
Veel deelnemers voor 
vijfde Fietseling  

N aast eigen materiaal kon-
den we ook dit jaar gebruik 

maken van zes speciale fietsen van 
het Dienstverleningscentrum 
H.Hart in Bachte-Maria-Leerne 
(Deinze). De Stad Aalst zorgde 
voor het vervoer ervan heen en 
terug. 

Het parcours van 16 km werd gro-
tendeels vernieuwd en liep voor 
het grootste deel langs rustige en 
vlakke wegen door Herdersem, 
Wieze, Denderbelle en Moorsel. 
Zo’n 40 zorggebruikers konden 
deelnemen, met daarnaast bijna 
evenveel begeleiders: 6 perso-
neelsleden en 32 vrijwilligers.  

Overigens vond er van 24 tot 28 
september in onze voorziening een 
heuse fietsweek plaats. Op initia-
tief van ergotherapeute Sofie Le 
Compte en kinesiste Kristel 
Burssens (allebei werkzaam in on-
ze woonondersteuning), konden 
medewerkers zich opgeven om 
een tochtje te maken met een van 
onze zorggebruikers. Veel mede-
werkers gingen op deze uitnodi-
ging in. (Foto: Kristel Burssens met 
externe zorggebruiker Anneleen 
Baeyens.) 

Over de Fietseling zelf schreven 
twee deelnemers hun ervaringen 
neer: externe zorggebruiker Jan 
Biebaut en vrijwilligster Veronica 
Samyn. Op pagina 7 kun je hun bij-
drage lezen. ● 

Op zondag 30 september hielden we 
voor het vijfde jaar op rij onze Levens-
vreugde Fietseling. Ook nu was het de 
bedoeling zoveel mogelijk zorggebrui-
kers de kans te geven deel te nemen 
aan een fietstocht, niet alleen met ge-
wone fietsen, maar ook met tandems, 
driewielers, duofietsen en rolstoelfiet-
sen. Anders dan de dagen voordien en 
daarna was het prachtig fietsweer. Ie-
dereen heeft er dan ook van genoten. 
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Verslag van het  

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 
van 11 september 2018 

Aanwezig: Annie Raes, Carine Van den 
Steen, Gudrun Boone, Frans Dierickx, Theo 
Vinck, Jan Biebaut, Georges Draps, Tina Van 
Den Steen. / Georges Draps verlaat de ver-
gadering vroegtijdig. 

Uitgenodigd: Liesbeth Moens, Christophe 
Temmerman.  

 
 

Goedkeuring en opvolging vorig ver-
slag 
 Zakgeld is eind augustus tweemaal ge-

ï nd, op drie dagen tijd. Het COZ vraagt 
een melding en rechtzetting tegenover 
de ouders via een begeleidende brief 
(factuur oktober). 

 Afrekening zakgeld van de eerste zes 
maanden van 2018 wordt eerdaags ge-
stort.  

 Werkgroep vrijheidsberoving zal tegen 
eind 2018 het vernieuwde protocol ter 
goedkeuring aan het COZ kunnen voor-
leggen. 

 De renovatie van de keuken van de 
woonondersteuning start op 1 oktober. 
De oplevering is voorzien op 31 de-
cember 2018. Tijdelijk is er een nood-
keuken in de feestzaal. 

 

Info vanuit de Raad van Bestuur van 
30 mei 2018 
 Evaluatie van Dag van de Zorg. Het in-

schrijvingsgeld was goed besteed. Er 
kwam heel wat positieve respons. De 
volgende deelname is gepland in 2020. 

 Persoonsvolgende financiering, moza-
ï ekdecreet, financie le toestand, de 
‘kaasschaaf’ en zorginspectie ontwerp-
verslag waren de belangrijkste agenda-
punten. 

 Voorzitter Marc De Saedeleer en twee 
andere leden zetten hun mandaat ver-
der tot er geschikte vervanging aange-
steld is. Kandidaturen kunnen tot mei 
2019 ingediend worden. 

 Volgende Raad van Bestuur is op 26 
september. 

