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De hete (na)zomer van 2018 

a de hete zomer kregen we 
nog enkele nazomertjes, 
maar we moeten nu toch 
stilaan geloven dat de 

zomer voorbij is. Het was een 
warme, een zéér warme zomer. 
Maar we hebben de hitte wonder-
wel doorstaan. 

Enkele jobstudenten blikken voor 
ons terug op het werk dat ze hier 
deden. En je leest leuke ver-
haaltjes in deze Brug. Over leuke 
uitstapjes die onze zorgvragers 
deden. Zo doen andere groepen 
misschien ideeën op. Dat is ons 
doel met De Brug, verbindend 
werken, anderen in beweging 
brengen.  

In september was er ook nog veel 
te doen. Voor de vijfde editie van 
Bacht’ in ‘t licht! zetten veel 
groepen en diensten hun beste 
beentje voor. We mogen méér dan 
gewoon maar trots zijn op het re-
sultaat. Het was een prachtige 
nazomeravond. En ook al speelde 

de wind ons parten om de kaarsjes 
aan te steken, met 1750 wan-
delaars kunnen we spreken van 
een topeditie, en de reacties waren 
heel positief. Iets om met ons allen 
tevreden op terug te kijken dus! 

En oef! Wat een geluk dat het ook 
op de sneukeltoer prachtig weer 
was. Jullie hebben al begrepen dat 
het meer was dan gewoon een 
wandeling met wat sneukelingen. 
Het was wel degelijk een sneukel-
toer met een missie! Danny, onze 
innovatiecoach vertelt er meer 
over.  

Er beweegt dus heel wat in het 
DVC, en dat lees je hier. 

 

We dragen deze Brug op aan Bart 
Huyghe, onze collega die zo 
dikwijls zelf het voorwoord en vele 
artikels voor De Brug schreef.  

N 
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at wij naast onze naam 
nog gemeen hebben is 
dat onze mama’s allebei 
in het DVC werken – zie 

je de gelijkenissen? - en dat we 
allebei wel een extra zakcentje 
kunnen gebruiken. Of we handdoe-
ken plooien, vuile was sorteren, … 
de meest sexy job vinden? Niet 
echt, maar de indrukken, ervarin-
gen, mensenkennis, lachsalvo’s, … 
hebben deze vakantiejob tot een 
echte beleving gemaakt. 

We hebben allebei vier weken on-
dergedoken gewerkt, verscholen in 
de kelder.  Precies een andere we-
reld, maar geloof ons: het kan ook 
daar  verstikkend warm zijn. 

Zoals elke jobstudent zijn ook wij 
begonnen  met plooien van hand-
doeken, stapels, oneindig veel 
handdoeken – dikke en dunne. 
Maar kan ons iemand eens uitleg-
gen wat er met al die handdoeken 
gebeurt? Elke leefgroep start al 
met om en bij 30 handdoeken op 
de kar en dan nog worden soms 
nog extra handdoeken gevraagd. 

Nu kunnen jullie denken dat dit 
geen zwaar werk is. Handdoeken 
plooien misschien niet maar res-
pect, echt veel respect voor – toch 
wel onze collega’s ondertussen – 
die dagdagelijks kilo’s veel te zwa-
re wasnetten gevuld met natte 
handdoeken moeten versleuren en 
ledigen. Zouden opvoedsters be-
seffen dat wij die manueel moeten 
tillen? Eerst uit de karren en dan 
boven ons hoofd om ze leeg te 
schudden en iedereen weet toch 
dat een volgepropte zak moeilijker 
te legen is? Misschien zijn er te 
weinig wasnetten in omloop om die 
was over twee zakken te verdelen? 

Of we vies zijn van de vuile was?  
Niet echt maar we zijn wel blij met 
de handschoenen en de bescherm-
kledij. Je moet de waszak niet 

Kleine wasjes, grote wasjes … wij 
plooiden ze deze zomer voor jullie met 
veel plezier. 

 

opendoen om al te ruiken dat het 
prijs is. Je kan je niet voorstellen 
wat we allemaal vinden: pleisters 
van wondzorg, inlegkruisjes, volle-
dige luiers en zelfs een glas. We 
begrijpen dat er al eens braaksel 
of stoelgang met de was kan mee-
komen, maar  de collega’s vertel-
den dat dit 
eigenlijk in 
een geslo-
ten zak 
moet 
meegege-
ven wor-
den. 
Waarom 
gebeurt 
dit dan zo 
weinig?  
Het is echt 
niet pret-
tig om 
daar plots 
met je 
handen 
middenin 
te zitten 
(ook al 
heb je handschoenen aan). Bij de-
ze een warme oproep om 
zwaar bevuilde was onder ge-
sloten zak mee te geven. Doen 
hé! Gelukkig is iedereen hier 
doorspekt met een grote portie 
humor en klinkt er goeie muziek 
uit de boxen. 

Wij zeggen dus volmondig: dank 
voor de leerkansen, dank dat we 
ook om 7u mochten starten tijdens 
de hitte, dank voor de humor,  
dank voor de ijsjes, dank voor de 
centjes. 

Of we volgend jaar terugkomen? 
Voor de sfeer en de gezelligheid 
zullen we het zeker niet laten. 

Groetjes 
Emma De Brabandere en Emma 
Haegeman 

 

W 

“De indrukken, 
ervaringen,  

mensenkennis, 
lachsalvo’s, … 
hebben deze  
vakantiejob  

tot een echte  
beleving  

gemaakt.” 

Emma Haegeman en Emma De Brabandere 
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Enkele jobstudenten aan het woord 

2018 was een recordjaar aan job-
studenten. 28 jonge mensen heb-

ben op één of andere manier 
een steentje bijgedragen 
aan de continuïteit op de 
diensten. 16 jobstudenten 
binnen leefgroep werking, 2 
jobstudenten die zich inzet-
ten bij de busdienst van het 
SI, 2 kinesisten in spé en 8 
studenten in de logistiek.  
Zoveel jobstudenten in de 
logistiek is uitzonderlijk voor 
2018. Zowel in de distribu-
tie, de wasserij als het on-
derhoud hebben we op die 
manier langdurige afwezig-
heden kunnen ondervangen.   

Elk jaar vragen we onze job-
studenten, geheel vrijblij-
vend, of ze één of andere 
ervaring, beleving, indruk 
met ons willen delen.  Lees 

hieronder hun woordje aan ons 
gericht. 

 

e zomer van 2018, 
één van de warmste 
in jaren en de perio-
de waarin ik mijn 

eerste vakantiejob in DVC 
Heilig Hart mocht doen als 
kiné. 

Kort gezegd, het was een 
fantastische leerrijke en fijne 
ervaring! Ik mocht met een 
heel hecht en tof kinéteam 
werken met een tikkeltje 
humor op tijd en stond.  De 
tropische zomer zorgde dat 
de bewoners naast hun da-
gelijkse kiné ook een gratis 
saunabeurt kregen zodra ze 

de kinézaal binnenkwamen.  IJs-
jes, ventilators en ice towels kon-
den voor een beetje verkoeling 
zorgen. 

Ik leerde ook dat kinderliedjes 

voor veel van de kleinste bewoners 
een positief effect hadden tijdens 
de therapie. De kinderliedjes ble-
ven nog dagen in mijn hoofd han-
gen maar dat nam ik er graag bij. 
De meeste voldoening haalde ik uit 
een goede therapiesessie en de 
glimlach op de kinderen hun ge-
zicht.  Het deed deugd als je merk-
te dat je vooruitgang kon boeken, 
hoe klein die soms ook was. 

BEDANKT en misschien tot volgend 
jaar!!  

Delphine Callens 

 

k heb bij jullie vier we-
ken vakantiejob gedaan 
op de groepen Diabolo, 
Puzzel, Mikado en Skoe-

bidoe. Op alle groepen werd ik met 
open armen ontvangen en voelde 
ik me direct thuis.  

Op Diabolo kunnen ze nu als de 
beste bootjes vouwen, op Puzzel 
wordt er cinema gehouden, op Mi-
kado staat de radio altijd aan en 
op Skoebidoe staat humor boven-
aan! 
Deze vier weken zijn voorbij gevlo-
gen omdat ik me zo goed geamu-
seerd heb. Bedankt aan alle zorg- 
en verpleegkundigen van deze 
groepen om mij zo goed op te van-
gen. Het was een plezier om met 
jullie samen te werken. Jullie doen 
dit fantastisch. Graag kom ik vol-
gend jaar terug. 

Laurence Van Haecke 

 

et zoals twee jaar gele-
den was werken als va-
kantiejob in DVC Heilig 
Hart een heel mooie, 

leerrijke ervaring. Ik voelde me 
opnieuw heel goed ontvangen door 
het personeel en ik kon vragen 

 

Delphine Callens 

 

Laurence Van Haecke 

D 

I 

N 
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stellen wanneer dat nodig was. Iedereen 
was heel vriendelijk en ik voelde me zeer 
welkom. 

Het was even wennen omdat het twee jaar 
geleden was dat ik in de instelling gewerkt 
heb, maar ik vond al snel terug mijn weg. 
Voor mij was het vooral een uitdaging om 
alleen te leren werken omdat ik binnenkort 
zelf in het werkveld stap. Het was leuk om 
met zes verschillende leefgroepen te wer-
ken. Ik leerde hier veel van bij. Vooral tij-
dens de verzorging probeerde ik zelfstan-
dig te werken. Daarnaast probeerde ik ook 
om tijdens de verzorging contact te maken 
met de bewoner. 

Wat mij twee jaar geleden vooral geraakt 
heeft, is de omgang van het personeel met 
de bewoners. Dit jaar raakte het mij als ik 
zelf eens onverwachts contact kon maken 
met een bewoner waar dit moeilijk mee is. 
Het raakte mij ook wanneer een bewoner 
mij onverwachts omhelsde of wanneer hij 
of zij naar me lachte. Wanneer we bij het 
warme weer niet naar buiten konden, deed 
ik vaak activiteiten met water zoals voet-
baden geven, natte washandjes op hen 
leggen, handen en voeten masseren, ... De 
meeste reageerden hier heel goed op. Ze 
lieten me lachen en het gaven me een ge-
voel van voldoening. 

Op het einde van de vakantiejob viel het 
me op dat deze periode zeer snel voorbij is 
gegaan. Ik vond het fijn om met deze doel-
groep te werken en ik kijk er naar uit om 
dit in de toekomst opnieuw te doen. 

