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Dromen 

at was toch geen droom? 
Dat koningin Mathilde uit-
gerekend onze voorziening 
bezoekt in de aanloop naar 

de Dag van de Zorg ….  

Dat was toch geen droom? Dat ze 
zo spontaan en betrokken is, en 
iedereen hier zo’n warm hart toe-
draagt … 

Dat was toch geen droom? Dat 
Eliah zijn droom om op Q-music te 
komen, werkelijkheid wordt … 

Dat was toch geen droom? Dat de 
bezoekers op de Dag van de Zorg 
vanalles beleven …  

Dat was toch geen droom? Dat de 
allereerste grootouder-kleinkind-
vakantie een voltreffer is … 

 

Neen, het waren geen dromen! Het 
zijn momenten om te koesteren.  

 

Dromen … dat moeten we vooral 
blijven doen. Van unieke en uit-
zonderlijke belevenissen. Maar 
misschien nog het meest van het 
doodgewone wat ons gelukkig 
maakt.  

Van de kleine momenten in de 
zorg, van de glinstering in de ogen 
van onze zorgvragers, van een 
glimlach op een gezicht, een ge-
lukzalig lachje, … 

En van een leuke lente en zonnige 
zomer! 

 

Laat ons dromen, en genieten! 

D 
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Kom erbij, en dans 

Kris (mama van Piet - Akiz): 

Het was even schrikken toen mij 
werd gevraagd om eventjes te 
praten met koningin Mathilde tij-
dens haar bezoek aan het DVC 
Heilig Hart op 15 maart. 

Eerst was ik wat terughoudend. Ik 
vreesde dat ik teveel over mijn 
woorden zou struikelen. Maar na 
enige aanmoediging van mijn kin-
deren heb ik toch toegezegd om 
het te doen. 

De dagen voor het bezoek vroeg ik 
mij af wat ik zou vertellen, hoe ik 
mij moest gedragen en werd ik 
wat zenuwachtig. Maar ik was niet 
alleen; ook de opvoedsters van 
leefgroep Akiz voelden de span-
ning. 

De dag van het bezoek is het ei-
genlijk allemaal heel goed meege-
vallen. Vanaf het eerste contact 
was alle spanning weg. Koningin 
Mathilde was zeer vriendelijk en 
gemoedelijk. Ze gaf de nodige 
aandacht aan Piet en luisterde ge-
concentreerd naar mijn verhaal. Ze 
had duidelijk interesse en stelde 
enkele vragen. 

Eigenlijk ben ik heel blij dat ik dit 
heb mogen meemaken. Het was 
een unieke belevenis. 

 

Anje (Algemeen onderhoud): 

Ik was aangenaam verrast zowel 
van het bezoek van de koningin als 
van het team Sfeer. 

In de voorbereiding was het heel 
stressy maar wanneer koningin 
Mathilde binnenkwam viel alle 
stress weg. Ze straalt rust uit en 
was heel begaan, ze gaf ieder kind 
evenveel aandacht. De leefgroep 
heeft me intens betrokken bij haar 
bezoek. Ze zorgden ervoor dat ie-
der kind bij een persoon zat. De 
kiné, de opvoedsters en ikzelf 
mochten even voor een kindje zor-
gen.  

 

In het kader van de Dag van de Zorg hadden we de eer koningin Mathil-
de te mogen verwelkomen in het DVC. 

De koningin maakte tijd voor een praatje met Marijke, Suzy en Eliah. 
Daarna nam ze met veel enthousiasme deel aan een sessie meditatief 
dansen.  

Ze ging ook langs op de leefgroepen Sfeer en Akiz. Ze begroette alle 
zorgvragers op een warme manier, met haar hand op hun schouder of 
handen.  

Ze heeft meermaals haar bewondering geuit voor de manier waarop wij 
omgaan met de zorgvragers. Een moment om te koesteren, waar we 
met plezier op kunnen terugblikken. 
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In eerste instantie ging ik mij op 
de achtergrond houden maar dit is 
niet gelukt. Het was een hele toffe 
ervaring! 

 

 

Saskia (Akiz): 

Koningin Mathilde is een oprecht 
betrokken en kundige vrouw. Zij 
heeft zich ontpopt tot een konin-
gin van het volk in haar doen en 
laten. Het was voor mij een eer 
om haar te mogen ontmoeten. 
Een dag om nooit meer te verge-
ten. 

Veel complimenten aan de organi-
satie en alle betrokkenen die deze 
dag tot in de puntjes hebben ver-
zorgd. 

 

“Koningin Mathilde 
heeft meermaals haar 

bewondering geuit 
voor de manier  

waarop wij omgaan 
met de zorgvragers.” 
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Ik startte als leefgroepsbege-
leider op leefgroep Lier. Daar 
heb ik zes jaar een warme 
tweede thuis gekend tot ik 

vorig jaar in april het assistent-
schap opgenomen heb onder Ger-
da Bytebier en Marijke Billiet. Dit 
was slechts van korte duur want in 
september 2018 ben ik gestart als 
leidinggevende in de nachtwerking 
van onze voorziening.  

De kennismaking met het nacht-
werk was voor mij een duik in het 
onbekende. Ik moest vaststellen 
dat ik op 6 jaar tijd maar heel wei-
nig wist over de organisatie, de 
geschiedenis en de visie. Ook meer 
dan de helft van de collega’s waren 
na 6 jaar nieuwe gezichten voor 
mij.  

De nacht is voor mij een hele tijd 
een onzichtbaar deel van onze 
voorziening geweest en dat is het 
op vandaag nog steeds voor velen. 
Daarom dat ik jullie wil laten mee-
kijken om te zien wat er zich aan 
de andere kant van onze 24 uurs 
zorg afspeelt.  

Ik wil licht werpen op dat waar ik 
fier op ben maar ook tonen dat 
werken in de nacht niet altijd van-
zelfsprekend is.  

 

De organisatie 
De nacht telt 23 medewerkers 
waaronder opvoedkundigen en 
verpleegkundigen. Deze zijn opge-
splitst in vaste en flexibele.  
De vaste medewerkers dragen tel-
kens hetzelfde pakket. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor opvolging, dag-
nachtoverleg, het aanpassen van 
werkschema’s, … Zij zijn de aan-
spreekpunten voor de begeleiders 
van overdag. Een vast pakket kan 
tussen vier en acht leefgroepen 
bevatten. Dit is afhankelijk van de 
medische zorg, het aantal wissel-

Een brug tussen dag en nacht 

houdingen, de nood aan nabijheid, 
…  
 
Wist je dat een vaste nachtbegelei-
der verantwoordelijk is voor de op-
volging van minstens 40 zorgvra-
gers? Voor sommige collega’s zijn 
dit er meer dan 70. 
 
De flexibele collega’s leren op ter-
mijn alle pakketten aan. Dit zijn er 
vijf in het hoofdgebouw plus één 
op site Dageraad. Zij zorgen voor 
verbinding tussen pakketten. Ze 
kunnen vergelijken, afwegen, 
voorstellen doen, … Ze laten ons 
toe binnen onze eigen werking 
‘over het muurtje te kijken’. 

Wist je dat een flexibele nachtbe-
geleider zo goed als elke zorgvra-
ger in onze voorziening kent?  

Daarnaast zijn alle collega’s lid van 
het BIT en volgen we de opleiding 
voor algemene permanentie.  

 

Een team met een visie 
De afgelopen maanden is mijn in-
zicht in het nachtwerk gegroeid en 
daarbij ook mijn respect en be-
wondering voor de collega’s die het 
werk doen. Wat je heel snel merkt 
is dat er veel gemeenschappelijke 
punten zijn tussen dag en nacht, 
zeker als het gaat over betrokken-
heid.  

De collega’s werken met éénzelfde 
visie. Deze houdt in dat slaap een 
primaire behoefte is net zoals eten 
en drinken. Concreet betekent dit 
dat we nooit de slaap zullen onder-
breken tenzij dit gemotiveerd is in 
het belang van de zorgvrager.  
Dit kan leiden tot boeiende discus-
sies waarin we de belangen afwe-
gen.  

Kunnen we het aantal controles 
afbouwen bij een zorgvrager? 
Schakelen we over naar meer au-

I 

“De kennismaking 
met de nacht  

was een duik in 
het onbekende.” 
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ditieve controles? Is er zorgtech-
nologie die ons kan ondersteunen? 
Zijn er alternatieven voor vrijheid 
beperkende maatregelen? Wat pri-
meert? Veiligheid of vrijheid? Na-
bijheid of nachtrust?  

De collega’s zijn betrokken. Velen 
hebben al jarenlang een band met 
hun zorgvragers en kunnen hen 
lezen als een boek.  
Een andere slaaphouding is soms 
al genoeg om te weten dat iemand 
ongemakken heeft. Men kan aan 
het gedrag van een zorgvrager al 
vaak voorspellen dat deze koorts 
zal krijgen. Een andere ademha-
ling, een andere blik, … zegt vaak 
al meer dan genoeg.  

 

Personeelswissels 
De aard van het werk zorgt voor 
heel wat personeelsverschuivin-
gen. Collega’s proberen het werk 
voor een tijd maar voelen dat het 
moeilijk gaat om overdag te sla-
pen. Anderen kiezen maar tijdelijk 
voor de job in functie van hun ge-
zin. Sommigen kiezen voor de 
nacht als eerste werkervaring 
maar zoeken dan andere uitdagin-
gen op. Dit vraagt heel wat aan-
passingsvermogen van de colle-
ga’s.  

Ook op vandaag zijn we op zoek 
naar een verpleegkundige om ons 
team te versterken.  

Niet goed voor je lichaam 
Onlosmakelijk verbonden met het 
nachtwerk zijn de nachtkwaaltjes. 
Rommelende darmen, geen eet-
lust, gewichtstoename of -afname, 
slaapproblemen, … Op langere ter-
mijn is er zelf sprake van toegeno-
men kans op diabetes type 2 en 
kanker.  