 

Info vanuit de vergunde zorgaanbie-
der 

 Het jaarverslag 2017 werd voorge-
steld. Hieruit leren we dat 2017 heel 
wat veranderingen met zich mee-
bracht. Deze hebben we nauw kunnen 
volgen via de vergaderingen van het 
COZ. In de toekomst engageert Levens-
vreugde Verblijven zich om, samen met 
medewerkers en het netwerk van de 
zorggebruiker, een betaalbare, flexibe-
le en aangepaste zorg te blijven bieden.  

 De jaarrekening 2017 is een gezonde 
balans. De grootste kost is uiteraard de 
loonkost. De giften vormen een klein 
deel van de inkomsten maar zijn tege-
lijk wel het belangrijkste deel; deze gel-
den maken het verschil om juist die ex-
tra’s aan te bieden. Het COZ gaat ak-
koord om eventuele overschot perso-
neelspunten 2018 om te zetten in wer-
kingspunten, zodat deze niet verloren 
zijn. 

 Verlenging goedkeuring fiscale attes-
ten tot en met 2023. 

 Investeringen 2018: stand van zaken. 
De Hazelaar en de keuken samen zijn 
begroot op € 815,000. Het einde van 
deze projecten wordt voorzien eind 
2018. Verder zijn er vervangingsinves-
teringen van ramen, sanitair, nutsvoor-
zieningen, vloeren, isolatie....€220.508. 
Deze uitgaven worden gefinancierd 
met eigen middelen, subsidies Vipa 
(beperkt) en de vzw Patrimonium Le-
vensvreugde, die een renteloze lening 
toekent. Deze heeft ook blok wit en de 
loods geschonken aan de vzw Levens-
vreugde Verblijven. Daarmee zijn alle 
gebouwen verdeeld over de verschil-
lende dochters-vzw’s. Het bos en de 
parking achteraan blijft hun eigendom 
(zij zorgen voor het onderhoud). 

 Positieve evaluatie dagondersteuning. 
Met de zorggebruikers werd afgespro-
ken dat men jaarlijks kan herbekijken 
welke hun interesses zijn wat ateliers 
of groepen betreft.  

 Zomerwerking werd positief ervaren.  
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Geboorten 
 

Op 26 september 
werd Guus gebo-
ren, kleinzoon van 
Huguette Van Den 
Driessche, logistie-
ke medewerkster 
woonondersteu-
ning.  

Op 14 oktober 
werd Sen geboren, 
kleinzoon van Erik 
Cattrysse (bege-
leider dagonder-
steuning).  

 
Huwelijk  
 
Op 25 augustus 
huwde MFC-
begeleidster Sarah 
Van Hoof met Mat-
thias.  

 Tien zorggebruikers gingen op interne 
reis (de oudervereniging financiert de 
begeleiding), en 16 zorggebruikers 
gingen met externe organisaties mee. 
We merken dat er een grote groep is 
die niet wil of kan deelnemen. Voor 
hen mogen er extra andere activiteiten 
komen. 

 Opstellen van competentieprofielen en 
aanwezigheidsbeleid voor medewer-
kers. Competentie management houdt 
in dat men via personeelsanalyse de 
juiste man/vrouw inzet op de meest 
geschikte plaats. Dit zal inhouden dat 
er ook nieuwe functiebeschrijvingen 
zullen opgesteld worden. Het aanwe-
zigheidsbeleid wordt samen met de 
arbeidsgeneesheer geoptimaliseerd. 
De ondernemingsraad en het comite  
voor preventie en bescherming op het 
werk volgen dit nauw op. 

 Aanpassing IDO naar aanleiding van 
correctiefase 1 van het VAPH is goed-
gekeurd. Voor de aanvraag 5/7- 7/7 
volgt later nog een aanpassing. 

 Outreach: ‘outreachend’ werken is let-
terlijk de hand uitreiken naar externe 
organisaties, vrijwilligers en medewer-
kers van Levensvreugde Verblijven, 
om via tips onze werking (en het om-
gaan met onze zorggebruikers) toe te 
lichten, en op die manier tot een beter 
inzicht en samenwerking te komen. 

 Er was een schriftelijke klacht, waarbij 
men niet tot een consensus kwam. De 

klachtencommissie oordeelde dat de 
klacht onontvankelijk en ongegrond 
was.  

 
Info vanuit de dagondersteuning 
 Kriskras-vergadering: de activiteiten 

van de zomerwerking, barbecue, spa-
ghettizwier, Rock voor Specials, petan-
quetornooi (zie pagina 8) werden en-
thousiast onthaald. 

 Activiteiten vooruitzichten: Schlager-
festival Wieze, Ouderfeest. 

 Dankzij de opbrengst van “Music For 
Life” werd de uitbouw terras Akelei 
verwezenlijkt. Ook de snoezelruimte 
werd afgewerkt. 

      

Varia 

 Op de vraag om namen bij te voegen in 
het nieuwe organigram werd verwe-
zen naar de website van Levensvreug-
de Verblijven. De samenstelling van de 
Raad van Bestuur is terug te vinden in 
de statuten van Levensvreugde Ver-
blijven vzw en Levensvreugde vzw, die 
gepubliceerd zijn in het Belgisch 
Staatsblad. 

        

Het volgende Coz vindt plaats op dinsdag 4 
december, om 18.30 uur.  

Voor meer info kan je steeds terecht bij de 
voorzitster, mevrouw Annie Raes: 
053/83.19.10 of raes_annie@yahoo.com 

J e hebt zo van die evenementen die niet 
kapot te krijgen zijn. Eén daarvan is 

ongetwijfeld het Muziekgala in de Oktober-
hallen te Wieze. Dicht bij de deur, vervoer 
van de organisatie, en een hele rits Vlaam-
se zangers die de hele namiddag het beste 
van zichzelf geven: veel meer hoeft dat echt 
niet te zijn voor onze zorggebruikers.  

Op dinsdag 2 oktober (vanaf 13.30 uur) 
was het weer zover. Ongeveer 75 zorgge-
bruikers (internen en externen) en een 
tiental begeleidsters trokken naar Wieze en 
genoten van de optredens van o.m. Jacky 
Lafon, Yves Segers, Vanessa Chinitor, Frank 
Galan, Steve Tielens, Luc Steeno en Willy 
Sommers. Nancy Van Snick (begeleidster in 
de dagondersteuning) coördineerde deze 
uitstap en zag dat het goed was. De tickets 
voor de volgende editie (op dinsdag 1 okto-
ber 2019) zijn reeds besteld. ● 

Muziekgala blijft ideale formule 

Interne zorgge-
bruiker Dirk Calle-
baut achter de 
schermen met Luc 
Steeno, 2 oktober 
2018.  

mailto:raes_annie@yahoo.com


O p zaterdagavond 6 oktober is interne zorggebruiker Walter De Witte in de 
woonondersteuning overleden. Walter 
was 94 en daarmee de oudste zorggebrui-
ker van onze voorziening.  

Op 17 augustus 1981 kwam hij bij ons wo-
nen. Walter ging ook geruime tijd naar de 
dagondersteuning, naar activiteitengroep 
Wilgenroos (vroeger Halve Maan), maar 
sinds een aantal jaar verbleef hij voltijds 
in de woonondersteuning, in leefgroep de 
Lijsterbes.  

De uitvaart vond plaats op vrijdag 12 ok-
tober om 10 uur, in de Sint-Pauluskerk te 
Aalst. Tijdens deze plechtigheid werd on-
derstaande tekst voorgelezen door Hilde 
Rimbaut (begeleidster woonondersteu-
ning).  

 
Walter, eerst en vooral wil ik je bedanken 
dat ik een deeltje van je leven mocht zijn. 

Je was een pietje-precies, hoe jij het in je 
hoofd had, zo moest het gebeuren. Je pull en 
hemd moesten goed zitten, je wou je krant 
en je blauwe zakdoek altijd bij je hebben, je 
tas koffie moest altijd tot aan de rand ge-
vuld zijn. Als dat allemaal in orde was, 
kwam er een glimlach op je gezicht. 

In de beginjaren ging je in het ‘home’ eten. 
Daar was je heel fier op, omdat je de enige 
was van ‘bt’. Maar toen je dan bij ons in de 
groep bleef eten, vonden wij het fijn dat on-
ze leefgroep compleet was.  

Je bent tot je 91 jaar blijven werken, dat zie 
ik mezelf niet doen. Collega's van de Wil-
genroos, bedankt dat Walter zolang bij jul-
lie mocht komen, hij kwam heel graag. 

Walter, je was ook bekommerd om je mede-
bewoners. Wanneer iemand van hen weg 
was voor een paar dagen, vroeg je steeds 
waar ze waren en wanneer ze terugkwa-
men. En dat sierde je. 

De laatste maanden hadden jij en ik een 
ritueel voor je in bed ging: we keken samen 
naar de foto's aan je muur en dan gaf jij 
uitleg over de foto's die jij het liefste zag. Je 
begon steeds met je eigen foto, met je klak 
op en je pint in je hand en je deed dan teken 
dat jij dat was. Dan de foto met Orlando, 
daar was je heel fier op. Ten slotte de foto 
van je zus. Je miste haar enorm en daar 
werd je altijd emotioneel van. Je vond het 
spijtig dat ze er niet meer was. 

Walter, we zullen met heel veel zorg ook 
voor je broer Koen zorgen, zodat hij jouw 
leeftijd kan evenaren. 

Ten slotte wil ik namens Walter iedereen 
bedanken die heeft bijgedragen om hem zo 
een fantastisch leven te geven. In het bij-
zonder het Wit-Gele Kruis en het team van 
Klavertje 4 en de Lijsterbes, onze bewoners 
Koen, Noël, Kris, Raoul, Benny, Kristiaan, 
Jacques, William en Werner, want ook jullie 
hebben mee voor hem gezorgd. 

Het ga je goed daar aan de overkant. ● 
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Postuum  

Walter De Witte (1924 — 2018) 

Marie-Josée Boom (1954 — 2018) 

A mper vijf dagen na Walter, op don-
derdag 11 oktober, overleed ook in-

terne zorggebruiker Marie-Jose e Boom in 
onze woonondersteuning.  

Zij kwam vanaf 1 augustus 1977 naar onze 
dagondersteuning, en was daarmee e e n 
van de allereerste zorggebruikers die deze 
afdeling bezocht. Vanaf  3 januari 1979 
kwam Marie-Jose e dan in Levensvreugde 
Verblijven wonen. Ze verbleef geruime tijd 
in wat nu ‘blok blauw’ heet, en verhuisde 
nadien naar leefgroep de Hazelaar, waar 
ze in stilte en met de beste zorgen om-
ringd van ons is weggegaan. 

De uitvaart vond plaats in de kerk van 
Krokegem (Asse), op vrijdag 19 oktober 
om 10 uur. Maggy De Bruycker (bege-
leidster woonondersteuning) las tijdens 
deze rouwdienst onderstaande tekst voor.  
 

Lieve Josée, als een vogel in de wind ben je 
je eigen weg gegaan, eentje die zo mooi en 
vertrouwd was. 

Je kende vreugde, je kende verdriet, je ken-
de liefde, je kende pijn en af en toe kende je 
zelfs een beetje boosheid. Maar vooral 
vreugde, de levensvreugde! Je genoot van 
het leven. 



Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

I n het najaar van 2013 organiseerden we voor het 
eerst een heuse vormingsveertiendaagse in onze 

voorziening. Uit een gevarieerd aanbod konden bege-
leiders dan elk 2 workshops kiezen. Aangezien de re-
acties erg lovend waren, hielden we in de daaropvol-
gende jaren vast aan deze bijscholingsformule.  

Ook dit jaar vond er opnieuw een vormingsveertien-
daagse plaats. Begeleiders konden dus weer 2 work-
shops kiezen die ze wilden volgen (in totaal werden er 
7 aangeboden). Alles werd eind september, begin ok-
tober in onze voorziening georganiseerd. De meeste 
workshops werden door externe sprekers geleid 
(twee door eigen medewerkers). Het aantal deelne-
mers varieerde sterk naargelang het onderwerp.  

De thema’s die dit jaar aan bod kwamen, waren 
‘tandhygie ne’, ‘palliatieve zorgen’, ