - rolstoelfietsen wandelen
De oplossing staat verder in deze Cirkrant.
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“

Iedere keer was het fijn om te zien hoe
iedereen creatief uit de hoek kwam

“

Van creativiteit gesproken
Nog even en het werkjaar zit erop. We
gingen vorig jaar in september van
start met het thema: “wat staat er op
het menu?”
En, er stond heel wat op het menu.
Eén van de activiteiten was het creatief atelier rond Pasen.
Op vraag van de deelnemers van onze
adventactiviteit, organiseerden we in
april opnieuw een creatief atelier.
Samen met Marijke van de dagbesteding zochten we vooraf uit welke
werkjes haalbaar waren. Het was
best gezellig om samen met een bewoner in tijdschriften te snuisteren
om ideetjes op te doen.
Het nodige materiaal werd verza-

meld en de technische dienst zaagde plankjes op maat. Marijke zorgde
voor wat uitgewerkte voorbeelden en
via een uitnodiging kon men inschrijven.

van het atelier.

We hadden twee vrijwilligers uitgenodigd om mee te helpen tijdens de
activiteit.

We kunnen alweer op materialenzoektocht gaan voor een volgend creatief atelier!

Nadien konden we samen nog wat
napraten en genieten van een lekker
kopje koffie en citroencake.

Marleen en Annie kwamen ons graag
vergezellen en zorgden mee dat de
activiteit op beide dagen vlot verliep.
Iedere keer was het fijn om te zien
hoe zowel bewoners, deelnemers en
personeel creatief uit de hoek kwamen en ook trots waren op hun werk.
Een aantal bewoners genoten van het
gewoon aanwezig zijn in de lentesfeer

Ann Vandecaveye
medewerker Zinzorg
en Pastoraat

INSPIRATIE | 08 | JUNI 2019
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Familieraad Horizon
Al Gezien ??
De bezige bijtjes van Horizon.
De deelnemers van het dagcentrum
zijn als bezige bijtjes. Dat komt
doordat ze overal uitvliegen binnen
en buiten de voorziening.
In de tearoom verzorgden ze een
toffe playback show. Zo was er een
optreden van Freddy Mercury, Tom
Jones, Niels de Stadsbader en de
Spice Girls. De sfeer zat er goed in.
Het publiek werd uitgenodigd om
mee te bewegen. Op een gegeven
moment werd er ook samen gedanst
en gezongen.
In aanloop naar de Special
Olympics van mei 2019 waren er
enkele sportieve voorbereidingen.
De begeleiding stond in voor de
organisatie van de aangepaste
trainingen. De deelnemers keerden

18
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terug met vele medailles en een
positief gevoel. We zijn echt trots op
hen!
De bouw van Huis 4 is dan eindelijk
gestart. De receptie was tot in
de puntjes verzorgd. De eerste
spadesteek was metéén een
succes. Voorzien van laarzen en
een goede spade werd een boompje
aangeplant door o.a. directeur Ria,
de burgemeester van Zedelgem,
de voorzitter van Vivendo en Geert,
preventieadviseur. Het was werkelijk
een heel blij moment.
Ook tijdens de Dag van de Zorg op
17 maart waren onze bezige bijtjes
aan het werk. Het winkeltje met
hun atelierwerk stond in de kapel
opgesteld. Het aanbod is zoals
altijd heel leuk: prachtige kaarten,
snoepdoosjes, heerlijke confituur , ...

Zoals je kunt lezen, vliegen onze
vlijtige bijtjes overal uit. Waar ze
komen, werken ze goed mee.
We zien ze graag rondzwermen
binnen en buiten de voorziening. Ze
maken iedereen blij.
Nog een dikke duim voor het
begeleidingsteam van Horizon.

Marleen Akkermans
voorzitter

Collectief Overlegorgaan
Het Collectief Overlegorgaan is, samen met de twee familieraden, een
belangrijke meerwaarde voor de
werking van OC Cirkant. Om de vier
jaar wordt het Collectief Overlegorgaan opnieuw samengesteld. In
de maand mei konden alle ouders,
bewindvoerders en belangenbehartigers zich hiervoor kandidaat stellen. We zochten minimum drie en
maximum negen leden.
Het directieteam is blij en dankbaar
dat negen kandidaten bereid zijn om
zich vanaf september in te zetten
voor dit overlegorgaan.
Onder hen zijn er vijf vertrouwde en
‘ervaren’ leden:
• Eric Devos, vader van Olivier
Devos (leefgroep Robbedoes)
• Hilde Deconinck, zus van Hans
Deconinck (leefgroep Rakkers)

•

Daniël Gevaert, vader van Eline
Gevaert (leefgroep Lenteweelde)
• André Verlinde, broer van
Romain Verlinde (leefgroep Zonneweelde)
• Hilde De Vis, moeder van Niels
Lammens (leefgroep Zonnebloem).
Daarnaast verwelkomen we ook vier
nieuwe leden:
• Kurt Messiaen, vader van Ruben
Messiaen (leefgroep Lentevreugde)
• Marleen Akkermans, moeder
van Marieke Everaert (Horizon)
• Petra Vanhauwaert, zus van Filip
Dewulf (Horizon)
• Ann Rosseel, moeder van Laure
Callewaert (Horizon).
Vier van de huidige leden stellen zich
niet langer kandidaat. Het directieteam en het Collectief Overlegorgaan

willen hen uitdrukkelijk en hartelijk
danken voor de voorbije jaren van samenwerking en inzet:
• Robert Dewulf, vader van Geert
Dewulf (Horizon)
• Peter Vandenberghe, broer van
Filip Vandenberghe (Horizon)
• Denise Vandepoele, moeder van
Filip Dewulf (Horizon)
• Roland Brackx, bewindvoerder
van Patrick Allewaeters (leefgroep Rakkers).

Catherine Windels
orthoagogisch directeur

Excusez-moi ?

Opstart van een nieuw toegankelijk
platform.
Mensen die gebruik maken van een
persoonsvolgend budget (en hun
netwerk) moeten zich op vandaag
een weg banen door de brede waaier aan zorgaanbod, op zoek naar de
ondersteuning die het best aan hun
zorgvraag beantwoordt.
Anderzijds zijn ook de zorgverstrekkers vragende partij naar een gerichte manier om hun aanbod naar
buiten te brengen. Momenteel is er
geen centrale plaats waar zorgvragers en –aanbieders elkaar kunnen
ontmoeten.

Een toegankelijk digitaal platform
kan hierop een antwoord bieden. En
dus besloot de Vlaamse Regering om
samen met het VAPH en vzw PVBwijzer, een vereniging die gebruikers,
bijstandsorganisaties en zorgaanbieders vertegenwoordigt, om hiervan
werk te maken.
Hoe gaat dit in zijn werk?
De bestaande wegwijzer (https://isis.
vaph.be/wegwijzer/pvb) werd begin
april verder uitgebouwd. De zoekcriteria werden reeds uitgebreid.
Het plan is om tegen de zomer van
2019 ook de mogelijkheid te bieden

om persoonlijk assistenten op te
kunnen zoeken via de Wegwijzer.
Eind 2019 wordt de website in een
nieuw jasje gestoken en worden de
niet-vergunde zorgaanbieders toegevoegd aan het platform.
Ideeën of suggesties voor de uitbouw
van het platform?
Neem dan contact op met Romas
Overmeire,
projectverantwoordelijke van vzw PVBwijzer via
overmeire.romas@gmail.com.

Sociale dienst
WABLIEF | 08 | JUNI 2019
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Merci beaucoup!
Fifty-One Club Brugge

Lions Club Torhout

Samen met Fifty-One Club Brugge werd
een bezoekje gebracht aan de dieren van
Planckendael. Zowel de dieren als de bewoners
vonden het een zeer fijn weerzien :-).

Ook het Dranouter BAD-festival staat jaarlijks in
de agenda van de bewoners omcirkeld. Dankzij
de Lions Club van Torhout konden opnieuw tal
van bewoners genieten van muziek, zon & strand.
Dikke merci!

Van harte bedankt aan Fifty-One Club Brugge om
dit mogelijk te maken!

Coussee-Bostoen

Wim Vervaele

De start van de bouw van Huis 4 werd feestelijk
ingezet door het planten van een wensboom.
Alle wensen van bouwpartners, bewoners,
familie & medewerkers werden in een
Steeneik gehangen en kreeg een mooi plaatsje
bij Huis 4.
Deze prachtige Steeneik werd
geschonken door Coussee-Bostoen. We willen
hen daar dan ook van harte voor bedanken.

Meimaand - fietsmaand werd extra de moeite
dankzij de mooie geschenken die Wim Vervaele
uit Lichtervelde ons heeft geschonken. In totaal
werden geschenken ter waarde van zo'n € 210
uitgedeeld en werd er zo'n 3.920 km gefietst.

Biker Pitstop ABZ

Ruitersport Maddelin-Careliner
Dealer & Nathalie Vincke

De atleten van Horizon werden in stijl naar
de kampioenenviering gebracht dankzij Biker
Pitstop ABZ uit Zedelgem. Met een dodge en een
cabrio kon de viering alvast niet meer stuk.
Merci!

Bedankt!

Geert van dagcentrum Horizon kon in een
prachtig ruiterspak verschijnen tijdens de Special
Olympics dankzij Ruitersport Maddelin -Careliner
Dealer en Nathalie Vincke. Dikke merci!

Diverse giften klein en groot
We willen uiteraard ook alle anderen bedanken voor hun gift klein of groot! Dankzij jullie kunnen we het verschil
maken. Dikke merci!

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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Tea-room zoekt terras
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!
Zoals jullie vast wel weten kunnen
bewoners, begeleiders en familie op
vrijdagnamiddag genieten van een
verfrissend drankje, een warme koffie, een heerlijke wafel of een lekker
stukje taart in onze tea-room.
Het is voor heel wat bewoners en
deelnemers van OC Cirkant van belang dat men binnen de veilige omgeving van Cirkant dit samen kan
beleven.

•

•

Het team van de dagbesteding houdt,
samen met de hulp van bewoners en
deelnemers, de tea-room open. Iedereen vindt dat plezant. Zo plezant,
dat men nog een extraatje wil doen.

“

Niets
leuker
dan
samen te genieten
van een terrasje in
een veilige omgeving,
toch?

“

Gezien de mooie zomerdagen er aan
komen, wil het tea-room-team ook
graag een leuk terras maken op het
graspleintje voor de 'tea-room'.

Een gezellige plek waar je in de
schaduw van schaduwdoeken volledig kan ontspannen in een hangmat,
samen kan smullen van het aanbod
van het lekkers of kan proeven van
een deugddoend drankje.
Momenteel zijn we volop bezig om dit
plan in uitvoering te brengen. Dit kan
gelukkig in verschillende fases.
We hopen echter op giften en acties van sympathisanten voor een
aantal duurdere zaken. Denk maar
aan schaduwdoeken, stevige hangmatten, een hekje voor de veiligheid
van de barmannen en -vrouwen.
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 andere rekeningnummer van de
voorziening: KBC BE91 4725 0577 7176 (KREDBEBB).

ALVAST BEDANKT | 08 | JUNI 2019
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Binnenkort
01/07 | Doe-plek

16/09 | Doe-plek

03/07 | OpStapClub

18/09 | Oliebollenbak

10/07 | OpStapClub

18/09 | OpStapClub

17/07 | OpStapClub

19/09 | Zwemmen

24/07 | Huifkartocht

23/09 | Volksdans

24/07 | OpStapClub

25/09 | Huifkartocht

31/07 | OpStapClub

26/09 | Muzirkus

05/08 | Doe-plek

01/10 | Dolle dierendag

07/08 | OpStapClub

02/10 | OpStapClub

14/08 | OpStapClub

03/10 | Zwemmen

19/08 | Volksdans

07/10 | Doe-plek

19/08 | Doe-plek

09/10 | Zwerfvuilactie

21/08 | OpStapClub

16/10 | OpStapClub

21/08 | Zwerfvuilactie

17/10 | Zwemmen

22/08 | Uit volle borst

21/10 | Volksdans

28/08 | Huifkartocht

21/10 | Doe-plek

28/08 | OpStapClub

23/10 | Huifkartocht

02/09 | Doe-plek

04/11 | Doe-plek

04/09 | OpStapClub

07/11 | Zwemmen

05/09 | Zwemmen

18/11 | Volksdans

9-13/9| Vakantie aan zee

18/11 | Doe-plek

18/09 | Oliebollenbak

21/11 | Zwemmen

18/09 | Oliebollenbak

02/12 | Doe-plek

18/09 | Oliebollenbak

05/12 | Zwemmen

18/09 | Oliebollenbak

11/12 | Zwerfvuilactie

Naast het dagelijks aanbod
room 13/12 | Kerstmarkt
iddag tea
van activiteiten & ateliers
m
a
n
g
a
d
Elke vrij
worden deze activiteiten extra
16/12 | Volksdans
aangeboden.
Check zeker Facebook en onze website voor meer activiteiten 16/12 | Doe-plek
en foto’s: www.facebook.com/occirkant | www.occirkant.be
19/12 | Zwemmen
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BUITENGEWOON

Ju paardje, ju
Sofie Demuynck, begeleidster op
leefgroep Lenteweelde, is de drijvende kracht achter het huifkarinitiatief dat momenteel loopt in de
voorziening. Wij vroegen haar om uit
te leggen hoe ze tot dit idee kwam
en hoe alles in de praktijk loopt.

“De bewoners kunnen genieten van
een ruim dagbestedingsaanbod. Er
is volksdansen, zingen met Bart, meditatief dansen, beautysalon, atelierwerking, theater met Marijke,… maar
persoonlijk vond ik dat we het ook
eens over een andere boeg mochten

gooien.
Het idee ontstond door in de vakantie
samen te werken met Tine, die vakantiewerk deed bij ons.
Zij vertelde over haar vader (Wouter)
die huifkartochten organiseerde. Zo
zijn we ertoe gekomen om maandelijks in de periode april - oktober op
woensdag van 13u tot 16u een huifkartocht te organiseren. De ene keer
zijn het Huis 1 en 3 die aansluiten, de
andere keer Huis 2 en 4.
Per namiddag nemen ongeveer 25
bewoners deel aan deze activiteit,

waardoor het betaalbaar blijft.
De organisatie ervan wordt sterk
ondersteund vanuit de dagbesteding, we werken heel goed samen
rond dit project. Ook Wouter en zijn
compagnon die met de huifkar rijden, zijn heel behulpzaam voor de
bewoners in een rolwagen zitten.
De bewoners genieten met volle teugen van deze mooie, toch niet alledaagse, activiteit.
Geef toe: wat is er nu leuker dan lekker gezellig chillen op de huifkar in
het zonnetje?"

BUITENGEWOON | 08 | JUNI 2019
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EROP AF

Noteer deze data alvast in uw agenda!
VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2019
Pastafestijn t.v.v. OC Cirkant

VRIJDAG
6 SEPTEMBER '19

PASTAFESTIJN

MAANDAG 7 OKTOBER 2019
Kennismakingsbezoek:
Maak kennis met onze
voorziening

TEN VOORDELE VAN OC CIRKANT

Wanneer?
Tussen 18u30 & 21u30
pasta à volonté
Aansluitend special
act

Prijs?
€13 - volwassenen
€9- kind (-12j)
inschrijven voor 15
augustus

Waar?
Restaurant OC Cirkant
Aartrijksestraat 77
Aartrijke

Inschrijven?

Via overschrijving op KBC
BE91 4725 0577 7176 met
vermelding: pasta 'aantal'
volwassenen + 'aantal' kids

DONDERDAG 24 OKTOBER 2019
Infosessie Tillen & Hanteren

MAANDAG 21 OKTOBER 2019
Jaarvergadering Familieraad
Stand van zaken Persoonsvolgende
Financiering

Voor ouders en familie die thuis
iemand met een beperking
ondersteunen

ZONDAG 17 MEI 2020
Binnen en Buiten

Meer info te verkrijgen in OC Cirkant op het algemeen nummer 050 20 90 32
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Oplossing woordzoeker
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RONDOM ONS

Proficiat met de geboorte van
René, zoontje van Wouter Recour en Tine Van Haverbeke (leefgroepbegeleidster Boterbloem).
Leine, dochtertje van Michael Catrysse en Hanne Demuynck (personeelsadministratie).

Welkom aan
Richie en Jetmir.
We hopen dat zij zich vlug mogen thuisvoelen en veel plezier zullen beleven in hun nieuwe omgeving.

Bewaar de
naam van
de geliefde
als een lied
in je hoofd
als een schat
in je hart.

We leven oprecht mee met
De familie van Gerrit Van Den Meeerssche (cliënt Zonnebloem).
De familie van Peter Goemaere (cliënt Zonnebloem).
De familie van Siska Vanhulle (leefgroepbegeleidster Zonneweelde), bij het overlijden van haar schoonvader.
De familie van Anne-Marie Desender (leefgroepbegeleidster Lentezon) bij het overlijden van haar
schoonvader.
De familie van Geert Saelens (cliënt Lenteweelde).
De familie van Barbara Verstraete (administratief en logistiek directeur), bij het overlijden van haar
schoonmoeder.
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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
Evelyn (Ine) Asseloos

evelyne.schollier@fracarita.org
shana.vandaele@fracarita.org
evelyn.asseloos@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

leefgroep Robbedoes

Devos Eric

051 30 47 33
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

0471 91 34 95

leefgroep Rakkers

Deconinck Hilde

hildeconinck@hotmail.com

056 71 55 22

leefgroep Robbedoes

Devos Eric

devos.er@skynet.be

leefgroep Zonnebloem

De Vis Hilde

02 734 18 57
0472 65 36 70

leefgroep Lenteweelde

Gevaert Daniël

dagcentrum Horizon

Dewulf Robert

gevaertbossuyt@skynet.be

0476 21 10 32

dagcentrum Horizon

Vandenberghe Peter

bouwonderneming.vandenberghe@telenet.be 0475 74 08 13

dagcentrum Horizon

Vandepoele Denise

denise.vandepoele@gmail.com

050 81 11 08
050 21 21 57
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WIE ZIJN WIJ?
Peter Missinne (55)
Peter is al bijna 10 jaar
kinesist bij OC Cirkant,
daarnaast heeft hij een
eigen praktijk en is hij
fervente sporter. Naast
de volley, gaat hij ook
wekelijks zwemmen en
fietsen. Hij heeft drie
kinderen,
waaronder
een tweeling en is
al
jaren
gelukkig
getrouwd.

Passie
Zo’n zes jaar is Peter ondertussen trainer
van de eerste Provinciale Heren van Volley
Packo in Zedelgem. Onder zijn hoede
promoveerden ze enkele keren in de
competitie en dit jaar kwam de kers op de
taart toen ze voor het eerst de Beker van
West-Vlaanderen binnenhaalden. Daar
zitten Peter zijn trainerskunsten vast wel
voor iets tussen! Hoe kan het ook anders;
Peter speelt ondertussen zelf al zo’n 43
jaar volleybal! Hij ontmoette zijn vrouw
op de volleybal, zijn drie kinderen spelen
of speelden volley – hij heeft ze trouwens
allemaal zelf getraind – en als hij over
volleybal praat, dan zie je de passie in zijn
ogen.
Waarom hij zo van deze sport houdt? Het is
niet alleen een fysieke sport, je moet ook
inzicht hebben en mentaal bij de pinken
zijn. En dat maakt het boeiend.
Voor mensen die zelf eens willen proeven
van volley, heeft Peter een aantal tips: “Ben
je nog jong, dan sluit je het best aan bij
een jongerenclub. Ben je al wat ouder, laat
dat je vooral niet tegenhouden! Er bestaat
namelijk in elke regio wel een recreatieve
volleyclub, zoals bvb BRV (Brugs Recreatief
Volleybal), waar je terecht kunt. En ik geef
je met plezier wel nog een aantal tips!”
lacht Peter.
OC Cirkant
Aartrijksestraat 77
8211 Aartrijke