Met vriendelijke groeten 

Gwenny Dewaelsche 

 

Gwenny Dewaelsche 
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Correct liftgebruik 

WIJSVINGER 

egelmatig hebben we te 
maken met een panne van 
één van onze liften. Dit is 
voor niemand een prettige 

situatie. 

 
Het voorkomen van pannes begint 
met o.a. een correct liftgebruik. 
Hierbij alvast enkele aandachts-
punten: 

Blokkeer de liftdeuren NIET 
met karren/rolstoelen/andere.  

In functie van brandveiligheid 
MOETEN de liftdeuren na x-aantal 
seconden dichtgaan. Wanneer de-
ze op dat moment geblokkeerd zijn 
met een voorwerp, kunnen de deu-
ren niet volledig sluiten. De inge-
bouwde elektronica (die zelflerend 
is) begint zich uiteindelijk aan te 
passen, en zo ontstaan er storin-
gen door een ontregelde elektroni-

ca. 

Vermijd contact met de liftdeu-
ren. 

Als er tegen de deuren gereden 
wordt (met kar of rolstoel), kun-
nen de deuren uit hun rails gelicht 
worden of verschuiven, ook de 
lichtgordijnen (die tussen de deu-
ren zitten) kunnen zo verschuiven 
waardoor deze niet meer naar be-
horen werken en zo ontstaan er 
pannes. 

Gebruik de lift alleen maar in-
dien echt nodig 

Heb je een rolstoel, een minder 
mobiele stapper of een kar te ver-
plaatsen, dan gebruik je vanzelf-
sprekend de lift.  

In alle andere gevallen is de trap 
een veel gezonder alternatief. Be-
ter voor jezelf, maar ook voor de 
lift zelf, die dan iets minder belast 
wordt. 

Als iedereen de nodige aandacht 
geeft aan een correct liftgebruik, 
zijn wij ervan overtuigd dat het 
aantal pannes zal afnemen.  
 

Alle pannes uitsluiten is helaas niet 
mogelijk.  

 
Patricia Coussement 

Als iedereen de 
nodige aandacht 
geeft aan een 
correct lift-

gebruik, zijn wij 
ervan overtuigd 
dat het aantal 

pannes zal  
afnemen.  

 

R 

 

De kleine lift (omgeving van de directieburelen) was al een tijd defect.   

Er lagen geen zware argumenten op tafel om deze lift te laten herstellen. De kosten 
waren enkele duizenden euro’s, terwijl het aantal gebruikers en de gebruiksmogelijkhe-
den beperkt waren.  

Daarnaast willen we ook de privacy van onze zorgvragers beschermen en pleiten ervoor 
om je aan te kondigen als je de leefgroep betreedt. Via deze kleine lift kwam je recht-
streeks de groep Domino binnen, en dit willen we vermijden.  

Vandaar dat we deze lift voor altijd buiten dienst stellen. 
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p 11 september ver-
trokken we in de voor-
middag met al onze Vio-
letjes richting de Vlaamse 

Ardennen. 
We arriveerden bij Marc en Inès in 
Wannegem-Lede. 
Inès onthaalde ons super vriende-
lijk. We konden direct op het ter-
ras buiten plaatsnemen om er een 
huisaperitiefje te drinken (zelfge-
maakte limonades, wijntjes, …) 
Wij hadden de formule gevraagd 
om te BBQ ’en. En dus na het ape-
ritiefje konden we genieten van 
een super lekker uitgebreid buffet 
met alle soorten groenten (bijna 
alles uit eigen hof), fruit, brood, 
aardappelen, zelfgemaakte 
mayo’s, … Te veel om op te noe-
men! En natuurlijk een lekker 
stukje vlees op de BBQ. Onze 
zorgvragers smulden er op los en 
natuurlijk wij met de collega’s ook! 
 
Als de buikjes vol waren gegeten 
en we het eventjes lieten zakken, 
kwam Marc ons halen om met de 
eerst helft van onze groep te ver-
trekken met de huifkar. 
Achterin de huifkar konden 4 rol-
stoelstoelen staan. Eén zorgvrager 
nam vooraan plaats tussen ons. 
Zo vertrokken we voor een ritje 
van één uur doorheen de Vlaamse 
Ardennen! 
Marc vertelde tijdens de rit over de 
omgeving en de gebouwen, de 
mensen die er wonen en dit vol 
overgave! 
Het was een fantastische rit! De 
mooie omgeving, het mooie weer, 
het gewieg van de huifkar, brach-
ten onze zorgvragers helemaal tot 
rust om ten volle te genieten!  
 
Tijdens de rit van de eerste groep, 
bleef de andere helft op het terras 
bij Inès. Daar werden we verwend 
met koffie en pannenkoeken waar 
je zelfgemaakte confituren, suiker,

Doorheen de Vlaamse Ardennen met 
de huifkar 

 

… kon opsmeren.  
 
Eenmaal de eerste groep terug 
was, was het de beurt aan de 
tweede groep om te vertrekken.  
 
Inès verkocht ook al haar zelfge-
maakte productjes die uitgestald 
staan in haar verandaatje. Siro-
pen, confituren, porto, honing, 
choco,…  
 
In de latere namiddag sloten we 
onze fantastische mooie dag af 
en vertrokken we terug richting 
Dageraad, waar al onze zorgvra-
gers moe maar super voldaan die 
avond in hun bedje kropen! 
 
Het is een echte aanrader voor 
alle leefgroepen om deze uitstap 
eens te doen!  
Voor ons zal het een jaarlijkse 
traditie worden! 
En dit allemaal dankzij sponso-
ring die we kregen, waarvoor 
dank! 
 
VIOLET 

http://vlaamseardennenkoets.be/ 

O 

 

“Het is een echte 
aanrader voor  

alle leefgroepen 
om deze uitstap 
eens te doen!” 

http://vlaamseardennenkoets.be/
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e snoezelbadkamer is een 
project dat gesponsord 
wordt met de opbrengst uit 
de jaarlijkse wijnactie. De 

wijnactie is een vrijwillig initiatief 
van enkele ouders dat reeds enkele 
jaren loopt.  

Het doel ervan is om duurzame (en 
kostelijke) investeringen mogelijk 
te maken voor extra beleving en 
activiteiten voor onze zorgvragers. 
Concreet is gekozen voor de aan-
koop van een busje en de installa-
tie van een droog belevingsbad, de 
vroegere zwemspa. 

 

De loop van de bron, de zwemspa, 
naar de monding, het droog bele-
vingsbad/snoezelbadkamer is er 
eentje met brede bochten: in de 
verbouwingsplannen oorspronkelijk 
gepland als zwemspa voor therapie 
en recreatie ter hoogte van Klavier, 
daarna gelokaliseerd aan de Berk, 
maar telkenmale afgekeurd omwil-
le van stabiliteitsproblemen. Ver-
volgens onderzocht of een installa-
tie buiten de traditionele 
‘Bachtemuren’, dus ergens op het 
terrein, mogelijk was, maar te 
duur.  

D 

De snoezelbadkamer 

 

Zo kwamen we uit op een alter-
natief dat voor onze zorgvragers 
een nieuwe meerwaarde biedt én 
op korte termijn en in onze huidi-
ge gebouwen realiseerbaar is, 
zonder veel aanpassingen: een 
droog belevingsbad. Omdat het 
droogbad verplaatsbaar is, kan 
het achteraf –na de verbouwin-
gen- opnieuw opgesteld worden. 
De locatie is voorzien ter hoogte 
van de huidige Diabolo. 

 
Hierbij enkele foto’s die een idee 
geven hoe een droog belevings-
bad eruit kan zien. Het is in feite 
een soort warm waterbed waar 
de zorgvrager met de kleren aan 
op ligt. Onder het zeil is er een 
vernuftig systeem van 
‘jetsstreams’ dat het lichaam in 
verschillende zones kan 
‘masseren’ of ‘relaxeren’. Er zijn 
verschillende instellingen moge-
lijk zodat rekening kan gehouden 
worden met wensen en gevoelig-
heden van onze zorgvragers. 

 
De installatie is voorzien in de 
loop van 2019 tezamen met de 
verbouwingswerken aan Diabolo.  
Eenmaal geïnstalleerd zullen we 
de nodige info verspreiden 
(gebruiksinfo en afspraken). 

 
De werkgroep droog bad 

 

“Omdat het droogbad 
verplaatsbaar is,  
kan het achteraf  

–na de verbouwingen- 
opnieuw opgesteld  

worden.” 
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Bacht’ in ‘t licht! 
14 september 2018 

 

1750  
wandelaars 
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ousse is een supertalent. 
Ze heeft haar vuurdoop 
goed doorstaan en ze 
maakt heel veel mensen 

superblij!! Ze bezocht o.a.  het 
DVC in Bachte bij haar vrienden in 
het centrum Dageraad. 

Stuk voor stuk weet ze haar char-
mes boven te halen en mensen 
aan het lachen te brengen. Ze wa-
ren gek op haar kunstjes: zit af, 
rol, buig en high five. 

Met veel spijt in het hart hebben 
we onverwacht afscheid moeten 
nemen van Kai die als knuffelhond 
gestart was op Dageraad. 

Nancy, vrijwilliger en baasje van 
Mousse 

 

 

M ancy komt op bezoek met 
Mousse, die donkerbruin 
is, genoemd naar chocola-
demousse.  

We gaan wandelen met de honden  
en om beurt mogen we de hond 
vasthouden en de hond geeft heel 
graag likjes. 

We mogen ook  eten geven met 
onze  vlakke hand, ze geeft poot-
jes en we mogen haar strelen. 

We mogen de hond geen pijn 
doen! 

Een hond kan een vriend worden 
die altijd bij ons kan blijven. 

Laurent 

Een knuffelhond in ons huis … een 
hond is meer dan een vriend! 

 

“Bedankt lieve 

Nancy om met 

Mousse bij ons 

te komen. We 

kijken al uit  

naar jouw vol-

gend bezoek!” 

Boven: Kai en Mousse 

 

 

 

 

 

 

Rechts: De leiband met 2 lussen maakt 
het mogelijk dat ook de zorgvrager de 

hond mee kan begeleiden. 

N 
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Mission impossible but we did it!!!!!!!! 

 

e willen eens weg van 

tussen die vier muren!” 

riep men op Mikado 

Maar ... 

 Het mag (bijna) niets kosten, 
dus het mag niet te ver zijn; 

 We zijn met weinig perso-
neel, want verlof en vakan-
tieperikelen eisen hun tol; 

 We hebben maar 1 bus voor 
onze 8 zorgvragers te ver-
voeren, dus we zullen 2 keer 
moeten rijden;  

 Het moet een zonnige be-
stemming zijn, maar dat was 
deze zomer geen probleem. 

 

We dachten heel diep na (dat is 

nog steeds geen probleem) en 

vonden toch een bestemming die 

het woord uitstap waardig is én die 

voldeed aan àlle voorwaarden. 

We zouden op uitstap gaan naar 

Dageraad! 

 

Na een paar over en weer mails 

konden we gebruik maken van de 

polyvalente zaal in Dageraad. 

Het enige wat je daarvoor écht no-

dig hebt, is je badge want zonder 

dit goudstuk kom je geen 2 stap-

pen ver in Dageraad. 

 

Het terras was de plaats bij uitstek 

om te vertoeven. Je hebt er een 

mooi uitzicht en je ziet vele beken-

den passeren. 

Daar zagen we ook Johny fietsen 

met een poulin, niet veel later zat 

één van ons ook op een rolstoel-

fiets met één van onze poulins. 

Wij supporterden telkens ze voor-

bij fietsten. 

 

Ondertussen gaf Dana kiné in de 

kinézaal van Dageraad. 

Alles leek heel vertrouwd en toch 

waren we eens ergens anders. 

Wat zeker een plus is, met veel 

matten en kussens moet je niet 

sleuren, want alles is daar voor-

handen, een troef. 

 

Om 16 uur waren we weer in Mika-

do, want tijd en middelen waren 

opgebruikt voor die dag. 

We hadden een fijne dag samen en 

met de gedachte ‘minder is meer’ 

of is het ‘meer is minder’? (wie zal 

het zeggen) droomden we zoete 

dromen. 

 

Voor meer info ivm deze inventie-

ve oplossing, één adres, Mikado. 

 

Marleen De  Ruyck 

Ergotherapeute 

W 

“We zouden op 

uitstap gaan  

naar Dageraad!” 
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aandagmorgen sprong 
iedereen heel tevreden uit 
zijn bed, want we ver-
trokken op vakantie!!! 

We nemen een douche en vullen 
de busjes met alle bagage, een 
gezellige drukte, ... 

Om 10u30 rijden we gepakt en ge-
zakt richting Vleteren waar we gin-
gen eten in ‘Het witte paard’. 

Een warme lieve mevrouw wachtte 
ons op en maakte varkensgebraad 
met worteltjes en kroketjes. We 
aten ons buikje rond. 

We stapten terug in ons busje en 
reden vol spanning richting onze 
kampplaats ‘De Vleterbeek’. 

We waren verrast van de mooie, 
gezellige tenten, ook het huisje 
was super mooi en gezellig. 

We haalden alles uit de busjes en 
gaven alles een plaatsje. Daarna 
genoten we op ons terras van het 
zonnetje. 

Bij de boer kwam een camion met 
voeders voor de varkens, iedereen 
stond op de eerste rij om alles 
goed te bestuderen. 

We mochten ook samen met de 
boer naar de varkens kijken. 

’s Avonds aten we croques uit het 
vuistje. 

Iedereen kroop moe maar voldaan 
in zijn bedje en we sliepen als 
roosjes met veel gesnurk als ge-
volg. 

 

Op dinsdag gingen we met zeven 
zorgvragers naar de koekjesfabriek 
van Jules Destrooper. 

De andere vijf zorgvragers maak-
ten de groentjes klaar voor de BBQ 
van ’s avonds. 

’s Middags aten we een hamburger 
tussen een pistolet en rond 14 uur 
werden we verwacht voor een huif-
kartocht. 

Een weekje vakantie in een glamping! 
Wat een belevenis! 

 

M 
Als de rit gedaan was, konden we 
op het terras nog genieten van een 
pannenkoek of dame blanche. 

Als we terug kwamen aan de ten-
ten, deden we een kleine siësta. 

Ondertussen maakten de opvoed-
sters de BBQ klaar.  

Er was jammer genoeg teveel wind 
om buiten te eten maar in de tent 
was het ook best gezellig. 

We waren juist klaar met eten om 
naar Familie en Thuis te gaan kij-
ken in het huisje. 

Gelukkig waren er daar twee tv’s 
en kon zo iedereen naar zijn favo-
riete feuilletonneke kijken!  

 

Op woensdag werden we om 10 
uur verwacht in Astro-lab. Daar 
mochten we kennis maken met 
sterren en planeten. 

Een ander groepje bleef op de 
kampplaats en maakte ravioli klaar 
met gehaktballetjes. Liesbeth, Va-
lerie en Veerle waren zo jaloers op 
ons dat ze het niet konden laten 
ons een bezoekje te brengen.  

In de namiddag speelden we ge-
zelschapsspelletjes in de Speel-
plekke. De mevrouw heeft ons 
spelletjes geleerd die we nog niet 
kenden. 

Een ander groepje ging naar het 
oorlogsmuseum in Passendaele. 

’s Avonds aten we alle kliekjes op. 

 

Donderdagmorgen namen we een 
lang ontbijt, sommige met een ei-
tje, andere gingen op zoek naar 
hun brood … 

Tegen de middag reden we naar 
De Zonnegloed waar we veel die-
ren zagen: beren, kamelen, apen, 
... 

Na de uitstap dronken we een pot-
je koffie, elk in ons tent of huisje 

“In het Astro-lab 

mochten we  

kennis maken 

met sterren en 

planeten.” 
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en maakten we al een klein beetje 
onze valies. 

We gingen frietjes halen als 
avondmaal en wanneer het donker 
was, maakten we een groot kamp-
vuur en zongen we liedjes. 

Dit was een super gezellig mo-
ment. 

 

Op vrijdag moest alles om 10u op-
geruimd zijn, daarom aten we kof-
fiekoeken en namen we geen dou-
che. 

We deden onze kleren aan en re-
den richting Dageraad waar we 
ons een frisse douche namen. 

 

Rond 12u30 gingen we als afsluiter 
samen nog iets eten in “De Man-
del”. 

We praten nog wat na over ons 
super geslaagd kamp. 

Dat het goed was geweest!  

 

Vele groetjes  

Benedict, Jurgen, Annelies, Katja, 
Suzy, Laurent, Marijke, Johnny, 
Valerie, Sarah, Lieven en Sven 

Marleen, Isabel, Sharon, Femke en 
Anne-Mie 

 

Dageraad Groen 

 

Reageren is gemakkelijk! 

e Brug wil een personeelsblad zijn vóór en dóór personeelsleden. 
Ieder van jullie kan eraan meewerken. Heb je een weetje, een 
foto of een mooi verhaal? Stuur het ons door en we maken er iets 
moois van.  

De redactie is gemakkelijk te bereiken op haar eigen e-mailadres:  
 

debrug@dvcheilighart.be 

D 

mailto:debrug@dvcheilighart.be
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Community Day Nutreco 21 september 2018 

38 medewerkers van Trouw Nutrution helpen mee bij vooral onze logis-
tieke diensten. 

 “Wat ik het meeste hoor in de wandelgangen is dat onze collega’s 
 voldoening halen uit de community day doordat ze anderen kun
 nen helpen. 

 Daarnaast vonden ze het ‘plezant’ om niet enkel met collega’s 
 maar met andere mensen samen te werken. Het zorgde namelijk 
 voor een unieke en gemoedelijke sfeer.” 

Bavo Criel, Marketing Communication Officer 
Trouw Nutrition 

 

We zijn een open huis! 

Netwerk C+ overleg 

Op 9 oktober kwam het Vrij CLB regio Deinze, CLB GO! Deinze-Eeklo, 
CAR Ter Kouter, CAW Oost-Vlaanderen, RCGG Deinze en AZ Sint-
Vincentius Deinze om de samenwerking in onze regio op elkaar af te 
stemmen. 
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HET GEVOEL 

 

Aankondigen 

Ontdek op  
pagina 30  
de tekst  

van het liedje 
‘Bachtelande’ 
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Wat schaft de pot vandaag? 
Zomerse rijstsalade en Spaanse aardappeltortilla 

en vraag die ieder gezin 
wellicht dagelijks stelt. 
Meestal door de gezinsle-

den die nieuwsgierig in de potten 
komen gluren. Maar vaak is de kok 
van dienst ook alle inspiratie kwijt. 
De Brug wil jullie een handje hel-
pen. Wat is er speciaal aan onze 
gerechten? De gerechtjes kan je 
op de leefgroep bereiden met in-
grediënten die te verkrijgen zijn in 
onze DVC-keuken. Leefgroepen en 
activiteitengroepen kunnen de ge-
rechten dus ook klaarmaken voor 
onze zorgvragers.  

 

Pompoen met penne 
Ingrediënten voor 4 personen 

 600 gram pompoen 

 1 dunne prei 

 1 ui 

 2 grote tomaten 

 150 ml room 

 2 eetlepels olijfolie 

 300 gram penne 

 1 eetlepel Italiaanse krui-
den 

 Peper en zout 

 200 ml water 
 

Bereiding 
 Verwijder de zaden en de 

draderige binnenkant uit de 
pompoen en schil de parten. 
Snij de pompoen 
in stukken van 2 
cm. 

 Hak de ui in grove 
stukken, snij de 
prei in ringen. 
Ontvel en ontpit 
de tomaten. 

 Verhit de olie in 
een pan en fruit 
de ui 3 min. Voeg 
de pompoen toe 
en roerbak 5 min. 
Voeg de tomaten, 

prei, Italiaanse kruiden en 
200 ml water toe, doe het 
deksel op de pan en breng 
aan de kook. Zet het vuur 
laag en stoof tot de pompoen 
gaar is.  

 Kook de penne volgens de 
aanwijzingen op de verpak-
king beetgaar. 

 Voeg de room toe aan de 
pompoen en breng het ge-
recht al roerend weer aan de 
kook. Breng op smaak met 
peper en zout. 

 Giet de penne af en meng 
door de pompoen. 

 
 

Opgevulde pompoen 
Ingrediënten voor 4 personen 

 2 kleine butternut pompoe-
nen 

 1 rode paprika 

 2 tomaten 

 1 ui 

 200 gram rijst 

 1 eetlepel citroensap 

 2 eetlepels vloeibare honing 

 4 eetlepels paneermeel 

 Olijfolie 

 Peper, zout en muskaatnoot 
 

Bereiding 
 Kook de rijst gaar volgens de 

“Dit gerecht kan 
je op de  
leefgroep  

bereiden met de  
ingrediënten die 
te verkrijgen zijn 

in onze  
DVC-keuken.” 