De voelbare last die het nachtwerk 
op een lichaam legt, had ik zelf 
onderschat. Het is een noodzaak 
om bewuster om te gaan met voe-
ding, slaap en inspanningen wan-
neer je een nachtwerker bent. Dat 
ondervind ik aan de lijve. Ik pro-
beer meer calorieën te eten omwil-
le van gewichtsverlies en neem 
melatoninesupplementen om van 
slaapritme te veranderen. Na en-
kele wakkere nachten reageer ik 
gevoeliger op film of muziek. Ook 
psychisch kan het lastig zijn.  
Het echte nachtwerk speelt zich 
dan nog niet af in mijn bureau 
maar wel op de leefgroepen.  

 

Verbinding 
De aanleiding om iets in de Brug te 
schrijven is de verbinding met on-
ze collega’s overdag. Zij zijn onze 
belangrijkste partners in de 24 
uurs zorg. We werken in dezelfde 
voorziening en dragen zorg voor 
dezelfde mensen. Doorgaans erva-
ren we een goede samenwerking. 
Toch voelen we dat er situationeel 
nog onbegrip kan bestaan in beide 
richtingen. We zien soms een ver-
haal van wij en zij, voor of tegen, 
winnen of verliezen. Dit willen we 
graag vermijden.  

Verschillende collega’s en stagiairs 
hebben de afgelopen maanden een 
nacht meegewerkt om hun zorg-
vragers op een andere manier te 
leren kennen. Telkens opnieuw 
was dit een succesverhaal.  

Weet dat jullie steeds welkom zijn 
om hetzelfde te doen. Een mailtje 
in overleg met je diensthoofd is 
voldoende. Ook verschillende colle-
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ga’s van de nacht hebben de wer-
king van leefgroepen overdag 
meegemaakt en vonden dit leer-
zaam.  

Steeds meer nachtmedewerkers 
nemen deel aan werkgroepen 
overdag. Palliatieve zorg, ergono-
mie, organisatieverandering, wel-
zijn op het werk, … Het is onze 
manier om voeling te behouden 
met wat er overdag leeft.  

We gaan vaker dan vroeger in 
overleg met de medische dienst. 
Enkele keren per jaar hebben we 
overlegmomenten waarbij we de 
verbinding maken tussen de ver-

De verbouwingen opvolgen,  
wat houdt dat in? 

inds november 2018 kan 
iedereen in GeOS een 
overzicht vinden van de 
gerealiseerde verbouwin-

gen. Je ziet ook een tijdslijn van 
de diensten en leefgroepen die nog 
verbouwd moeten worden.  
 
Dit overzicht is geen strak schema. 
Het dagelijkse leven in onze voor-
ziening brengt voortdurend nieuwe 
vragen met zich mee, waardoor er 
verschuivingen gebeuren in de 
planning. Danny en ik bekijken sa-
men deze vragen en reiken een 
haalbare oplossing aan, zonder dat 
het uiteindelijke plan op zijn kop 
gezet wordt. Wij houden het to-
taalprentje van de verbouwingen 
in de gaten en het te besteden 
budget. 

Enkele voorbeelden hiervan:  

• Meerdere opnames van zorgvra-
gers in een leefgroep (Topaas) 
die nog niet verbouwd is, stelt 
vragen zoals: waar kunnen die 

S 

pleegkundigen van de dag en de 
nacht. We voelen dat dit zijn 
vruchten afwerpt. We worden 
steeds meer één team.  

Lorenzo Claerhout 
Diensthoofd Nacht 

 

 

kinderen slapen? Is er extra 
ruimte om gesplitst te werken 
en het dagelijks leven haalbaar 
te houden? Dit heeft de keuze 
beïnvloed om de verdeling van 
de sondevoeding recent te wij-
zigen en naar de voorraadkel-
der te brengen. 

 

• Er wordt nieuwe ar-
beidskledij voorzien  
voor het personeel. Dit 
brengt een andere wijze 
van organiseren met 
zich mee in het 
schortenlokaal. Ook dan 
worden we aangespro-
ken en wordt in onder-
ling overleg overwogen 
of een verhuis naar de 
definitieve bestemming 
van het schortenlokaal 
zich opdringt of niet en 
wat dit voor gevolgen 
heeft. 

We proberen zoveel moge-

“We werken aan 
de verbinding met 

onze collega’s 
overdag.” 
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“Wij houden het 
totaalprentje van 
de verbouwingen 
in de gaten en  
het te besteden 

budget. 

lijk extra verbouwingen te vermij-
den. 
Bijvoorbeeld: Een nieuwe zorgvra-
ger die in het donker moet slapen, 
geven we tijdelijk een plek in een 
overflowkamer waar al een rolluik 
is voorzien. Door zicht te hebben 
op de slaapplaatsen ‘buiten’ de 
leefgroepen, kunnen we iemand 
naar een andere slaapkamer door-
schuiven. Dit doen we in overleg 
met het betrokken teamhoofd en 
ondersteuningscoördinator. 

De investeringsvragen staan niet 
los van de verbouwingen. Er zijn 
aanvragen voor nieuwe hoog-laag 
baden op een zestal leefgroepen. 
In overleg met Sofie maken we 
een prioriteitenlijst op. De noden 
zijn soms te acuut om tot de da-
tum van de verbouwing te wach-
ten. We gaan dan samen met 
Dries van de TD na waar we de 
aanpassing van die badkamers 
kunnen tussen schuiven.  

 

De verbouwing van de leefruimte 
van Windroos is in maart 2019 
afgerond. De leefruimte is vergroot 
en de keuken is verplaatst. De 
leefruimte is voorzien van een 
drietal kleine ruimten, waar een 
zorgvrager apart kan zitten als die 
het nodig heeft.  

 

We kijken uit naar de verbouwing 
van de gang A1 op de eerste ver-
dieping. 

• Daar zal op het einde van deze 
gang de leefgroep Diabolo 
gaan wonen.  

• Er zal een vergader-/
vormingslokaal komen. 

• Nieuw: het ‘Belevingsbad’ zal 
zijn plekje vinden helemaal 
vooraan in deze gang. 
 

Diabolo zal gedurende 5 à 6 maan-
den wonen in de verhuisliving Pira-
mide. 
 
In het najaar 2019 staan we dan 
voor de verbouwing van de vleugel  
’Vincentius’ tot een woonruimte 
voor Topaas.  

• Vincentius zal als vergaderzaal 
verhuizen naar de leegstaande 
living Klavier. 

• Daarnaast zullen een 40 tal 
mensen op een andere plek een 
tijdelijke bureau krijgen. Dit zijn 
de diensten kiné, ergo, activitei-
tenbegeleiding en sport.  

 
Namens WG opvolging verbouwin-
gen 
 
Leen D’Haeyer 
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De eerste grootouder-kleinkind  
vakantie in Villa Rozenrood 

orig jaar ontpopte er zich 
tijdens één van de vergade-
ringen van de werkgroep 
'vakanties, samen en apart' 

een topidee, namelijk het organise-
ren van een 'grootouder kleinkind 
vakantie'.  

Samen met collega Katrien Laloo 
besloot ik mijn schouders onder dit 
nieuw project te zetten.  

De voorbereiding ervan leverde heel 
wat stress, zenuwen en toch ook 
wel een aantal traantjes op. Hoe 
dichter onze vakantie naderde, hoe 
meer de paniek toesloeg. 

Tot plots de dag aanbrak van ons 
vertrek. Goedgehumeurd, gepakt en 
gezakt, vertrokken we samen met 
collega's Kathleen en Benedicte 
richting 'Villa Rozerood', De Panne.  

Ginder aangekomen verliep de ken-
nismaking met iedereen aange-
naam, maar ook wel een beetje af-
wachtend, aftastend ... 

De vele gezamenlijke activiteiten 
zorgden er echter algauw voor dat 
de groepssamenhang heel sterk 
werd.  

Het werd een intense week met mo-
menten van tranen, maar vooral 
met tijden waarin veel gelachen 
werd, waar er oprecht genoten 
werd, waar we samen konden bele-
ven, enz.  

Op het einde van deze korte, maar 
intensieve week konden we dan ook 
spreken van een hechte groep 
vrienden, die elkaar een warm hart 
toedragen en waarmee we samen 
toekomstgericht nog meer activitei-
ten zullen doen, zoals een gezellige 
bijeenkomst om alle foto's te bekij-
ken, enz.  

Hierbij wil ik dan ook nogmaals mijn 
oprechte dank uitspreken voor de 
meer dan fantastische week die ik 

samen met jullie allen heb mo-
gen beleven: 

dankjewel lieve oma's en opa's 
voor de lach die jullie getoverd 
hebben op ons gezicht, dankje-
wel helden van kindjes om ons 
te tonen hoe jullie kunnen ge-
nieten van de kleine dingen en 
dankjewel collega's voor de 
steun, de toeverlaat en de vele 
mooie woorden! 

 

Dikke knuffel en hopelijk tot vol-
gend jaar allemaal! 

Shalini 

V 

“Goedgehumeurd, 
gepakt en gezakt, 
vertrokken we.” 
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orig jaar in de werkgroep 
‘vakanties’ had collega 
Shalini het lumineuze idee 
om eens een kamp te or-

ganiseren voor kinderen met hun 
grootouders. 

Het zou een week moeten zijn 
waarin grootouders de kans krij-
gen om zonder de ouders hun 
kleinkind te kunnen koesteren  
met ondersteuning van enkele be-
geleiders van Bachte. 

De locatie “Villa Rozerood“ in De 
Panne, waar veel kinderen met 
hun ouders op weekend gaan was 
de juiste locatie. 

In december 2018 gingen we 
(Shalini en ik ) op een eerste ver-
kenning in de villa. 

Goed onthaal, vriendelijk en de 
goede aangepaste accommodatie 
voor onze kids. 

Bedboxen, hooglaag snoezelbad 
met licht en muziek, douchebran-

card, tilliften, snoezelruimte, mu-
ziekkamer, mooie tuin, op wandel-
afstand van het centrum van De 
Panne en van de zee,….alles de 
moeite om er een mooi verblijf van 
te maken! 

 

We kijken terug op een meer dan 
geslaagde vakantie, we hebben er 
allen van genoten, het buiten zijn, 
het elkaar helpen in de verzorging, 
het zien hoe grootouders de band 
met hun kleinkind versterkten in 
die korte week. 

Mooie intense momenten, soms 
emotioneel, maar hartverwar-
mend… 

Dikke merci aan de collega’s, de 
oma’s en opa’s en natuurlijk de 
schatjes van kinderen. 

Katrien  

V 

“Mooie intense 
momenten, soms 
emotioneel, maar 
hartverwarmend.” 
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Het grootouderkamp in Villa Rozerood was een succes. Wat hebben we 
met z’n allen genoten!! Daar kom je tot rust met je kindje. 

Het weer was prachtig. Iedere dag hebben we kunnen genieten met alle 
kindjes van de zeelucht die voor hen heel belangrijk is. 

Aan het verplegend personeel zeg ik Dank u wel. Jullie zijn onmisbaar. 

Niets was jullie teveel.         

Vele groetjes Mireille oma van Floor 

 

In de winter 2018-2019 hoorden we geruchten dat de grootouders met 
hun kleinkinderen een zorgeloze vakantie konden beleven in Villa Roze-
rood in De Panne. 

We waren zeer verheugd toen we een eerste uitnodiging kregen voor 
een eerste vergadering in Bachte met Shalini en Katrien. 

Eindelijk was het zover. Op 18 maart vertrokken we goedgezind naar de 
zee met het zonnetje in de valies die we aan de zee vrijgelaten hebben. 

In Villa Rozerood werden we heel goed ontvangen. Een zeer mooie ac-
commodatie met alles erop en eraan voor de verzorging van de kindjes. 

Een pluim voor al het  personeel en de vele vrijwilligers van 
Villa Rozerood. 

Niet te vergeten ook het verplegend personeel van Bachte 
die goed voor onze kleinkindjes zorgden. 

We hebben een onvergetelijke week beleefd met ons klein-
kind. 

Zeker een aanrader en voor herhaling vatbaar. 

 

Hugo, Denise, Eric en Vivian, grootouders van Roos 
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We moesten er niet lang over na-
denken: we schrijven ons in voor 

een city trip naar De 
Panne samen met 
Emiel. 

We nemen maandag-
middag alvast de zon 
mee, hopelijk voor de 
rest van de week. 

Zoals gepland komen 
we rond 3 uur aan in 
Villa Rozerood en we 
zijn al niet meer de 
eersten: de grootou-
ders van Roos (4 
stuks) zijn er al. 

Mondjesmaat stroomt 
ook de rest van het 
gezelschap binnen. 

De eerste kennisma-
king is er eentje van 
aarzelend aftoetsen 
maar al vlug blijkt dat 
het allemaal blijkbaar 
wel zal meevallen. 

Het is nog even wach-
ten op de kindjes en 
de begeleiders van 
Bachte maar: busje 
komt zo… 

VOETSPOREN 

 
 

En dan zijn ze er allemaal: Josse, 
lene, Floor, Liam, Laurens, Roos en 
Emiel: allemaal schatjes op hun 
eigen manier die we gedurende die 
intense dagen elk beter leren ken-
nen met hun eigen persoonlijkheid, 
vooral tijdens het muzikaal mo-
ment op woensdagmorgen. 

 

De warme manier waarop onze 
schatten verzorgd en gekoesterd 
worden door de begeleiders is 
meer dan bewonderenswaardig, 
mensen met een warm hart en een 
roeping die ons grenzeloos respect 
verdienen; 

Ook een pluim voor het team van 
Villa Rozerood. 

We vertrekken met een goed ge-
voel, met een paar nieuwe vriend-
schappen en misschien tot een vol-
gende keer. 

 

Paul en Hilde,  
grootouders van Emiel 

 

Het was een vrij impulsieve beslissing om mee te gaan op 
kamp, niet wetende wat ons te wachten stond, maar we za-
gen het wel zitten. Onze kleinzoon een weekje verwennen en 
kunnen kiezen voor gedeelde zorg, daar moet je niet aan 
twijfelen! 

De ontvangst in Villa Rozerood was zeer hartelijk, zowel door de an-
dere grootouders en de begeleiders van H. Hart Bachte, als door het 
personeel van het zorghotel. We zochten wat onwennig onze weg, 
maar het was voor iedereen nieuw.  

Onze kleinzoon Laurens, als driejarige met zijn aanstekelijke lach en 
als jongste van de zeven zorgkindjes, werd al vlug de “mascotte” van 
de groep. Niets moest en alles kon. Deelnemen aan een activiteit, een 
wandeling naar de kust of in de tuin, een snoezelmoment: als groot-
ouder mochten we genieten en samenzijn met ons kleinkind en vooral 
veel knuffelen. De max ! 

Op de laatste avond vierden we de verjaardag van een oma en zo 
konden we samen deze mooie vakantie afsluiten met een lach en ook 
een traan van vreugde om een zeer geslaagde week. 
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De kwalitatieve en professionele 
zorg op maat maakt van Villa Ro-
zerood een ideale locatie voor een 
vakantie met een zorgkindje. 

Kleinschalig, huiselijk en gezellig 
ingericht: alles is aanwezig voor 
een optimale zorg. Ook het gezel-
lig samen tafelen, de tijd om bij te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len met andere grootouders maak-
ten het verblijf interessant. En 
hoewel het verblijf voor ons, 
grootouders, vrij intens was, kon-
den we door de formule van ge-
deelde zorg samen echt genieten.  

Respect en bewondering voor het 
werk van de zorgverleners die de-
ze midweek organiseerden en on-

dersteunden!  

Dank je wel aan 
Shalini, Katrien, 
Kathleen en Béné-
dicte en ook aan 
het personeel en 
de vele vrijwilligers 
van Villa Rozerood: 
jullie bezorgden 
iedereen in huis 
een mooie tijd. 

Ik denk dat we in 
naam van alle aan-
wezige grootouders mogen zeg-
gen dat we ons zorgkindje een 
warm hart toedragen en dat we 
deze week zullen blijven koeste-
ren! 

Oma Wies en opa Donald 

 

11 zorgvragers en 30 van hun fa-
milieleden woonden de zegening 
met kracht bij. 
E.H. Rudy Van Acker, deken van 
Deinze, diende de zegening en zal-
ving toe als teken van bemoedi-
ging. ‘Het wonder van de aanra-
king in het sacrament van de Zal-
ving’ was de ondertitel.  
 
Door teksten, muziek en de woor-
den van Deken Rudy, voelden we 
weer die verbondenheid tussen 
onze zorgvragers, hun familie en 
begeleiders.  
Samen teksten lezen en een zus 
die voorlas, gaf dit samenzijn nog 
meer inhoud en voelden dat we 
elkaar nabij zijn.  
Als slot gaf Rudy het volgende 
mee: Zorg dragen voor elkaar be-
hoort tot het meest menselijke in 
ons bestaan.  

En dat kan ik alleen maar bea-
men. 
 
Na de viering praatten we nog 
wat na aan de koffietafel. Ook dit 
is een belangrijk, deugddoend 
moment. Dit samenkomen heeft 
veel waarde.  
 
Ik dank de ouders, Ger-
da en Suzanne voor de 
samenwerking.  
 
Omdat we het belang 
van die viering kennen, 
maken we dit volgend 
jaar bekend onder een 
ruimer publiek. 
 
Kurt Desmet 

Zegening met kracht 
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Agressie op het werk, vaker dan je 
denkt?! 
(vrije interpretatie naar publicatie Idewe) 

én op de negen Belgische 
werknemers heeft in de 
voorbije zes maanden een 
agressie-incident meege-

maakt. Dat blijkt uit een onder-
zoek van dienst voor preventie en 
bescherming op het werk IDEWE 
(Lode Godderis, directeur onder-
zoek IDEWE VRT NWS).  
Als je dit zou toepassen op het 
DVC, zou dat betekenen dat 60 
medewerkers met één of andere 
vorm van agressie kunnen te ma-
ken hebben. 
 
De meest voorkomende vormen 
van agressie uit het onderzoek: 

1. Uitgescholden of beledigd wor-

den (10,4%) 

2. Bedreigd worden met fysiek 

geweld (4,2%) 
3. Fysiek aangevallen worden 
(3,2%) 
 
Er zijn grosso modo twee grote 
groepen die de kroon spannen. 
"Het gaat enerzijds om de typisch 
mannelijke beroepen zoals de 
bouwsector of de zware industrie", 
zegt Godderis. "Anderzijds de 
zorgsector en de overheid." 

De werknemers in die twee grote 
groepen ervaren ook andere soor-
ten agressie. "In die eerste groep 
gaat het vooral over interne con-
flicten tussen werknemers onder-

ling", legt hij uit. "Bij de overheid 
of de zorg gaat het om jobs met 
veel contact met mensen en met 
vaak veel emotie. De agressie is 
daar dus vaak extern." 

Hoe omgaan met pesters op het 
werk?  

Wat moet iemand doen als een 
collega wordt gepest?  

Gordon: Bied aan om een vriend 
te zijn. Nodig jouw collega uit voor 
een lunch of een koffie en luister 
gewoon. Moedig de werknemer 
zeker aan om het pesten te mel-
den. Je zou het pesten ook zelf 
kunnen rapporteren, maar het is 
beter dat slachtoffers voor zichzelf 
pleiten. Vermijd het luisteren naar 
roddels of geruchten en kom op 
voor het slachtoffer. "Ze is altijd 
lief geweest voor mij" of "Ik heb 
altijd gedacht dat ze heel professi-
oneel was", zijn eenvoudige ma-
nieren om steun voor het slachtof-
fer te tonen en om te voorkomen 
dat de pestkop geruchten ver-
spreidt. Je kunt ook weglopen en 
weigeren deel te nemen aan het 
schaden van de reputatie van een 
andere werknemer. 

Aan ons psychosociaal welzijn 
werken we allemaal samen, toch? 

Filip Desmet 

E 

“Aan ons  
psychosociaal 
welzijn werken 

we allemaal  
samen, toch?” 
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Kersenpitkussens 

 

r zijn meerdere veiligheids-
risico's: 
 
 

• het opwarmproces in de mi-
crogolfoven (brandgevaar), 
het product kersenpit kan 
ontvlammen wegens verhit-
ting 

• het plaatsen ter hoogte van 
het lichaam van de zorgvra-
ger (brandwonde) 

  
Aandachtspunten gebruik ker-
senpitkussen 
Waar je aan moet denken bij het 
gebruik van een kersenpitkussen. 
  

• Laat kersenpitje niet opwar-
men door kinderen en perso-
nen die zelf niet doeltreffend 
kunnen reageren, 

• Volg de gebruiksaanwijzing 
betreffende opwarmtijden en 
het juist ingestelde ver-
mogen van de oven of mag-
netron goed op. Controleer 
de temperatuur van het ker-
senpitkussen vóór gebruik. 
Door de werking van de 
magnetron komt de warmte 
geleidelijk van binnen naar 
buiten. Hierdoor voelt het 
kersenpitkussen niet meteen 
warm aan als u het uit de 
magnetron haalt, 

• Gebruik geen extra sloopje 
bij het verwarmen. 

• Benevel kersenpitje voor op-
warming af en toe met water 
om uitdroging van de pitten 
te voorkomen. Beter te voch-
tig dan te droog! 

• Laat kersenpitje na opwar-
ming volledig afkoelen alvo-
rens het opnieuw op te war-
men. Oververhitting kan 
schade veroorzaken aan het 
kussen en de omgeving, 

• Indien het kussen bescha-
digd werd door oververhit-
ting of ander foutief gebruik, 
mag het kussen niet meer 
gebruikt worden! 

• Indien nodig kan het kersen-
pitkussen integraal gewas-
sen worden. (Steek het kus-
sen bij machinewas best in 
een sloop om beschadiging 
van de naad te voorkomen.) 

• Bewaar de gebruiksaanwij-
zing te allen tijde bij je ker-
senpitje 

  

E 
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leekwater, wasproducten, 
ontvetters en ontvlekkers 
allerhande, wc-ontstoppers 
en -reinigers, ontsmettings-

middelen en luchtverfrissers even-
als detergenten … behoren tot de 
meest risicovolle producten.  
 

• Plaats ze niet in een kast on-
der de gootsteen of in de 
badkamer maar eerder in 
een hoge kast die je op slot 
kunt doen, én zeker buiten 
het bereik van onze zorgvra-
gers. 

• Giet ze nooit over in iets wat 
dient om voedingsmiddelen 
in te bewaren, zoals een lege 
waterfles. Zo kan er geen 
verwarring ontstaan. 

Gevaren huishoudproducten op leef-
groepen en diensten 

• Heeft zorgvrager een product 
ingeslikt? Laat hem dan niet 
meer drinken en probeer om 
hem niet te laten overgeven 
om te voorkomen dat het gif-
tige product voor een tweede 
keer in de slokdarm komt. 

• Bel in ieder geval onmiddel-

lijk onze medische dienst en/

of permanentie. 

B 

Vuilniszakken 
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inds kort stellen we een 
beperkt aanbod van onze 
activiteiten ook open voor 
externe zorgvragers.  

Deze vraag is gekomen vanuit ex-
terne partners die inclusie onder-
steunen in het onderwijs. Voor de-
ze kinderen is het niet evident om 
aan te sluiten bij niet-inclusieve 
vrijetijdsactiviteiten zoals bv sport-
club, muziek, dans, enz. 

Vanuit deze vraag bekeken we sa-
men met de sportdienst en de acti-
viteitenbegeleiders op welke ma-
nier we aan deze vraag tegemoet 
kunnen komen. 

Het is ook een manier om met ons 
aanbod meer naar buiten te tre-
den, ons kenbaar te maken aan 
partners buiten het DVC.  

 

We hebben ervoor gekozen om 
een aantal activiteiten open te 

stellen waar 1 of 2 zorgvragers 
kunnen bij aansluiten zonder dat 
dit een bijkomende organisatie of 
middelen vraagt en zonder dat dit 
ten koste is van activiteiten voor 
de huidige zorgvragers. Om die 
reden kozen we er bijvoorbeeld 
ook bewust voor om paardrijden 
niét open te stellen. 

We starten op deze manier en zien 
gaandeweg hoe dit evolueert.  

 

Indien mensen zich geprikkeld 
voelen door deze evolutie, zelf 
ideeën hebben, daar out-of-the-
box verder willen rond denken, 
aarzel dan niet om dit kenbaar te 
maken. Samen verkennen we de 
ideeën en wie weet groeit daar iets 
waardevol uit voor de medewer-
kers, de zorgvragers en hun net-
werk. 

Stephanie Vaernewijck 

“We starten  
op deze manier 

en zien  
gaandeweg hoe 
dit evolueert.” 

Vrijetijdsaanbod voor  
externe zorgvragers 

 

S 
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n het najaar 2018 maar nu 
ook al in het (té) warme 
voorjaar merken we op ver-
schillende locaties leefgroe-

pen de aanwezigheid van de blad-
pootwants.  

Het insect is onschadelijk maar 
kan toch vervelend zijn door zijn 
aanwezigheid en eventuele stank / 
geurhinder.  

De Bladpootwants (Leptoglossus 
occidentalis) is een invasieve niet 
Europese soort die zijn weg tot bij 
ons gevonden heeft via Italië. 

De dieren overwinteren graag in 
groep en scheiden dan ook een 
feromoon af zodat ze elkaar vin-
den.  

 

 

 

 

 

 

 

Als je de bladpootwants met rust 
laat zal ze geen gevaar vormen. 
Het is immers een vegetariër.  

De verdediging van de bladpoot-
wants bestaat zoals bij vele want-
sen uit het afscheiden van een 
meestal onwelriekend, bitter 
vocht. In gevallen van mishande-
ling zal ze proberen om met haar 
steeksnuit haar aanvaller te prik-
ken. 

 

We vermoeden dat de dennen-
boom de natuurlijke biotoop kan 
zijn. Best de ramen aan die zijde 
gesloten houden of beperkt laten 
luchten.  

 

Indien de hinder te massaal is 
gelieve de technische dienst te 
verwittigen om deze insecten 
op een gepaste wijze te verwij-
deren. 

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 

Bladpootwantsen proberen binnen  
in huis te geraken 

 

 

D 

I 

mailto:debrug@dvcheilighart.be
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Een dag op de (schoolaanvullende) 
dagopvang 

p de doorverwijzersdag wordt de schoolaanvullende dagopvang 
voorgesteld en opengesteld voor geïnteresseerden. Hier alvast 
een voorsmaakje. 

Wist je dat …  

• Er 3 leefgroepen (’t Riet, De Oever en ’t Kroos) op de dagopvang 

zijn met momenteel 27 kinderen die binnen een vaste structuur 

komen. Hiervan gaan ongeveer 10 kinderen al eens op het inter-

naat logeren of komen in dagopvang in het weekend.  

• Er daar bovenop nog ca. 10 kinderen zijn, die enkel binnen vakan-

tieopvang komen (vanuit school Rozemarijn, externaat BO Ter 

Leie, gewoon onderwijs, Sint-Jozef of andere scholen in Gentse, 

etc.). 

• We een heel nauwe samenwerking hebben met school BO Ter 

Leie. 

 

In beeld: Een dag tijdens het schooljaar 

O 

Om 7.15 uur openen de 
deuren van de dagopvang. 
Als ik vroeg ben, kan ik nog 
een ontbijt nuttigen op de 

leefgroep. 

Soms kom ik met de bus,  
andere keren kom ik met 

mijn mama. 
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Vóór we naar de klas 
gaan, mag ik werken of 

spelen. 

Voor groot en klein 
voorzien onze begeleid-

sters een onthaal. 

Tijd om naar de klas te 
gaan. 

‘s Middags eten we. 

Na de maaltijd maken 
we alles en iedereen 

weer proper.  
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Op vaste momen-
ten op mijn potje. 
Zindelijkheidstrai-
ning noemt mijn 
begeleidster dat. 

… joepie, nog wat spelen, … 
of een uiltje vangen. 

Terug naar 
de klas. 

Nog wat spelen en vier-
uurtje. En dan naar huis 
met de bus of mama. 
Om 18.15 uur sluit de 

dagopvang zijn deuren. 

Tot morgen! 
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Wat schaft de pot vandaag? 
Pannenkoekentaart met aardbeien 

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 helpen. Wat is er 
speciaal aan onze gerechten? De 
gerechtjes kan je op de leefgroep 
bereiden met ingrediënten die te 
verkrijgen zijn in onze DVC-
keuken.  

Leefgroepen en activiteitengroepen 
kunnen de gerechten dus ook 
klaarmaken voor onze zorgvra-
gers.  

 

Ingrediënten 

• 400 gr bloem 

• snuifje zout 

• 4 eieren 

• 1 liter melk 

• 50 gr boter 

• 500 gr aardbeien 

• 250 ml slagroom 
 

Bereiding 
• Doe de bloem in een kom en 

roer er een snuifje zout door. 
Maak een kuiltje in het mid-
den en breek daarin de eie-
ren 

• Schenk 250 ml melk bij en 
mix tot een glad deeg. Voeg 
al roerend de rest van de 
melk bij 

• Laat het beslag 30 minuten 
rusten in de oven 

• Maak ondertussen het aard-
beienmengsel: pureer de 
aardbeien (hou er een paar 
over voor de garnering) 

• Klop de slagroom stijf en 
voeg bij het aardbeienmeng-
sel. Zet het mengsel in de 
koelkast 

• Bak nu de pannenkoeken, 
zorg ervoor dat ze niet te dik 
zijn 

• Laat de pannenkoeken afkoe-
len 

• Besmeer één pannenkoek 
met het aardbeienmengsel 
en dek af met de volgende 
pannenkoek. Herhaal tot je 
een mooie taart heb. Eindig 
met een laagje aardbeimeng-
sel en verdeel wat aardbeien 
op de bovenzijde 

• Laat de taart minimum één 
uur opstijven in de koelkast 

 
Smakelijk! 

 

 

 

“Dit gerecht kan 
je op de  
leefgroep  

bereiden met de  
ingrediënten die 
te verkrijgen zijn 

in onze  
DVC-keuken.” 

E 

Heb je 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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De droom van Eliah 

liah, 2 jaar geleden vertelde 
je me jouw grote droom: 
radiopresentator worden. 
We schreven je in voor de 

Q-Academy maar we ontvingen 
jammer genoeg geen antwoord. 

Vorig jaar deden we mee aan de 
Dag van de Zorg en heeft Eva 
jouw geïnterviewd, we stuurden je 
verhaal naar Dag van de Zorg 
maar jouw verhaal haalde de me-
dia niet. 

Maar opgeven staat niet in onze 
woordenboek. We zeggen steeds 
‘gaat niet, bestaat niet’. Bij de 
voorbereiding van het bezoek van 
de koningin ontmoette je Geert 
van de Dag van de Zorg. Ook aan 
hem vertelde je je droom. Hij be-
loofde dan ook plechtig om zijn 
uiterste best te doen om samen 
met ons jouw droom waar te ma-
ken. Ja, maar van Radio 2 ben je 
geen fan. Dus probeerden we toch 
Q-music.  

Dinsdag in de late namiddag kreeg 
Leen een verrassend telefoontje 
dat je ’s anderendaags naar Q-
music mocht gaan. Samen met 
Akiz, Johny en Angelo regelden we 
alles zodat je jouw droom kon 
waarmaken. 

 

Kan jij eens vertellen wat je 
daar allemaal gezien en gedaan 
hebt in de studio van Q-music? 

Eerst kwam ik Sean Dhondt tegen 
en ik riep hem voor een foto. Dan 
ging ik verder naar boven en zag 
Vincent Van Geel die me nog her-
kende van vorig jaar op het Q-
beach house. 

Dan mocht ik in de studio van Q-
music en mocht ik presenteren. 
Ook vroegen ze mijn verhaal, hoe 

E 
ik in een rolstoel ben geraakt. Ik 
heb mijn hele verhaal kunnen ver-
tellen. Ze waren onder de indruk. 
Q-music kreeg positieve reacties, 
ik kreeg zelfs een vuistje van Do-
rothee. 

Toen keerde ik met Johny en An-
gelo naar huis want ik was doodop. 

 

“Ik heb mijn  
hele verhaal  

kunnen vertellen. 
Ze waren onder 

de indruk.” 
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Ook Dag Allemaal wist je te 
vinden om je verhaal aan hen 
te vertellen. Wat vond je 
daarvan? 

Het interview was niet zo per-
soonlijk omdat het via de tele-
foon ging. Maar voor de rest 
vond ik het kei-cool. Ook zij 
vroegen mijn verhaal hoe ik in 
een rolstoel kwam. En er kwam 
zelfs een fotograaf en de direc-
teur kende hem. 

 

Hoe reageerden je familie en 
vrienden? 

Mijn moeder was kei trots dat 
geldt ook voor papa, mijn broer, 
oma en tante. Mijn moeder heeft 
veel berichtjes ontvangen. 

 

 

 

 

“Ik vroeg  
de koningin of 

haar dochter nog 
vrijgezel was.” 

Toen hadden we je nog niet 
verteld dat je samen met de ko-
ningin aan tafel mocht zitten en 
met haar een praatje slaan. Wat 
was jouw reactie? 

Dat was wel een privilege. Ik vroeg 
de koningin of haar dochter nog 
vrijgezel was, ze is vrijgezel maar 
woont in het buitenland. 

 

Wil je hierover nog iets kwijt? 

Nee, het is genoeg maar wanneer 
mag ik terug naar Q? 

Bedankt Eliah, het was voor ons 
fijn om jouw droom te helpen 
waarmaken. En wat de toekomst 
brengt dat zullen we nog wel zien. 

Caroline De Coster 

(Dag Allemaal 26 maart 2019) 
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Langer werken met goesting 

at is toch wat de regering wil bereiken met de CAO 104 die 
ondernemingen ertoe aanzet en verplicht een werkgelegen-
heidsplan op te maken voor oudere werknemers. En neen, 
we gaan hier niet de discussie voeren of jij en ik al dan niet 

bij die categorie behoren. Wijze ministers hebben die knoop voor 
ons doorgehakt en stellen tot doel met een werkgelegenheidsplan 
werknemers van 45 jaar en ouder te behouden en mogelijks in 
aantal te verhogen  in de onderneming. 
Zo zijn ook wij hiermee aan de slag gegaan. Ons plan 2017-2018 werd 
in december afgerond. Tijd dus voor een overschouwing. Ik neem jullie 
mee in deze evaluatie. 
 
Hebben we, zoals de eerste doelstelling het stelt, het aantal 45 
jarigen in onze onderneming kunnen behouden? 
 
Met glans. Onderstaande grafiek hoeft geen verdere uitleg denk ik. 

Waartoe verplicht de wetgeving ons? 
 
1. De ontwikkeling van de competenties en kwalificaties van de 

werknemers, met inbegrip van de toegang tot opleidingen 
 
Waar vroeger de basiscursus er was voor nieuwe medewerkers, 
kunnen nu alle  - dus ook de oudere – medewerkers op eenvoudig 
verzoek aansluiten bij de vormingen die intern worden aangebo-
den. Wij willen hier blijven voor gaan ook al stellen we de afgelo-
pen 2 jaar vast dat het geen storm loopt bij onze oudere mede-
werkers hierbij aan te sluiten. 
 

D 
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Uiteraard blijven ook externe 
vormingen/opleidingen open 
staan voor oudere medewer-
kers. 
 
Nieuw is ook dat we inzetten 
op het versterken van de 
competenties in het omgaan 
met zorgvragers met ge-
dragsproblemen. Denken we 
aan de PIT groep die werd 
opgericht. 22 medewerkers 
kregen een opleiding zodat 
zij kunnen opgeroepen wor-
den als er pedagogische pro-
blemen opduiken.  
Daarboven zijn een aantal 
leefgroepen in oktober 2018 
versterkt in hun omkadering 
teneinde tegemoet te komen 
aan de extra ondersteu-
ning nodig voor het begelei-
den van ZV’s met gedrags-
problemen. 
 

2. De loopbaanontwikkeling en 
loopbaanbegeleiding binnen 
de onderneming; 
 
Jaarlijks evalueren wij ons 
tienpuntenprogramma rond 
duurzaam personeelsbe-
leid. Is dit in de lade ver-
dwenen? Helemaal niet, 
maar door de stappen rond 
organisatieontwikkeling en 
de sneukeltoer is die onvol-
doende aan bod gekomen de 
afgelopen jaren. We zijn er-
van overtuigd dat de input 
uit die sneukeltoer de toetst 
met het tienpuntenprogram-
ma duurzaam personeelsbe-
leid, zeker zal moeten door-
staan. 
 
We zijn op zoek gegaan naar 
middelen om de teamwerking 
te analyseren en te verbete-
ren.  Wie hoorde nog niet 
van “team op vleugels”? Ik 
hoop dat er weinigen de vin-
ger in de lucht moeten ste-
ken. 

De forums gingen door, de 
visietekst én het teamwiel 
worden op heel wat leefgroe-
pen gebruikt. In het voorjaar 
2019 kregen leidinggevenden 
vorming hieromtrent. Eén 
dag ging naar opleiding nieu-
we leidinggevenden, één dag 
naar supervisie. Ook de niet-
leidinggevende LSD leden 
zullen meegenomen worden 
in dit gedachtengoed. 
 
Wij zouden verder onder-
zoeken hoe wij het talent-
management in ons perso-
neelsbeleid kunnen integre-
ren. Gezien de andere initia-
tieven in huis, ligt dit even 
stil maar zeker niet vergeten. 
 
Wij blijven functionerings-
gesprekken voeren waarbij 
wij het debat over loopbaan-
planning en efficiëntie niet uit 
de weg gaan. De 2 jaarlijkse 
gespreksronde is ondertus-
sen afgelopen al is het nog 
even wachten op de eindcon-
clusies. 
 

3. De mogelijkheden om via in-
terne mutatie een functie te 
verwerven die aangepast is 
aan de evolutie van de mo-
gelijkheden en de competen-
ties van de werknemer 
 
Wie er de dagklappers op na-
leest en het vacaturebord 
raadpleegt, weet dat wij – 
waar het mogelijk is – onze 
vacatures open stellen voor 
alle medewerkers. 
Dit is ook gebeurd máár met 
wisselende tevredenheid van 
de kandidaten. Vooral in se-
lecties waar talent- en com-
petentiemanagement als uit-
gangspunt gebruikt werd, 
voelen we dit. Sommigen 
zien hierin een zekere sub-
jectiviteit. 

 
Cecile Vandewalle 

 

“In de volgende 
Brug stippen we 

de 3 andere  
actiepunten uit 

ons werkgelegen-
heidsplan aan.” 
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kinderen heks bloemstukjes maken 
met herfstbloemen, spinnen hun 
webben. 

Zaterdag 30 november: kerstshop-
ping in Londen!  

Op zaterdag 14 december is het 
buitenbeen weer van partij op 
Winterleie! 

 

De buitenbeen teamleden ontvan-
gen jullie met open armen :  

Anja, Astrid, Jana, Janna, Lot, 
Patsy, Katrien, Annelies, Elke, Ca-
roline en onze nieuwe aanwinst, 
Céline Vernimmen!!  

oor en door personeelsle-
den!!  

Leuke en toffe activiteiten 
voor groot en klein, voor jong en 
oud!  

Heb je ideeën? Laat maar horen! 
buitenbeen@dvcheilighart.be  

• Elk personeelslid kan steeds we-
kelijks vis bestellen via GeOS! 

• De snoep en drankautomaat 
worden regelmatig bijgevuld.  

• De kranten liggen nog steeds 
ter beschikking in de cafetaria.  

• Kaarten voor Plopsa aan ver-
minderde prijs.  

 

Aankomende activiteiten 

We nodigen alle kinderen met hun 
ouders uit voor een heerlijk ge-
zond ontbijt met daarna een mix 
van spetterende actie en avontuur, 
onverwachtse uitdagingen en lu-
dieke proeven. Onder professione-
le begeleiding van Teamadventure 
Deinze. Dit gaat door eind juni of 
eind september. 

 

Zondag 29 september reserveerde 
het buitenbeen tickets voor de 
voorstelling van Het gezin Van 
Paemel met Jo Demeyer aan een 
voordeliger prijsje.  

 

In oktober en december kunnen de 
sportievelingen hun hart weeral 
ophalen voor de herfst/
winterjogging.  

 

Op woensdagnamiddag 30 oktober  
vieren we Halloween met kinderen 
van personeelsleden. De heksen 
voorzien lekkernijen zoals afgeruk-
te vingers en spinnensoep. 
Intussen kunnen ouders met de 

BuitenBeen 

V 

 

mailto:buitenbeen@dvcheilighart.be
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Mandala 

Stresserende dag gehad en moeite om rust te vinden in je hoofd? Haal 
dan de stiften of potloden uit de kast en leef je uit op deze mandala. 

Want wist je dat kleuren je helemaal zen kan maken? Omdat je volledig 
gefocust bent op één activiteit en schakel je als het ware je hersenen uit 
en laat je je creativiteit de vrije loop. Zo kom je helemaal tot rust.  
Veel plezier! 
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aar jaarlijkse traditie organiseerden we een bedankingsfeest voor 
onze vrijwilligers. Dit altijd in of rond de week van de vrijwilligers 
in maart. Dit jaar mochten we 45 vrijwilligers verwelkomen.  

Op aanraden van een vrijwilliger kozen we voor een andere locatie, waar 
we een zaaltje voor onszelf hadden. Dit maakte het feest knusser. Voor 
de maaltijd was er een bedankingsspeech. 
In de speech kondigden we aan dat we een stuurgroep door en voor vrij-
willigers willen installeren. Daar werd dan ook de eerste oproep gedaan 
naar kandidaten die in die stuurgroep willen zetelen. 

Voor de rest werd er wat bijgepraat en andere plan-
nen gesmeed. Het blijft een aangename samen-
komst. Nogmaals dank aan de vele vrijwilligers en 
deze traditie gaan we zeker voortzetten. 

Kurt Desmet 

En mocht je me niet geloven, lees gerust de 
blog van onze vrijwilliger Andy erop na: 

“Tradities zijn er om in ere te houden. Dit geldt 

zeker voor het bedankingsfeestje van onze vrijwil-

ligers. Deze keer niet in de week van, maar wel 

een weekje later. Onmogelijk te achterhalen of 

het aan dit weekje later lag of aan de nieuwe 

locatie, maar deze editie was qua opkomst echt 

wel een schot in de roos. Maar liefst 45 van onze 

vrijwilligers besloten om deel te nemen aan deze 

gezellige avond. Zoals eerder aangegeven werd 

er deze keer ook uitgeweken naar een andere 

locatie, niet dat er ontevredenheid was over de 

vorige, maar verandering van spijs doet nu een-

maal eten. Aan de opkomst te zien deze keer 

letterlijk. 

 

In het Duvelke in Astene werd het aperitief met smaak genuttigd. Lief-

hebbers konden kiezen voor een glaasje bubbels maar evengoed was 

een frisdrank of werkmanspintje mogelijk. Na het aperitief nam Kurt de 

gelegenheid ten bate om zijn vrijwilligers nog eens te bedanken voor 

hun niet afhoudende inzet. Naast het bedanken deed Kurt ook een 

oproep om vrijwilligers te vinden die in een stuurgroep voor en door 

vrijwilligers willen zetelen. Her en der hoorde je mompelen dat dit wel 

iets voor hen zou zijn. Benieuwd wat het vervolg van deze oproep zal 

worden. Zelf stel ik me alvast kandidaat! 

 

Na de heerlijke maaltijd en een even sterk dessert kwam er nog een 

welgekomen gast ons bedanken en groeten. Inderdaad, de talrijke 

vrijwilligers werden ook door Dirk toegesproken. Toen hij persoonlijk de 

hand kwam schudden hoorde ik vele vrijwilligers zich afvragen wie die 

Bedankingsfeest voor onze  
vrijwilligers 

N 
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“Vrijwilligers  
werken dan  
wel gratis,  

maar zeker niet 
voor niks.” 

 

man was. Persoonlijk vond ik dat echt wel grappig, voor mij is Dirk immers al 

lang geen vreemde meer. Even later nam Dirk het woord en stelde hij zich-

zelf voor. Al diverse keren hoorde en las ik een aantal van zijn “woorden”, 

maar deze keer vond ik veruit het best. Vermoedelijk deed ook de gemoe-

delijke sfeer er veel toe, de korte speech stak vol goeie grappen en had 

toch één diepe boodschap. Deze was oprechte dank en ook een verwij-

zing naar wat ik zelf vaak zeg. Vrijwilligers werken dan wel gratis, maar ze-

ker niet voor niks. Tweedelige boodschap, ons werk is nuttig maar in zekere 

zin worden we ook betaald. Weliswaar niet  met geld maar wel met vol-

doening en dit is meer waard dan eender welke schat ter wereld!  

 

Gezellig werd er nog wat nagepraat. Tevreden trokken de vrijwilligers huis-

waarts en bedankten ook zij op hun beurt Kurt en Dirk voor de mooie 

avond.” 

 

Andy (http://www.bloggen.be/dvcvrijuit) 

 

Vrijwilliger zijn in het DVC is ... 

  

Vrijwilligerswerk heeft altijd een belangrijke rol gehad in onze samenleving. 

We kunnen ons onze organisatie niet voorstellen zonder vrijwilligers. 

 

Wij blijven er voor kiezen om in al onze geledingen in te zetten op vrijwilligers. 

Vrijwilligers betekenen een meerwaarde voor onze dienstverlening. 

Dankzij hun vrijwillige inzet, leveren ze een bijdrage aan een warmere, meer inclusieve 

samenleving. 

Vrijwilligerswerk geeft zelfvertrouwen én eigenwaarde en is een bron van geluk. ‘We 

krijgen zoveel terug!’ is een veel gehoorde uitspraak. 

 

Vrijwilligers zijn van essentieel belang om kwaliteit te bieden aan onze zorgvragers en 

hun gezinnen. 

Onze organisatie investeert in het vrijwilligersbeleid en doen dit aan de hand van 6 B's. 

Dankzij deze 6 B's voelen vrijwilligers zich gedragen in ons grote huis:  

Binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden, beëindigen, bedanken. 

 

 

Uit: www.dvcheilighart.be/talenten/vrijwilligers  

 

http://www.bloggen.be/dvcvrijuit
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Een geslaagde metamorfose  
 

 

inds enkele weken dragen onze mede-
werkers de nieuwe arbeidskledij. 

We durven zeggen: het ziet er goed uit. 
Kleurrijk, gevarieerd en allerminst kli-

nisch wit. En we horen van ‘connaisseurs’ dat het 
nog afslankt ook …  

Een geslaagde metamorfose. En het mag ook 
eens gezegd worden: het valt op hoeveel mede-
werkers zich loyaal houden aan onze afspraken. 
De kledij wordt goed en volledig gedragen. We 
geven daar heel graag een dikke pluim voor. Laat 
het een bron van inspiratie zijn voor wie nog twij-
felt: ook in onze nieuwe kledij geven we authen-
tieke en warme zorg! 

S 

e opbrengst van de wijnactie 2018 be-
draagt maar liefst 22.208 euro.  

Hartelijk dank aan iedereen die tot deze 
mooie opbrengst bijdroeg. 

Hét belangrijkste doel en tevens een voorwaarde 
van de trekkers van deze wijnactie is om met de 
ingezamelde fondsen voor zo veel mogelijk zorg-
vragers van het DVC ‘iets’ te kunnen verwezenlij-
ken in de sfeer van ontspanning… 
‘Iets’ dat -naast het professionele gebruik- ook 
toegankelijk is voor ouder(s) met broer en/of zus 
en zorgvrager bovenop de leefgroep- of therapeu-
tische activiteiten! 

D 

Wijnactie 2018  
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Franky, Mieke en Debbie 

Zonder woorden 
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Visie op het preventief alcohol– en 
drugbeleid in DVC Heilig Hart 

ns centrum staat garant 
voor een deskundige en 
kwalitatieve dienstverle-
ning naar mensen met een 

meervoudige beperking. Vanuit 
hun afhankelijkheid rekenen deze 
mensen op medewerkers die fy-
siek, emotioneel en mentaal in een 
goede energiebalans zitten. Daar-
om wil het dienstverleningscen-
trum het welzijn bevorderen van 
zijn medewerkers door actief een 
geïntegreerd gezondheid -en psy-
chosociaal welzijnsbeleid te voe-
ren. Het alcohol –en drugbeleid is 
inherent hieraan verbonden. 

 

Het beleid gaat ervan uit dat het 
gebruik van alcohol of andere 
roesmiddelen één van de factoren 
kan zijn die de veiligheid, de ge-
zondheid en het algemeen welzijn 
van zijn medewerkers in hun werk-
omgeving negatief beïnvloedt. 
Daarnaast kan het de kwaliteit van 
de ondersteuning en zorg van onze 
gebruikers en het imago van de 
instelling schaden. 

 

Het DVC Heilig Hart is overtuigd 
dat de uitvoering van dit beleid 
een gedeelde verantwoordelijkheid 
is van alle medewerkers doorheen 
alle echelons. 

 

In ons dienstverleningscentrum, in 
al zijn werkcontexten, geldt een 
nultolerantie. Het gebruik van al-
cohol of andere roesmiddelen is 
dus volstrekt verboden voor alle 
medewerkers.  

In afstemming met Raad van Be-
stuur en Zorgvragersraad is er 
slechts één uitzondering op deze 
regel namelijk tijdens vakanties en 
kampen met onze zorgvragers. 
Daar kan alcohol bij uitzondering 
en met mate genuttigd worden en-
kel tijdens de avonduren mits er 
steeds twee professionele mede-
werkers aanwezig zijn van wie we 
verwachten dat ze ‘BOB’ zijn. 

O 
Van iedere medewerker wordt ver-
wacht actief mee te werken aan 
de toepassing van dit beleid. Alle 
medewerkers krijgen de nodige 
informatie, vorming en middelen 
om deze taak en verantwoordelijk-
heid aan te kunnen. 

 

Deze visie wordt verder onder-
steund door de procedure met re-
ferentie: 

HH_AP_PR_14 – Voorkomen van 
gebruik of misbruik van alcohol en 
drugs in het DVC Heilig Hart. 

 

 

 

Deze visietekst en de procedu-
re kan je raadplegen in het 
kwaliteitshandboek. 

 

“In afstemming 
met Raad van 

Bestuur en  
Zorgvragersraad 

is er sléchts  
één uitzondering 
op deze regel.” 
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Benieuwd wat dit engagement  
inhoudt? 

Contacteer  
Filip Desmet – Preventieadviseur 

Caroline Decoster – vormingsdienst 

Brandinterventieteam 

Jaarverslag 2018 

Het jaarverslag 2018 ligt er.  
 
16 pagina’s geven je een idee van 
het voorbije jaar en wat er hierin 
opvallend of belangrijk was voor 
het DVC.  
 
Wat cijfers, korte teksten en foto’s. 
Het is de moeite waard om eens te 
lezen.  
 
En je hebt het op 5 minuten door-
genomen, echt waar. 
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Bijzondere breinen - Dag van de Zorg 

a toch wel een spannende week 
deden we op zondag 17 maart 
onze deuren open voor het grote 
publiek. We ontvingen meer dan 

530 bezoekers en kunnen tevreden te-
rugblikken. 

Dit jaar geen grote rondleiding. We lie-
ten de mensen deze keer iets beleven: 
even op de klankwieg liggen, in een til-
lift hangen, meditatief dansen en even 
later rolstoeldansen, bowlen, blikkenlo-
pen, knutselen bij Tuur, een ritje met 
de memoride, een spelletje met de X-
box, foto’s bekijken van vroeger en nog 
zo veel meer … 

De helpers kregen dit jaar een ecolo-
gische attentie: een kruidenplantje. In 
deze Brug willen we nogmaals iedereen 
bedanken die geholpen heeft aan deze 
editie, zowel voor als achter de scher-
men! 

Het blijft belangrijk om onze deuren 
open te zetten en te tonen wie we zijn 
en wat we doen! 

Caroline De Coster 

 

N 
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Basale stimulatie - Dag van de Zorg 

e Dag van de Zorg stond dit 
jaar in het teken van het brein. 
De bezoekers konden zelf enke-
le concrete belevingen opdoen 

en zo ontdekken wat prikkels met ons 
lichaam en ons brein doen.  

 

We kozen ervoor om de drie voornaam-
ste waarnemingsgebieden zoals be-
schreven in de Basale Stimulatie aan 
bod te laten komen: trillingen 
(vibratorische), de tast (somatische) en 
evenwicht en beweging (vestibulaire). 

 

In de klankwieg konden bezoekers de 
muziek zowel horen als voelen. Het 
gaat in beide gevallen om trillingen, vi-
braties die synchroon omgezet worden 
in geluid en gevoel.  

 

Voor de tastzin gebruiken we onder an-
dere het zwaartedeken. Dit is een de-
ken, zoals de naam het zegt, dat ver-
zwaard is en dat om de schouders 
wordt gelegd. Dit gaf een waaier aan 
reacties: aangenaam en warm, lekker 
cocooning, tot zichzelf komen en afslui-
ten van de buitenwereld, maar ook be-
klemmend of benauwend. 

 

Evenwicht en beweging was er letterlijk 
te beleven in een hef-en tiltoestel. Be-
zoekers werden in de tilzak uit een ze-
tel gehesen en ervaarden wat het was 
om in de lucht te hangen, volledig over-
geleverd aan de zwaartekracht en be-
wegingen als tollen en draaien. 

 

Wijzelf vonden het leuk om bezoekers 
even onder te dompelen in de dagelijk-
se leefwereld van onze zorgvragers. We 
hopen dat de ervaringen en het woord-
je uitleg dat ze erbij kregen lang in het 
brein van onze bezoekers zal blijven 
hangen. 

 

Namens de werkgroep basale stimulatie 

 

Dirk De Meyer 

D 
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Vijf vragen aan Charlotte 

tel jezelf eens voor.  
Wie ben je? 

Mijn naam is Charlotte, 
maar de meesten kennen 

mij als Charlotte’je.  

Ik ben bijna 26 jaar (ik verjaar op 
19 mei, kaartjes zijn altijd welkom 
☺) en woon in Lovendegem. Bin-
nenkort verhuis ik naar Bassevelde 
samen met mijn vriend. 

Ik heb een hondje die ik zie als 
mijn kindje, genaamd Lolita. Ver-
der ben ik een optimistisch en so-
ciaal persoon en sta bekend voor 
mijn goedlachsheid, en soms wel 
luide lach. 

In het middelbaar heb ik secretari-
aat-talen gestudeerd en later kleu-
teronderwijs. Voordat ik in het 
DVC startte, heb ik nog gewerkt 
als vertegenwoordigster op de 
baan bij een medisch bedrijf. Door 
mijn opleiding wist ik redelijk snel 
dat deze job niet voor mij was 
weggelegd. Ik kom te graag onder 
de mensen en miste het sociaal 
contact.  

 

Hoe lang werk je al in het DVC? 
Wat is jouw functie? 

Ik werk ongeveer een 2-tal jaar in 
het DVC als onthaalmedewerkster. 
Onlangs heb ik mijn vast contract 
getekend, waar ik enorm trots op 
ben. 

Toen ik in het DVC solliciteerde 
ging ik er van uit dat de functie 
onthaalmedewerker enkel en al-
leen gebaseerd was op onthaalta-
ken. Ik kan nu met zekerheid zeg-
gen dat dit niet het geval is, het is 
veel meer dan enkel e-mails be-
antwoorden en telefoongesprekken 
doorgeven.  

Ook door de permanentie die erbij 
gekomen is, is de verantwoorde-
lijkheid nog groter dan voordien. 

We ondersteunen 
het loket, de boek-
houding en richten 
ons ook op de tele-
fonie. 

De opleiding die wij, 
de onthaalmedewer-
kers, gekregen heb-
ben om de perma-
nentie goed te kun-
nen uitvoeren is ook 
enorm handig om dit 
in onze privé toe te 
passen. Voordat ik 
als permanentielid 
optrad, diende je mij 
niks te vragen over 
elektriciteit of water, 
nu kan ik hierin mijn 
vrouwtje staan.   

 

Wat vind je leuk aan jouw job? 

Mocht ik ‘alles’ antwoorden, zou je 
mij waarschijnlijk niet geloven. 
Toch kan ik niet anders antwoor-
den dan ‘heel veel’. Ik hou er van 
om dagelijks met mensen in con-
tact te komen, in de wandelgangen 
een praatje te slaan, mensen te 
helpen met vragen. Elke dag ge-
beurt er wel iets anders of leer ik 
iets nieuws bij, ook na 2 jaar. 

De taken die we dienen uit te voe-
ren zijn elke dag hetzelfde, maar 
toch weer anders. Er zit veel vari-
ëteit in onze dagtaken, de ene 
week kunnen we het loket onder-
steunen, de andere week de boek-
houding. Ik haal veel voldoening 
uit de oplossingen die ik mensen 
kan bieden indien ze met een pro-
bleem zitten of niet verder kunnen 
met hun taken. 

Doordat we ook de verantwoorde-
lijkheid van permanentie op ons 
dienen te nemen zijn de werkda-
gen wel spannend. Op gewone 
weekdagen zijn we van 7 uur tot 

S 

In elke Brug stelt één medewerker enkele vragen aan een andere mede-
werker van het DVC Heilig Hart. Kimberly Lowie, leefgroepbegeleider  
Triangel, stelt vijf vragen aan Charlotte Braems, onthaalmedewerker. 
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20.15 uur bemand maar kunnen 
we ook nog steeds beroep doen op 
TD, MD, BIT, PIT e.d. In het week-
end daarentegen ligt de verant-
woordelijkheid voor de volle 100% 
bij ons.  

Dit was in het begin wel wat aan-
passen. Je weet nooit op voorhand 
wanneer er een alarm zal afgaan.  

Ik ben sinds kort ook gestart als 
vrijwilligster, voor de leefgroep 
Sfeer, meer bepaald voor Eloine. 
Eloine heeft mijn hart gestolen het 
moment dat hij hier werd aange-
meld, met zijn lang haar dat altijd 
rechtstaat en zijn vrolijkheid ben ik 
zijn grootste fan. Ik probeer toch 
elke dag eens langs te gaan na 
mijn uren, om een wandeling te 
maken bij goed weer, zijn fruitpap 
te geven of gewoon om te knuffe-
len voor hij gaat slapen.  

 

Hoe vul jij je vrije tijd in?  

De weekends spendeer ik vooral 
samen met mijn mama of vriend. 
Samen brunchen, gewoon in het 
algemeen gaan eten en slenteren 
in de stad staat bovenaan mijn 
lijstje, zolang we maar samen zijn. 

Indien ik zin heb ga ik na mijn dag-
dienst nog sporten, maar dit komt 
heel weinig voor (ik ga liever om 
een frietje bij Mc Donalds dan dat 
ik een uur op de loopband sta).  

 

Had je 10 miljoen, wat zou jij 
dan doen ? 

Naast een enorm grote kinder-
vriend, ben ik ook een grote die-
renliefhebber.  

Mijn keuze met 10 miljoen is snel 
gemaakt, ik zou een heel groot 
huis met tuin aankopen zodat ik 
heel veel dieren uit het asiel kan 
redden en een goede thuis kan ge-
ven. 

Ik zou ook een deel van het bedrag 
in een goed doel investeren.  

 

Gewoon weten dat het geld goed 
benut wordt, is voor mij het aller-
belangrijkste! 

Pensioen 

artelijk dank aan Christine Saelens, leefgroepbegeleider van  
Kazoo, en Chris De Meester, leefgroepbegeleider Mozaiek, voor 
de vele jaren dienst. H 

 Christine      Chris 
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UIT HET HART 

e kelders zijn gangen 

voor wagens die rollen 

naar groepen waar 

activiteiten dagelijks leven 

We zijn in beperking mens 

maar grenzeloos van wil 

Sommige voedselbronnen zijn vloeibaar 

en reizen per os of via sonde naar magen 

De smog wist de woorden niet 

Bewogen bewegen de lijven 

Tijd wordt vertraagd door basaal stimuleren 

Groot en klein bestaan broos 

waar voor het hart wordt gezorgd 

Zie je wel 

                                                                                              

Evelyn.  

Dienstverlenen in het centrum 

D 
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effen en tillen. Hoe moet het ook al weer?  

De tilcoachen geven jullie graag enkele tips: 

 

• Werk op heuphoogte 

• Werk op vuisthoogte als je een knie wil bijzetten 

• Blijf niet stokstijf staan maar beweeg mee met de handeling 

• Vergeet de zachte comfortmethode niet 

• Volg de zorgvrager zijn eigen bewegingspatroon 

• Laat stekkers van hoog-laag toestellen in stopcontact 

• Gebruik hulpmiddelen 

• Collega’s helpen elkaar 

• Maak geen bruuske bewegingen 

• Trager is aangenamer 

• Houding is belangrijk; zowel voor zorgvrager als voor zorg-

verlener 

• Maak je spieren eens goed los alvorens te starten 

 

 

 

Heffen en tillen: enkele tips 

H 
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Jos en Angelo zetten ons DVC  
in de kijker 

ymposium ‘Teamwork 
makes the dream work’  
‘t Pand Gent, 17 februari 2019 
 

Prof. Dr. F. Plasschaert en het hele 
team van Het Cerebral Palsy referentie-
centrum van het UZ Gent nodigde ons 
uit in naam van alle Belgische CP-
referentiecentra voor het Symposium 
"Teamwork makes the dream work" 
over de complexiteit van cerebral palsy 
en de bijhorende nood aan een multi-
disciplinaire aanpak. De aandoening 
wordt ruimer bekeken dan de motori-
sche problemen. 
We waren de enige voorziening die met 
een stand tussen de sponsors van het 
gebeuren stonden. 

S 

45ste Week van de Verpleeg-
kunde  
Oostende, 28 maart 2019 

Dag thema: Bewogen Bewegen 

In de gehandicaptenzorg werken heeft 
iets van meeleven met wie vertrouwen 
stelt in onze kennis en kunde. En je in-
leven in hun vaak kwetsbare positie. 
Verzorgen gaat dus over meer dan al-
leen lichamelijkheid. Er is ook die per-
soonlijke nabijheid en soms ook spre-
ken we van handelingsverlegenheid. 

Welke impact krijgen ze op je dagelijk-
se doen en laten?  

‘Bewogen Bewegen’ gaf een aanzet tot 
nadenken over eigen handelen en hoe 
frustraties vermijdbaar zijn.  

Hulpmiddelen maken mee het ver-
schil. 

Ondersteuningsmiddelen voor de dage-
lijkse bewegingsvrijheid om bij te dra-
gen aan de kwaliteit van leven. Duur-
zaam en duur? 
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Reflectie van aanwezigen: 

Jullie uiteenzetting was boeiend om 
naar te luisteren, vooral hoe alles in de 
loop der jaren toch geëvolueerd is. Ook 
de uitspraken ‘hij werkt tegen‘, ‘hij is 
lui’, ’hij werkt niet mee’ zijn inderdaad 
soms termen die we gebruiken.  

Maar als je er bij stilstaat en de achter-
grond van de problematiek kent bekijk 
je het vanuit een volledig andere con-
text en zal de benadering ook anders 
zijn. Als verpleegkundige zitten we 
meer in een ‘verzorgende‘ rol. Tijdens 
deze namiddag konden we ook eens 
stilstaan bij het therapeutische. Het be-
lang van o.a. het aandoen van spalken 
ook al is er een drukwondje of zijn er 
ongemakken. 

Mira Vanbosseghem 

 

Als mede-organisator vanuit de stuur-
groep VGZ werd de titel ‘Bewogen be-
wegen’ gekozen met een knipoog naar 
het boek van onze sportdienst. Vanuit 
mijn jarenlange ervaring als verpleeg-
kundige zag ik dan ook absoluut het be-
lang van een bijdrage vanuit onze kiné-
dienst voor deze studiedag. 

Er was weinig overreding nodig om Jos 
en Angelo te laten deelnemen. Jos 
bracht een boeiend persoonlijk verhaal 
vanuit zijn loopbaanervaring over de 
ontwikkelingen en de kansen om corri-
gerend bewegen geïntegreerd te laten 
verlopen.  

Angelo deed dit over de orthopedische 
hulpmiddelen en de afweging duur en 
duurzaam. Overleg, afstemming met 
zovelen ook met de verpleegkundigen 
blijkt hierbij o zo belangrijk.  

Ik heb met fierheid genoten van hun 
beider inbreng en hoop dat hun verhaal 
in huis nog verder kan gedeeld worden.  

Karine Haerinck  
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Proficiat aan onze communicanten! 

Naam Zoon/dochter van Datum Feest 

Jayden Van den Bossche Claudia Otte 27/04/2019 Eerste communie 

Jade De Vleesschauwer Kelly De Vleesschauwer 28/04/2019 VZJ 

Lieze Verbeke Kim Neirynck 5/05/2019 Eerste communie 

Babette Van Steenkiste Dokter Goetgebeur 12/05/2019 Eerste communie 

Eline De Meester Tina Lippens 18/05/2019 Vormsel 

Josse De Commer Anaïs Vandenholen 18/05/2019 VZJ 

Ante Van de Walle Annelies De Loof 19/05/2019 Eerste communie 

Chloë De Coninck Vicky Wanseele 25/05/2019 Eerste communie 

Otis Connolly Liesbeth Stur 25/05/2019 VZJ 

Remi Maerten Dokter Maerten 25/05/2019 Eerste communie 

Wout Van De Velde Tineke Van Herpe 26/05/2019 VZJ 

Aidan De Meulenaere Stefanie Missant 26/05/2019 Eerste communie 

Milan Verdonck Helena Duthoo 30/05/2019 Vormsel 

Laura Reynaert Silvie Mestdagh 30/05/2019 Vormsel 

Ferre Castelein Nathalie Deleersnyder 30/05/2019 VZJ 

Cyriel Van Daele Aurélie Carless 30/05/2019 Eerste communie 

Thibe Minjau Stephanie Cnockaert 30/05/2019 Eerste communie 

Jenthe Van de Walle Annelies De Loof 1/06/2019 Vormsel 

Seth Vande Velde Sandra Desmet 1/06/2019 VZJ 

Dylan Vande Velde Sandra Desmet 1/06/2019 VZJ 

Rune Van den Heede Isabel Decoster 1/06/2019 Vormsel 

Flo Claeys Sofie Gevaert 2/06/2019 Vormsel 

Sam Van Helleputte Anja Croon 2/06/2019 Vormsel 



 

 DE BRUG - 45 

VOELSPRIETEN 

Kalender 

06.05 Zorgvragersraad 

13.05 Geen school 
 Dag v/d leefgroepbegel. 

14.05 Lentewandeling 

16.05 Ondernemingsraad 

21.05 Wandeldriedaagse (tm 23/5) 

26.05 Pannenkoekenbak 

28/05 CPBW 
 Oliebollenbak 

01.06 Planckendael 

03.06 Overleg directie- 
 zorgvragersraad 

04.06 Managementraad 

08.06 Eerste communie 

11.06  Raad van Bestuur 

13.06  Heilig Hart feest 

18.06  Personeelsvergadering 

19.06 Busuitstap 

20.06 Ondernemingsraad 

25.06 CPBW 
 De Brug verschijnt 

ZJW.!?2019 
Hét kunstevenement van het jaar valt op 13/09-20/09 in 
samenwerking met veel artistieke medewerkers. Zij zullen 

het belang van het detail kunstzinnig uitwerken in woord en 
beeld op het achterliggend terrein, Leietuin met zomerhuis. 

Benieuwd? 

Consulteer ZJW Bord overloop lift 1 

Graag meewerken? Graag! 

Contacteer één van de deelnemende projecten! 

 

Communicanten in het DVC 
 
 Mathias Defraine 
 Angy Deconinck 
 Yaënna Haleydt 
 
Op 8 juni doen zij hun Eerste Communie 
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Familieberichten 

 

GEBOORTE 

Maurice Delsoir, 6 februari 2019, 
zoontje van Angelo en Yoni Him-
pe, leefgroepbegeleider Dageraad 
Rood. 

Viktor Renard, 13 februari 2019, 
zoontje van Frederik en Hanne 
Delbeke, leefgroepbegeleider 
Windroos 

Ferre Lannoo, 20 februari 2019, 
zoontje van Tim en Charlien De 
Simpelaere, medewerker distribu-
tie 

Irthe Cremers, 10 maart 2019, 
kleindochter van Caroline Bau-
wens, verpleegkundige en nichtje 
van Anna Himpe, leefgroepbege-
leider Kazoo 

Marta de Wulf, 16 maart 2019, 
dochtertje van Bart en Jozefien 
De Gheest, leerkracht BO Ter Leie 

Maite Soria Vanhoutte, 16 maart 
2019, kleindochter van Martine 
De Keuckelaere, leefgroepbege-
leider Dageraad Violet 

Lio Huyghebaert, 20 maart 2019, 
kleinzoon van Maryke Schur-
mans, Beschermd wonen  

Leon Vandenbroucke, 3 april 2019, 
kleinzoon van Jeanny Van-
devyvere, leefgroepbegeleider 
Contrabas 

Ines De Ridder, 9 april 2019, 
dochtertje van Guy en Delphine 
Tack, ondersteunend leefgroepbe-
geleider 

OVERLIJDEN 

De heer Etienne Christiaens, 9 
maart 2019, schoonvader van Ka-
telijne Vancoppenolle, verpleeg-
kundige Domino 

Mevrouw Antoinette Burez, 15 
maart 2019, moeder van Ann Van 
Den Meersschaut, ondersteu-
ningscoördinator 

James Verbilt, 20 maart. James 
verbleef bij Sprankel 

De heer Noël Wanseele, 21 maart 
2019, broer van Walter en Mieke 
Wanseele die hier respectievelijk 
verbleven bij Harp en Triangel 

Jille Lauwers, 4 april 2019. Jille 
verbleef bij Saffier 

Jessé Legrand, 10 april 2019. Jes-
sé verbleef bij Mikado 

Ceustermans Johny, 11 april 
2019. Johny verbleef bij Mozaiek  

De heer André De Laere, 11 april, 
vader van Katrien De Laere, 
leefgroepbegeleider Dageraad Vio-
let 

De heer Firmin Mestdag, 14 april, 
vader van Sabine Mestdag, leer-
kracht BO Ter Leie 

Mevrouw Maria Van Landuyt, 17 
april 2019, schoonmoeder van 
Jeanny Vandevyvere, leefgroep-
begeleider Contrabas. 

Douglas Truye, 18 april 2019. 
Douglas kwam naar dagopvang De 
Joker. 

HUWELIJK 

Tom Van Overbeke en Reke 
Maebe, 27 april 2019, zoon van 
Sabine De Winter, leefgroepbe-
geleider Aquamarijn 
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