E 

Hebben jullie het gerecht  
geprobeerd? Of zelf een leuk 
kookidee?  
 
Reacties zijn welkom via  
debrug@dvcheilighart.be  
 

Wil je de foto in kleur zien?  
Je kan De Brug in kleur lezen 
op onze website 
www.dvcheilighart.be  
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aanwijzing op de verpakking. 

 Verwarm de oven op 180 
graden. 

 Pel en ontpit de tomaten en 
snij ze in blokjes. Maak de 
paprika schoon en snij even-
eens in blokjes. Snipper de ui 
en fruit hem glazig in olijf-
olie. 

 Doe er de paprika en de rijst 
bij en stoof even mee. Voeg 
de tomaten toe en kruid met 
peper, zout en muskaatnoot. 

 Meng de honing met twee 
eetlepels olijfolie en het ci-
troensap. 

 Spoel de pompoen, halveer 
ze en lepel er de pitten uit. 

 Vul de pompoenhelften met 
het rijstmengsel en bestrijk 
met de honingdressing. 

 Schik ze in een ingevette 
ovenschaal, bestrooi met pa-
neermeel en besprenkel met 
olijfolie. 

 Zet 40 minuten in de oven en 
bestrijk geregeld met de ho-
ningdressing. 

 
Smakelijk! 

 

Tania Van Parys 
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amp De Haan 

Op 10 augustus ben ik met 
mijn orthopedagoog Ann Van 

Den Meersschaut en haar stagiair 
Jochen vertrokken. Axel en Maria 
van Akiz, Cédric en Mathias van 
Topaas waren ook mee. Later, op 
maandag zijn Piet en Nele van Akiz 
nog gekomen. 

We kwamen aan en zijn een ter-
rasje gaan doen, heb daar een 
pintje gedronken, daarna zijn we 
samen naar sigaretten gaan zoe-
ken. Diezelfde dag hebben we 

scampi diabolique gegeten daarna 
had ik aan de chef gevraagd voor 
mosselen. Dat hebben wij die za-
terdag gegeten, zondag was het 
croque monsieurs en maandag 
spaghetti, dinsdag barbecue. Elke 
dag ben ik met Ann een terrasje 
gaan doen. 

Ik had ook een bijna doodserva-
ring: Ann ging met zo’n speciale 
strandrolstoel op stap, eens in het 
water kon ze mij niet meer hou-
den. Ik ben achterover gevallen 
met stoel en al en ik begon te gil-
len als een klein meisje. Ze kon 
mij amper terug recht zetten en 
heeft er een souvenir aan over ge-
houden: een mooie dikke blauwe 
plek op haar been, maar die is on-
dertussen goed genezen. We gin-
gen ook naar het Q-Beach House 
en daar zag ik Vincent Van Geel. 

Ik ben daar ook gaan fietsen met 
de duofiets, maar mijn poep deed 
ontzettend veel pijn, waardoor ik 
daarna niet meer wou fietsen. Ik 
kreeg er op zondag een uitgebreid 
ontbijt met spek en eieren en een 
glaasje vers fruitsap! Ik werd daar 
goed verwend door Eric en Jeanine 
(onze persoonlijke koks). 

Ik ben een six-pack jupiler en een 
summertime voor Ann gaan halen 
als bedanking voor het leuke kamp 
en gezelschap! Ik ben blij dat ik 
mocht mee gaan en we gaan zeker 
nog eens terug!!!! Wanneer? Dat 
weet ik niet. 

 

Bellewaerde 

Johny kwam mij om 9.30u halen 
op Akiz om door te rijden naar Bel-
lewaerde in Ieper. Er was geen ge-
handicaptenparking. Bij mijn ticket 
kreeg Johny een boekje voor men-
sen met een beperking zodat ik 
niet moest aanschuiven voor de 
attracties. De 1e attractie was de 

Zomervakantie van Eliah 

 

K 
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Rapid River en dat is een wildwa-
terbaan. We zijn blijven zitten, 2 
keer deze attractie gedaan. Daarna 
zijn we middageten gaan eten in 
de Texas Grill. Ik at een Big Texas, 
een grote hamburger met frietjes 
en een cola. Johny at ribbetjes met 
frietjes en een cola. Na ons eten 
een sigaretje gerookt en ver-
trokken naar de Boomerang. Deze 
attractie gaat over kop. Ik dacht 
dat er een klein meisje naast mij 
zat die hard aan het gillen was 
maar het was Johny. We gingen op 
verschillende attracties. 

Johny wou in Bellewaerde naar een 
4D-cinema gaan maar we zijn er 
niet binnen geraakt omdat de 
wachttijd 2 uren was. We zijn dan 
nog iets gaan drinken en ik rookte 
nog een sigaret. Daarna zijn we 
naar het spookhuis geweest waar 
alles rond mij bewoog maar ik zat 
in een zetel. Niet griezelig dus. 
Daarna gingen we een softijsje 
eten. Na het ijsje vertrokken we 
huiswaarts. Ik was terug op Akiz 
om 18.30u.  

Het was een heel plezante dag met 
“my brother from another mother”. 
Ik heb een fantastische dag gehad 
en ben Johny enorm dankbaar! Hij 
is mijn beste vriend in Bachte. 

 

 

 

 

Eliah bij Q-music 

“Ik heb een fantastische dag gehad  
en ben Johny enorm dankbaar!” 

Eliah 
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en lange weg 

We hebben een lange weg 
afgelegd. Met vele goede 

ideeën, vele suggesties, maar ook 
met een informaticadienst die heel 
veel andere projecten heeft.  

Veel ideeën dus, maar onvol-
doende vakkennis om knopen door 
te hakken. Bijvoorbeeld: als on-
twerp A en B even mooi zijn, welk 
is dan voor de bezoeker het best? 
Of technisch gezien de beste op-
tie? 

 
Wat wisten we wél zeker? De nieu-
we website moet minstens reken-
ing houden met de volgende 
kwaliteitseisen:  

 Vlot vindbaar via zoekmachi-
nes (Google e.a.) 

 Goed werken in alle browsers 

 Past zich automatisch aan op 
laptop, smartphone, tablet 

 Inhoud is eenvoudig te delen 
via sociale media 

 Gebruiksvriendelijk:   

 eenvoudig navigeren 
door de website 

 goede hulpfuncties 
(zoeken, broodkrui-
mels) 

 laadt snel 

 Contactformulieren waarbij je 
direct feedback van ont-
vangst krijgt (automatisch) 

 Voldoet aan alle GDPR en pri-
vacyregels  

 Er worden webstatistieken 
bijgehouden 

 In een herkenbare stijl, look 
& feel die past bij het DVC 

 

Simpel als ABC 

We beslissen in mei 2017 om in 
zee te gaan met een firma om de 
nieuwe website op te bouwen. We 
kiezen voor ABC IT uit 
Kruishoutem. We verwachten dat 
alles nu in een stroomversnelling  
komt. 

Andy (vrijwilliger informatica) blijft 
wel een belangrijke spilfiguur in 
het hele website-verhaal. In het 
DVC hebben we een werkgroep 
met leden vanuit verschillende in-
valshoeken: Sofie (loket), Vera 

Een nieuwe website is geboren  

E 

“Veel ideeën  
dus, maar  

onvoldoende 
vakkennis  
om knopen  

door te hakken.”  
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(jobs), Kurt (vrijwilligers), Caroline 
(Kwaliteit en Vorming) en Leen 
(communicatie). 

 

In 1, 2, 3, of toch nie? 

Hoe gaan we tewerk? 

 Iemand van de firma komt 

langs voor een eerste kennis-

making met de voorziening 

en onze verwachtingen voor 

de website en ze werken een 

eerste ontwerp uit. 

 We beoordelen dit met de 

werkgroep en geven feed-

back. Zo koppelen we enkele 

keren terug en wordt het 

ontwerp telkens herwerkt. 

Uiteindelijk gaan zo toch al 

snel enkele maanden voorbij. 

 En dan komt het grootste 

werk voor ons. Welke inhoud 

komt er juist in de website? 

Niets wordt zomaar overge-

nomen van de oude, alles 

wordt in vraag gesteld en/of 

herwerkt. Bij deze nogmaals 

onze dank aan iedereen die 

daar voor of achter de scher-

men een bijdrage aan lever-

de. 

 Het voordeel van de nieuwe 
website is dat we eenvoudig 
dingen kunnen aanpassen of 
toevoegen. Hiervoor kregen 
we enkele keren opleiding. 
Maar we merkten al heel snel 

dat je het maar al doende 
leert. Uren en dagen kostte 
het: tekstblokken toevoegen, 
foto’s, de lay-out wijzigen, 
linken leggen … 

 Foto’s! Ook onmisbaar op 
een website. Gelukkig had-
den we de foto’s die Joost 
Van Hoey bij ons trok. Die 
zijn allemaal in dezelfde stijl. 
Al was het niet zo simpel om 
te beslissen welke foto we bij 
welke pagina’s zetten.  

 Ondertussen zijn we eind mei 
en is alles zo goed als klaar. 
“Nog een paar laatste de-
tails”, denken we. “De dead-
line ‘voor de zomer’, die ha-
len we vlekkeloos.” Maar dat 
is net het moment dat het 
hele GDPR-verhaal op de 
proppen komt… Er is een ex-
tra module nodig, de privacy-
verklaring staat nog niet op 
punt en we moeten een data-
register aanmaken. Wég 
deadline en hallo aan de 
frustraties bij de werkgroep. 

 Maar eind goed, al goed.  
28 augustus 2018, net voor 
de start van het nieuwe 
werkjaar is het dan toch ge-
lukt. De nieuwe website is 
online!  

 
Werkgroep website 

We blijven benieuwd naar feedback.  
De werkgroep blijft ook op geregelde tijdstippen 

samenkomen, want onze website is nu wel ‘klaar’, 
maar ‘af’ is hij nooit.  

Feedback, tips of 
ideeën voor de 

website? 
 

Spreek iemand 
van de werkgroep 

aan  
of laat het ons 

weten via  
communicatie@ 
dvcheilighart.be  
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Kalender 

Pensioen 

artelijk dank aan Carine De Rekeneire, Annette Van Vijnckt en Rita 
Creteur voor de vele jaren dienst. H 

             Carine         Annette       Rita 

Personeels-
vergadering  

in een  
nieuw jasje 
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Respect 

ier even de duiding van 
het jaarthema zoals gege-
ven in de startviering.  
Respect, een klein woord 

maar groots in het leven.  
We praten er veel over. Het lijkt 
bijna vanzelfsprekend. Het is een 
waarde die in vele religies, filoso-
fieën, op de werkvloer en zelfs 
academisch besproken wordt. En 
toch voelen veel mensen zich niet 
altijd gerespecteerd. Misschien zijn 
er onder ons ook moedigen, die 
zichzelf even durven voor de spie-
gel plaatsen en erkennen dat ze 
misschien ook niet altijd op een 
even respectvolle wijze anderen 
behandelen. Respect krijgen of on-
dervinden start eigenlijk bij res-
pect geven aan of tonen voor an-
deren. Zo simpel werkt het. Dat is 
de wonderlijke sleutel onthuld. Dat 
hoeft niet eens zo lastig of tijdro-
vend te zijn. Respect kost hele-
maal geen extra tijd. Het gaat om 
hoe iets overgebracht wordt door 
de toon en non-verbale communi-
catie en niet om een speciale los-
staande actie. Respect uit je de 
hele dag door. Een respectvolle 
houding en communicatie kan uit-
stralen: “Ik waardeer wie je bent 
en wat je doet, zelfs al ben ik het 
soms niet met je eens” En het gaat 
erover dat die houding authentiek 
is, niet een soort komedie maar 
iets wat je van binnenuit ook echt 
meent.  
Bij de start van een nieuw werk-
jaar willen we tijd nemen om te 
zien dat iedereen anders is en an-
ders kan denken. Als we samen-
werken met al die verschillen, dur-
ven geloven in de meerwaarde van 
iedereen die hier aan de slag is, 
dan kunnen we zeker leuke en 
constructieve momenten beleven.  
Op naar een respectvolle (samen)
werking en respectvol (samen)
leven! (ZES) 

H 

Hoe kunnen we respect hebben 
voor elkaar vertaald zien in ons 
dienstverlenend huis? 
 
Kennen we elkaar als collega’s? 
Dan is het toch leuk te zien dat we 
elkaar herkennen? Elkaar durven 
aankijken bij het binnenstappen in 
huis en bij het elkaar kruisen in de 
gang. Een simpele goede morgen, 
middag of tot morgen kan een 
glimlach of een verkennende frons 
doen verschijnen. Elkaar een ver-
kwikkend weekend of vakantie 
toewensen ook.  
 
Helpen we elkaar als collega’s? Op 
de werkvloer, op de gang, in het 
bijsturen van onze meningen, be-
sluiten, voorstellen? Zie je een col-
lega sukkelen met een kar, rolstoel 
of ander maneuver dan is het een 
heel schoon gebaar jouw hulp voor 
te stellen. 
 
Respecteer elkaars tijd en kom op 
tijd en verlaat niet vroeger het ge-
sprek dan afgesproken. Respecteer 
elkaars engagement. Maken we 
tijd om echt met elkaar in gesprek 
te gaan? Beantwoorden we de vra-
gen, voorstellen, bedenkingen of 
verzuchtingen via een uitnodigen-
de of appellerende mail binnen een 
aanvaardbare termijn? Geven we 
überhaupt antwoord dat we deze 
mails gelezen hebben of het lezen 
waard vinden? 

 

Respect is meer 
dan beleefdheid 
maar daar begint 

het mee! 
Aan ons psycho-
sociaal welzijn 

werken we  
allemaal toch? 
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Luisteren we respectvol naar el-
kaar? Laat uw persoonlijke af-
spraak en gesprek dan niet door-
kruisen door een telefoontje of 
binnenkomende mail op uw 
smartphone. Laten we elkaar uit-
spreken? Begrijpen we elkaar goed 
dan herhalen we best hoe we be-
sluitend uit elkaar kunnen gaan. 
 
Respecteren we onze gemaakte 
afspraken naar elkaar? Zijn we 
voorbereid als ons dat gevraagd 
werd? Lezen we elkaars verslagen 
na of leggen we ze op een hoopje? 
Maken we tijd om die zaken op te 
volgen of uit te voeren zoals be-
loofd? 
 
Respecteren we elkaars werk? Ve-
gen we onze voeten om de gangen 
niet extra vuiler te maken dan no-
dig? Denken we ook aan het werk 
van ons niet directe collega’s bij 
het vullen van de was en andere 
vuilzakken? Ruimen we onze zaken 
op als die op een ander liggen of 
laten we het aan die ander? De 
collega schoonmaakster?  
 
Respecteren we elkaars privacy in 
vraagstelling of roddels? Op sociale 
media?  
 
Respecteren we de verkeer -en 
parkeerregels op ons terrein of la-
ten we het probleem voor een an-
der?  
 
Tja collega’s zijn niet enkel die 
mensen waarmee je iedere dag 
naast of met elkaar werkt maar 
zeker ook die mensen die wat ver-
der van je af werken! Dit valt op 
als de keten hapert of zelfs even-
tjes stopt bij organisatieproble-
men. Dan merken we dat er overal 
veel werk verzet wordt dat direct 
een impact heeft op onze dienst-
verlening.  
 
Respect betonen zit in het non-
verbale, in het woord, in het ge-

 

baar, in de ondersteuning en hulp 
die je biedt, in de verontschuldi-
ging het niet gezien of betoond te 
hebben. Niet in het éénmalige  
maar in de herhaling. In de op-
rechtheid. 
 
Respect is meer dan beleefdheid 
maar daar begint het mee! 
Aan ons psychosociaal welzijn wer-
ken we allemaal toch? 
 
Bedankt collega voor jouw respect. 
Ik respecteer jou ook! 
 
Filip Desmet 
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oor de vierde maal richting 
Knokke voor  een dagje 
sportoase Duinenwater… 
dit wordt echt een klassie-

ker.  

Het zijn nog net geen Tomorrow-
land procedures om een zitje te  
bemachtigen op de bus, maar we 
merken dat jaar na jaar het in-
schrijvingsbord voor deze uitstap 
sneller ingevuld wordt. 

Het is dan ook een unieke kans om 
te genieten van het “prachtig re-
creatief zwembad met glijbanen, 
stroomversnellingen, golfslagba-
den, fonteinen,... “ zoals de recla-
me folder belooft. 

En we krijgen meer … de keuken in 
de brasserie is tip top in orde: de 
maaltijden heerlijk en verzorgd, de 
bediening vriendelijk en vlot… wat 
moeten we meer hebben?  

Bij mooi weer is het een ideale lo-
catie om nog een wandelingetje te 
maken… jammer genoeg zat het 
weer dit jaar niet mee. 

Er gingen terug 23 zorgvragers en 
20 begeleiders mee. Het omkleden 
in minder goed aangepaste kleed-
kamer is geen sinecure, maar met 
al die geroutineerde begeleiders 
viel dit goed mee. En dan heerlijk 
genieten … leuk zo’n zalig moment 
samen met de therapeut , opvoed-
ster en ouders… De foto’s spreken 
voor zich… na het zwemmen volg-
de dan een heerlijke maaltijd met 
een wandelingetje voor hen die 
nog niet moe waren… de andere 
groep werkte het programma in de 
omgekeerde volgorde af. 

Rond 15 uur keerden we terug 
richting Bachte. Iedereen moe en 
voldaan.   

Ik ken alleen de woorden zalig, 
heerlijk, genieten, reuze, super, 
tof, voor herhaling vatbaar,… 

Voor hen die er niet bij konden 
zijn… we zoeken nog sponsoring 
en een vrij moment in Knokke 
voor een tweede uitstap. 

Wij willen ook in naam van al on-
ze zorgvragers de sponsors van 
deze uitstap hartelijk  danken! 

Dienst sport en beweging 

Zwemuitstap Knokke 

4 september 2018 

V 
 

Het “prachtig  
recreatief  

zwembad met 
glijbanen, 

stroomversnellin-
gen, golfslagba-

den, fonteinen,.. “ 
zoals de reclame 
folder belooft. 
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Philip en René 

Zonder woorden 
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Buitenbeen 

akantie, zon, ijsjes, ... het 
kleine Smart autootje was 
volgeladen met ambachte-
lijk ijs van topkwaliteit.  

Het  ijskarretje was gevuld met 9 
soorten ijs, 2 soorten horentjes, 
galetten en potjes. Vanille, aard-
bei, chocolade, pistache, mokka, 
speculaas, groene appel, kers, ...   

Het smaakte!! 

 

Zaterdag 29 september stipt om 7 
u konden we met de bus vertrek-
ken richting Reims. De zon was 
van de partij! 

Gids Lieven en chauffeur Marc 
gidsten ons vol enthousiasme naar 
de bestemming Reims. In Basiliek 
St. Remi konden we genieten van 
een grandioze repetitie van het 
koor.  

De stad van de Champagne had 
veel te bieden. Een wandeling door 
een rijke stad met een machtige 
kathedraal.  

In de namiddag bezochten we het 
Champagnehuis Castelane  met 
een lekker glaasje, een mooie ave-
nue, de kilometers caves.  

We genoten van de rondvaart op 
de Marne op zondagvoormiddag. 
Na een lekkere champagne lunch 
bezochten we de wijnboer Henri 
Maillart. 

Met de  bus, volgeladen met 
champagne, keerden we tevreden 
huiswaarts.  

We kijken al uit naar het volgende 
buitenbeenweekend! 

 

Op vrijdag 16 november laden we 
de bus weer vol en trekken we 
richting Puurs voor de spektakel 
musical 40-45. De kaarten zijn de 
deur al uit en zullen verdeeld wor-
den vanuit het onthaal.  

 

De Sint zal ons dit jaar niet verge-
ten en komt ons bezoeken op za-
terdagnamiddag 1 december. Het 
wordt een heus kinderfeest. 

Kinderen en kleinkinderen van het 
personeel zijn van harte welkom.   

 

Kom zeker ook eens langs ons 
kraam op WinterLeie op 15 decem-
ber! 

V 
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ees voorzichtig met aanraken, uittrekken, of in de mond 
steken  

Wees alert voor jezelf en zorgvragers dat zij niet zomaar plan-
ten aanraken, knakken om dan zichzelf aan te raken, in de ogen te wrij-
ven of in de mond te steken.  

Bij de aanplant hebben we rekening gehouden met de keuze voor niet 
giftige rassen.  

Maar door de intense groei van (on)kruiden kan het toch gebeuren dat er 
hier en daar al eens een niet gewilde plant giftig kan zijn.  

 

Hoe reageren als een kind van een plant 
gegeten heeft? (bron antigifcentrum)  

Jonge kinderen steken vaak besjes of bla-
deren van een plant in de mond. Meestal 
loopt dit goed af. Slechts één op zeven kin-
deren zal symptomen ontwikkelen. Het zijn 
vooral spijsverteringsstoornissen zoals mis-
selijkheid, braken, buikpijn en diarree.  

Wat te doen?  

 Verwijder de plantenresten uit de 
mond en geef een glas water te drinken.  

 Neem contact op met medische dienst 
of het Antigifcentrum (070 245 245) of de 
huisarts. Hou de naam van de plant bij de 
hand.  

 Ken je de naam niet, ga er dan mee 
naar een tuincentrum, bloemenwinkel of een 
andere plantenkenner in de buurt. Neem 
een volledige tak mee, met bladeren en 
bloemen of vruchten.  

 

Zo zijn er door medewerkers/kenners al een 
paar planten ‘gespot’ en verwijderd zoals 
wolfsmelk en doornappel.  

Filip Desmet  
Preventieadviseur  

 

 

 

 

 

 

Planten en (on)kruiden in onze mooie 
Leietuin tieren welig en zijn mooi 
maar ... 

W 

 

Doornappel 

Wolfsmelk 
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iets is mooier dan met jou, de weg te zoeken 

Op alle momenten, alle hoeken 

 
te zien dat het goed is, ziet dat we bruisen 

met aandacht en gevoel komt het echt wel goe-oed, echt wel goed 

 
En dan nemen we  tijd om te observeren 

Wat je ons vertelt houdt ons open, alert 

zorgen voor ontmoeting, voor ontspanning 

Hier en overal -hier en overal 

We nemen de tijd om aan te kondigen  

Door je te roepen of  aan te raken 

bij elke verplaatsing alle contacten 

nu en altijd, nu en altijd. 

Ik ben blij dat je hier bent… 

Niet is mooier dan, samen te beleven, 

je een echt goed gevoel te geven 

te zien dat er tijd is, zien dat er ruimte is 

met aandacht en gevoel komt het wel goe-oed, echt wel goed 

 

En dan nemen we tijd om te observeren 

Wat je ons vertelt houdt ons open, alert 

zorgen voor ontmoeting, voor ontspanning 

Hier en overal -hier en overal 

We nemen de tijd om aan te kondigen  

Door je te roepen of je aan te raken 

bij elke verplaatsing alle contacten 

nu en altijd, nu en altijd. 

 

Bachtelande,   …. Bachtelande  

Bachtelande   …. Bachtelande 

N 

Bachtelande 
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Burn-out 

n vuur en vlam was je  

Onbevreesd tegen de wind in blazend 

Creatief  buiten de lijntjes kleurend 

Met je hart op de tong 

Kon je mij steeds inspireren 

Je was je eigen brandstof 

Dacht je 

Je stond er niet bij stil 

Dat geen vuur eeuwig brandend blijft 

Als het niet gevoed wordt door anderen 

 

Maar weet je  

Ik heb de sintels van je bezieling in mijn handen 

En zal geduldig wachten 

Tot je weer de kracht vindt  

Om er leven in te blazen 

 

En in vuur en vlam zullen we zijn 

Onbevreesd tegen de wind in blazend 

Creatief buiten de lijntjes kleurend 

Met ons hart op de tong 

Elkaar inspireren 

 

                                                                                                                       

Evelyn. 

 

Geïnspireerd door het artikel van Cecile ‘Out 
aan de burn-out!’ 
De Brug Juni  

 

I 
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Onze innovatiecoach 

anny, in mei zagen we alle-
maal voor het eerst Ute 
Coudyser in het DVC, toen 
ze op de personeelsverga-

dering kwam vertellen over de or-
ganisatie-ontwikkeling. Na die per-
soneelsvergadering volgde de op-
roep naar kandidaten voor de 
functie innovatie-coach, een half-
tijdse functie voor een jaar.  

Jij bent onze innovatie-coach. Dat 
vraagt toch een woordje meer. 

Wat heeft jou doen kiezen voor 
deze job? 

Vanuit de praktijk, medewerkers 
van op de groepen vertellen mij 
dat er iets moet veranderen. Maar 
ook vanuit zelfervaring en vanuit 
betrokkenheid. 

Er is soms een sfeer van ongenoe-
gen, ontevredenheid, bij mezelf 
merkte ik dit ook. Dit gevoel wou 
ik aan de kant zetten door de ver-
andering mee in handen te nemen. 
Ik zag dit als een kans om het tij 
te helpen keren. 

Wat houdt de functie innovatie
-coach eigenlijk in? Hoe ziet de 
gemiddelde dag van een inno-
vatiecoach eruit? 

De sneukeltoer was het startschot 
en was een praktische kant. Deze 
functie zit nog in zijn beginfase, 
het is nog niet in volle expansie. Ik 
heb veel boeken en beeldmateriaal 
gekregen waar ik mij momenteel 
in verdiep. Dit geeft me inspiratie 
om dan met de projectgroep van 
start te gaan en om finaal tot een 
blauwdruk te komen. 

De functie is halftijds, daar-
naast ben je ook nog dienst-
hoofd van een paar groepen. 
Hoe combineer je dat?  

In de start leek dit voor mij het-
zelfde zoals ik dit combineerde met 
de job van diensthoofd kiné. Maar 
ik merk nu dat ik meer tijd in de 
leefgroepen wil stoppen en andere 
zaken (zoals het lezen en echt de 
tijd nemen om te reflecteren) 
langs de kant schuif. Het blijft een 
evenwichtsoefening. Eenmaal de 
projectgroep van start is, zal dit 
gemakkelijker zijn, het zal een ge-
lijke waarde zijn om de zaken con-
creter aan te pakken.  

De sneukeltoer was het start-
schot van de hele organisatie-
ontwikkeling. Hoe kijk je zelf 
terug naar de sneukeltoer? 

Voor mijn start in deze functie was 
de sneukeltoer al volop bezig door 
de verschillende subgroepen. Ik 
hield mij vooral bezig met het 
eindpunt. De dag zelf heb ik kort 
de sfeer opgesnoven bij de ver-
schillende standen. We benoemen 
het als een startschot en ik voelde 
het echt als een begin van deze 
organisatie-ontwikkeling. Van zo’n 
grote opkomst had ik nooit durven 
dromen, het lag buiten mijn ver-
wachtingen. 

De vraag die we tijdens en na 
de sneukeltoer het meest hoor-
den is “en wat gaat daar nu 
mee gebeuren?” Kan jij die 
vraag beantwoorden? Hoe 
wordt al die informatie ver-
werkt? 

Ik heb deze vraag ook al veel ge-
hoord en ook van ‘we hebben het 
al eens gezegd’. Ik wil me garant 
stellen dat we er nu echt mee aan 
de slag gaan. Ook voor de directie  
heeft dit project prioriteit. In ver-
band met de verwerking hebben 
we reeds samengezeten met Ute 
en met Elisa (zij heeft in het verle-
den ervaring met wetenschappelij-
ke en hoe op een gefundeerde ma-

D 
“Ik wil me garant 
stellen dat we er 
nu echt mee aan 

de slag gaan.  
 

Ook voor de  
directie heeft  

dit project  
prioriteit.” 
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nier info verwerken). De verwer-
king zal gebeuren in samenspraak 
met de projectgroep. 

Wat zijn nu de volgende stap-
pen in de organisatie-
ontwikkeling? En hoe kunnen 
we mee volgen wat er gebeurt?  

De volgende stap is de project-
groep opstarten. Hier is het be-
langrijk dat we vanuit alle echelons 
een vertegenwoordiger hebben. 
Het is een project van samen. 

We buigen ons over de ontvangen 
info, we denken na over verschil-
lende modellen. Ute heeft veel er-
varing met die modellen. Vanuit de 
ontvangen info van de sneukeltoer 
en vanuit de conclusies die we 
daar uithalen, gaan we kijken welk 
model bij onze voorziening het 
beste past. En uiteraard brengen 
we jullie terug op de hoogte.  

Als we het hebben over organi-
satie-ontwikkeling, moeten we 
het dan hebben over het duo 
Ute – Danny, of verdwijnt Ute 
naar de achtergrond? 

 

Ik blijf het aanspreekpunt in huis 
en Ute doorloopt samen met ons 
dit proces. Ze is aangesteld vanuit 
haar expertise en in het begin van 
dit proces is dit toch noodzakelijk. 
Ik zie ze ook als een coach voor 
mezelf om dit project een goede 
vorm te geven. 

Wil je zelf nog iets aanvullen? 

Bij mezelf voel ik wat stress, ik zou 
het graag zien slagen. Niet als am-
bitie maar als het oprecht goed 
voorhebben. Dat iedereen hier in 
deze voorziening mag werken waar 
de goesting vanaf straalt. Weg met 
de energievreters. 

Houd je ons aub verder op de 
hoogte van het proces? Ook via 
De Brug? 

Zeker, vanuit verschillende kana-
len houden we jullie op de hoogte. 
Ik beloof dat ik er alert ga voor 
zijn om jullie goed te informeren! 
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eter, je stelde jezelf al 
eens kort voor in onze 
Weekklapper. Kan je dat 
misschien toch nog kort 
eens overdoen? Wie ben 

je en wat doe je in het dage-
lijkse leven? 

Ik woon in de straat, schuin over 
D’Hulhaeghe. Ik ben getrouwd met 
Ria Follet, huisarts en heb 3 
kinderen die reeds het huis uit 
zijn. Ik werkte in de welzijnssector 
in Brussel bij Wivina Demeester. In 
het UZ Leuven was ik 5 jaar perso-
neelsdirecteur van 7 000 medew-
erkers. De laatste 10 jaar ging ik 
terug naar Brussel bij ’t Verbond 
zoals we zeggen. ’t Verbond telt 
775 leden en hierbij zijn zie-
kenhuizen, woonzorgcentra, gees-
telijke gezondheidszorg aange-
sloten. Dit was heel interessant en  
per jaar reed ik 63 000 km dus ik 
heb veel gezien. 

 

Je woont al jaren bij ons in de 
buurt. Welk beeld had je over 
het DVC voor je met ons kennis 
maakte? 
Net zoals voor de meeste Dein-
zenaren had ik een beeld van een 
gesloten huis. Een lelijk gebouw 
met glijbanen dat niet uit waarvoor 
het staat met fantasieën als gevolg 
(een ziekenhuis, psychiatrie, … ). 
Nu is er vooruitgang, de vlaggen 
en banners zorgen hiervoor. Het is 
een esthetische verbetering, nu 
krijgen de passanten een beeld. Ik 
had geen kennis van de grootte en 
van het grote aantal in personeel. 
De Deinzenaar beseft de grootte 
niet door de bouwstructuur. 

Er zijn mooie en goede dingen in 
het gebouw, zoals de lichtinval en 
de leefgroepen met een terras. Er 
zijn ook nog veel verouderde 
zaken. 

 

Is dat beeld ve-
randerd in de 
voorbije twee 
jaar?  

Ik geloof wel dat 
er onder-
houdswerken 
nodig zijn aan het 
gebouw maar het 
is in de goede zin 
veranderd. Ik jog 
regelmatig en 
passeer langs het 
’t veer. Het ge-
bouw heeft ook 
twee facetten. Je 
hebt langs de ene 
kant de realiteit: 
de drukke steen-
weg, lawaai en 
dan langs de 
achterkant heb-
ben jullie een 
grote troef. De 
rust die de 
omgeving geeft in 
al zijn seizoenen. 
De Leietuin is 
goed doordacht 
en daar heb je 
minder dat re-
aliteitsgevoel. 

Ik was aanwezig op Bacht’ in ’t 
licht en dit was een mooie ervar-
ing. De inzet voor de integratie en 
voor de verbinding die er is, die 
moet behouden en versterkt 
worden. 

Er heerst hier een positieve sfeer. 
Dit heb ik gevoeld bij de rondgang. 
De manier waarop men met de 
jongeren/volwassenen omgaat, de 
relatie is zo natuurlijk. Het is uiter-
aard een zorgrelatie en profes-
sioneel maar het is geen klinische 
setting zoals in ziekenhuizen waar 
een dokter afstand neemt van de 
patiënt. 

In gesprek met Peter Degadt 

P 
 

 

Peter Degadt 

Voorzitter Raad van Bestuur  
DVC Heilig Hart 
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Was je hier voordien al eens 
binnen geweest? Zoja, wan-
neer was dat dan? (bv. tijdens 
Dag van de Zorg) 
Ik ben hier een paar keer binnen 
geweest. In 1992 met Wivina dus 
werk gerelateerd. Maar ook tijdens 
een opendeurdag en tijdens de 
Dag van de Zorg in 2012. 

 

Je hebt waarschijnlijk een 
drukke agenda. Waarom vind 
je het voorzitterschap van een 
organisatie als de onze 
uitdagend genoeg om deze 
taak op te nemen? Wat trok je 
aan om dit hier bij ons te doen? 

Verschillende elementen. Eerst en 
vooral het is een waardevol werk. 
Je kan iets terug doen aan de 
samenleving. Mensen die een druk 
leven hebben gehad die willen nog 
iets doen. En hier in het DVC kan 
het niet mooier zijn. Het appèl dat 
ik kreeg bij de kennismaking van 
Dirk Remy en doordat ik Hubert 
Demeester ken, heeft me ook ge-
motiveerd. Maar ook de ver-
bondenheid met de straat en de 
stad Deinze. Ik wil hier nog meer 
verbinding kunnen leggen. Met 
veel plezier zelfs. 

 

Wat zijn je eerste ervaringen 
met het DVC? Je was ook zelf 
aanwezig op onze sneukeltoer 
met een missie. Heb je zelf een 
idee over de toekomstver-
wachtingen? Waar denk je dat 
het naartoe kan gaan? 

Vanuit de waarden koos ik voor 
verbinding, dat is wat moet over-
blijven zowel binnen in huis als 
met de samenleving. Dit is mijn 
toekomstverwachting, de band en 
verbinding met de omgeving en 
samenleving nog meer uitwerken. 
Een appèl voor transparantie, het 
wat, hoe en waarom tonen. Ook bij 
mensen die niets met onze sector 

 

te maken hebben. Ons legitimeren. 
Ik bedoel hiermee dat als mensen 
belastingen betalen, ze niet weten 
waar dat geld naar toe gaat. Ze 
doen nadenken dat ook belasting-
gelden naar ons gaat. 

De nieuwe financiering vraagt een 
grote betrokkenheid, keuzevrijheid 
en middelen. We zullen meer 
moeten inspelen/diversifiëren/
opener zijn en vraag gestuurd. Dat 
gaan we zeker doen, op de be-
hoefte inspelen. We gaan verken-
nen of samenwerking met 
gelijkaardige voorzieningen in onze 
regio of net verschillende mogelijk 
zijn. 

Dit zonder onze eigenheid en 
kernopdracht te verliezen en 
zonder dat er ons iemand kan 
nadoen. We zullen soepeler zijn in 
onze werkvormen zonder ons doel, 
ons basisconcept voor onze 
doelgroep uit het oog te verliezen. 
Ik geloof niet in het shoppen, we 
zijn niet zoals een supermarkt. 
Voor ouders willen we een helder 
discours. Ouders verwachten dat 
we hun familielid goed onthalen, 
begeleiden en behelpen. We ne-
men hun verantwoordelijkheid een 
deel over en garanderen con-
tinuïteit. Dit ethisch engagement 
hebben we beloofd en deze belofte 
blijft verankerd. 

 

Het is een oud zeer dat er een 
grote afstand is tussen de raad 
van bestuur van een organisa-
tie en de medewerkers, dat zij 
elkaar vaak niet kennen. Zie je 
het als een uitdaging om hier 
iets aan te doen? En op welke 
manier zouden we dat kunnen 
doen? 

We gaan dat zeker doen. Als er 
iets te doen is, zullen we meer 
aanwezig zijn om mensen beter te 
leren kennen. Iedereen heeft zijn 
eigen job, een eigen rol. Een 
goede organisatie is als die rol 
goed gespeeld wordt, maar je 

“Dit is mijn 
toekomst-

verwachting,  
de band en 

verbinding met 
de omgeving en 
samenleving nog 
meer uitwerken.”  
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moet weten waar het over gaat. Ik 
ben zeker dat Dirk Remy meer 
verbinding wil creëren dus we 
werken hier zeker aan. 

 

Onze organisatie leeft voor en 
door mensen en kan alleen zo 
verder bestaan. De sector staat 
onder grote druk. Welke 
boodschap wil jij graag mee-
geven aan onze medewerkers 
die vandaag werken in de 
zorg? En aan mensen die 
ervoor (willen) kiezen om in de 
zorg te komen werken? 

Jonge mensen de vraag stellen: 
wat zie je als je hier binnen wan-
delt? Het soort job dat je hier doet 
is goed werk en daar kan niemand 
aan twijfelen. Het zorgt voor ge-
luk, jullie stralen van-uit de buik. 
Jonge mensen kunnen we 
aantrekken door goed georgani-
seerde stages. Door drempels en 
vervreemding te overwinnen. Als 
de mensen het niet voelen dan 
heeft het geen zin. Er is ook een 
schaarste op de arbeidsmarkt niet 
enkel in de zorgsector maar in de 

 

hele economie. Het is ook bel-
angrijk om te tonen dat deze sec-
tor veel verbeterd is buiten in de 
jaren 70. De statuten en de om-
standigheden zijn verbeterd. In de 
industrie verdienen ze soms mind-
er. De attitude ten opzichte van  
jongeren is belangrijk. Met frisse 
ogen kijken, vragen wat ze van 
ons vinden, ons een beetje kwets-
baar opstellen. De eigenheid re-
specteren van de generaties. Tijd 
en energie in stagiairs steken is 
belangrijk. 

Openheid kan overtuigend zijn, 
getuigenissen kunnen hen 
aanspreken, zeker bij 14-15 jari-
gen. Het pad wordt gemaakt door 
erop te wandelen. 

“De attitude  
ten opzichte van 

jongeren is  
belangrijk.  

Met frisse ogen 
kijken, vragen 
wat ze van ons 

vinden.”  
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Atletiekkriebels in Beveren  
op de vesta-meeting 

onderdag 4 oktober werd 
het voor een aantal bewo-
ners van Dageraad Groen 
en Windroos een sportieve 

dag. 

Vroeg uit de veren … met een smi-
le op het gezicht en vlot door het 
verkeer geloodst door sportbege-
leider Niels kwamen onze sportie-
velingen aan in Beveren. 

Het werd een dagje waar je onder-
gedompeld werd in allerlei atletiek-
disciplines zoals bijvoorbeeld: ko-
gelstoten, 40 m sprint en nog vele 
andere. 

Alles op maat van onze zorgvra-
gers! 

De wachtmomenten werden door 
nevenactiviteiten opgevuld … spel-
letjes met de parachute … een be-
hendigheidsoefening en puzzels …
niets gingen onze zorgvragers uit 

VOETSPOREN 

 

de weg. 

Iedereen kreeg de kans om met 
zijn eigen talent uit te blinken. 

De organisatie verliep zeer goed. 

Elke groep kreeg een kleur om van 
de ene naar de andere activiteit 
door te schuiven. Hieraan werd ook 
een vrijwilliger (leerling uit 5, 6 of 
7de jaar uit plaatselijke scholen) 
gekoppeld. Een extra hulp voor ons  
en ook tof voor hen om met onze 
zorgvragers kennis te maken! En 
dit was wederzijds! 

Op het einde van de dag was de 
grote finale van de 40 m spurt. 

Mooi om te zien hoe er door ieder-
een samen werd gesupporterd! 

Maar onder het motto ‘deelnemen 
is belangrijker dan winnen’ werden 
er ook nog extra prijzen uitgereikt 
… en we waren bij de gelukkigen …
een toffe rugzak met nog allerlei 
extra verrassingen erin, toverde 
een big smile op het gezicht van 
één van onze zorgvragers. 

Als afsluiter nog voor iedereen een 
medaille en wegens de 10-jarige 
editie van het evenement nog voor 
alle deelnemers en begeleiders een 
lekker cup cakeje … dat gaat er 
natuurlijk nog altijd in! 

Op de vraag of onze zorgvragers 
nog willen terugkomen, was het 
antwoord unaniem … ja natuurlijk! 
’t Was tof! 

Met deze woorden is alles gezegd. 

Els Van Eenaeme 

D 

 

“Mooi om te zien 
hoe er door  

iedereen samen 
werd  

gesupporterd.”  
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VRAAGSTAART 

Vijf vragen aan Charlotte 

ie ben je en hoelang 
werk je in het DVC? 

Ik ben Charlotte Sercu 
en werk ongeveer 5 jaar 

in het DVC. Ik liep hier ook een 
half jaar stage. Sinds een jaar en 
acht maanden werk ik op Dage-
raad Geel. 

 

Van wat worden jouw batterij-
en opgeladen? 

Lachende mensen rondom mij ge-
ven me energie. Ik hou enorm van 
humor en mensen met een goed 
humeur.  

Lachen is voor mij ook een manier 
om zaken te verzachten en energie 
uit te halen. 

 

Mocht je voor 1 dag een super-
kracht kunnen hebben, welke 
zou dit zijn en waarom? 

Ik zou graag eens de geest van  
Aladin willen zijn voor 1 dag. Dan 
zou ik alle mensen 3 wensen ge-
ven en die verwezenlijken. Het lijkt 
mij fijn om te helpen mensen hun 
dromen waar te maken.  

Mijn vriend en ik zijn deze zomer 
op reis geweest naar Senegal en 
daar hebben we toch af en toe dat 
gevoel eens mogen ervaren. 

 

Wat was je grote kinderdroom? 

Ik wil al sinds mijn kindertijd we-
reldreiziger worden. Om uiteinde-
lijk een plekje te vinden die mijn 
paradijsje is. Ondertussen wil ik 
nog steeds de wereld gaan verken-
nen maar ik ben toch ook gelukkig 

om terug thuis te komen. 

Wat is er nodig om jou geluk-
kig te maken? 

Niet zo heel veel eigenlijk. Ik kan 
echt genieten van kleine dingen, 
zoals een lekker potje koken met 
een goed glas wijn, reizen, een 
glimlach en een goeiedag. Maar 
vooral van de liefde word ik geluk-
kig. 

 

 

 

 

 

 

W 

In elke Brug stelt één medewerker enkele vragen aan een andere mede-
werker van het DVC Heilig Hart. Stephanie De Meulemeester, leefgroep-
begeleider Contrabas, stelt vijf vragen aan Charlotte Sercu, leefgroepbe-
geleider Dageraad Geel. 
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VOETSPOREN 

Sfeerbeelden sneukeltoer 

Op donderdag 27 september namen 320 medewerkers deel aan onze 
sneukeltoer, het startschot van de organisatie ontwikkeling. Je kon er 5 
standen bezoeken: kwaliteit, struikelblokken, energie, waarden en dro-
men. Het eindpunt was onder de grote tent waar we te werk gingen met 
klei. Het was een zonovergoten dag! 

 

 

320  
medewerkers 

5 standen 
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VOETSPOREN 

Jubilarissen 

 

Vlnr 

Riquette De Poorter, An Ver-
biest, Lotte Oosterlynck, Nele 
Oosterlynck, Ann Schauvlieg-
he, Natalie Vansuyt, Lesley-
Anne Windels, Rosita Van 
Wambeke, Liesbeth Vande-
caveye 

Vlnr 

Vera Lootens, Cindy 
Descheemacker, Sandra De-
bosscher, An Beke, Heidi De-

vlamynck, Danny Bunck,  
Anne Marie Allaert, Anja Mig-

neau, Els Warlop, Isabelle 
Dhondt, Marleen De Ruyck 

Vlnr 

Colette Vandecaveye (35jr), 
Hilde Van Zeir, Greet Lemay-
eur, Hilde Davit, Annick De-
noyette, Sabine De Winter, 
Inge Peiers, Anouk Hache, 
Katleen Leloup, Ann Van Ac-
ker, Patricia Quintyn, Christi-
ne Hertoge, Kristien Ver-
meirsch, Katleen Vanhaver-
beke, Sonia Vanrenterghem, 
Veerle Verscheuren 

Vlnr 

Martine Platteau, Marleen 
Declercq, Martine Dekeucke-
laere, Marijke Billiet, Frieda 

Moeykens, Griet De Langhe, 
Marie Christine Van  

Speybroeck, Marianne  
Gevaert, Rita Vermeulen, 

Martine Pynaert 
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VOELSPRIETEN 

Kalender 

Oktober 

25/10 Time4society 

27/10 Gedachtenisviering 

30/10 Herfstanimatie 

November 

05/11 Raad van Bestuur 

06/11 Managementraad 

08/11 Personeelsvergadering‘ In  
 de kijker’ 

15/11 Ondernemingsraad 

18/11 Buffet ter Leie 

19/11 Avondanimatie 
 Geen school 
 Zorgvragersraad 

20/11 Avondanimatie 

22/11 Brandoefening 

25/11 Pannenkoekenbak 

27/11 CPBW 

December 

04/12 Dag van de logistiek 

11/12 Raad van Bestuur 

13/12 Brandoefening 

15/12 Winterleie 

17/12 CPBW 

20/12 De Brug verschijnt 
 Kerstspel 
 Ondernemingsraad 

Familieberichten 

 

OVERLIJDEN 

 
De heer Frans Maurits Van Bree, 5 
juli 2018, vader van Kristin Van 
Bree, leefgroepbegeleider 
Aquamarijn. 

De heer Luc Bossuyt, 4 augustus 
2018, schoonbroer van Gerda 
Ameije, ondersteuningscoördi-
nator 

De heer Daniël Van Overbeke, 16 
augustus 2018, schoonvader van 
Sabine De Winter, leefgroepbe-
geleider Aquamarijn 

De heer Herman De Simpelaere, 
17 augustus 2018, vader van 
Charlien De Simpelaere, mede-
werker distributie 

Mevrouw Sabine Moerman, 30 au-
gustus 2018, moeder van Kim 

(leefgroepbegeleider Toermalijn) 
en Axana Neirynck 
(leefgroepbegeleider Triangel)  

Mevrouw Georgette Vandenhende, 
4 september 2018, grootmoeder 
van Jelske (leefgroepbegeleider 
Triangel) en Antje Grymonprez 
(leefgroepbegeleider Meccano)  

De heer Gilbert Vanderbruggen, 11 
september 2018, vader van Seve-
rine Vanderbruggen, nachtbe-
geleider 

De heer Christiaan Van de Velde, 
15 september 2018, echtgenoot 
van Katrien Willems, medewerker 
onderhoud tm juni 2015 

De heer Bart Huyghe, 10 oktober 
2018, stafmedewerker informatie 
en fondsenwerving 
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KUS 

Familieberichten 

 

HUWELIJK 

 
Els Van Gansbeke en Sven 
Beeckman, 3 augustus 2018, ergo-
therapeute 

Daphné Vandecasteele en Lee De 
Keyser, 18 augustus 2018, zoon 
van Ria Vergote, medewerker eco-
nomaat  

Dorine Bracke en Stijn Terneu, 
18 augustus 2018, leefgroepbege-
leider Amethist 

Jessie Delmeiren en Tom Ver-
straeten, 1 september 2018, OO 
VAV sfeer, Domino en Topaas 

Sarah Dierkens en Olivier Verswij-
vel, 22 september 2018, zoon van 
Myriam Van hove, medewerker  
personeelsdienst 

Delfien Vandermoere en Dieter De 
Grave, 22 september 2018, zoon 
van Annick Van Doorne 
(economaat) en broer van Stefanie 
De Grave, leefgroepbegeleider 
Skoebidoe 

Hilde Vereecken en Tony Celi, 
22 september 2018, diensthoofd 
keuken en distributie. 

Elke Schaubroeck en Michiel Van 
Severen, Puzzel en Technische 
dienst 

GEBOORTE 

Lis De Vrieze, 4 juli 2018, dochter-
tje van Ad en Hanne Hoste, onder-
steunende leefgroepbegeleider en 
kleindochter van Rita Missiaen, 
leefgroepbegeleider semi internaat 

Otis Colpaert, 10 juli 2018, zoon-
tje van Glenn en Tamara Sche-
pens, leefgroepbegeleider 
Windroos. 

Finne Biesbrouck, 23 juli 2018, 
dochtertje van Elke en Kimberly 
Lowie, leefgroepbegeleider Tri-
angel 

Dauw Teirlinck, 29 juli 2018, 
kleindochter van Lutgarde Ver-
meulen, OO Triangel en Mo-
zaiek. 

Oscar Vliege, 14 augustus 2018, 
zoontje van Delphine Van Hoe en 
Thomas Vliege, leefgroepbege-
leider Contrabas 

Maura, 16 augustus 2018, klein-
dochter van Hilde Davit, onder-
steunend verpleegkundige. 

Arno Samaey, 16 augustus 2018, 
kleinzoon van Ann Van Den 
Meersschaut, ondersteunings-
coördinator 

Leon Knockaert, 23 augustus 
2018, zoontje van Cedric en Nina 
Lanckriet, leefgroepbegeleider 
Labyrint 

Ella De Bruyne, 28 augustus 2018, 
kleindochter van Ingrid Tomanski, 
medewerker onderhoud 

Clara Deseyn, 31 augustus 2018, 
dochter van Mieke Vanyzere en 
Niels Deseyn, medewerker 
sport 

Jelena Tomanek, 5 september 
2018, dochter van Pavel en Lien 
Van Laeken, leerkracht BO Ter 
Leie en kleindochter van Mieke 
Herrebaut, ergo in SWT 

Mirle Moens, 11 september 2018, 
kleindochter van Bart Huyghe, tot 
voor kort stafmedewerker commu-
nicatie en fundraising 

Thibault Quintyn, 11 september 
2018, kleinzoon van Mieke Detail-
leur, verpleegkundige Domino  

Vikas Naessens, 12 september 
2018, zoontje van Diëgo en 
Anouschka Veys, leefgroepbe-
geleider Diabolo 

Silas De Baets, 24 september 
2018, kleinzoon van Dina Vereec-
ken, medewerker keuken. 

Achiel Vandamme, 2 oktober 2018, 
kleinzoon van Annemie Gheysen, 
ergotherapeute 

Lenno De Meulemeester, 6 oktober 
2018, zoontje van Eline De Meul-
meester en Jolien Martens, 
leefgroepbegeleider Dageraad Vio-
let 
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Vind ik leuk 

 

Groen-blauw-rood-geel-oranje-violet 

 

Op het eind van de vakantie … 

 

Samen vieren 

Samen dansen 

Samen zijn 

 

Zomaar omdat het leuk is 

6 leefgroepen 

1 binnenplein 

1 mooie herinnering 

 

Dank u wel! 

 

 


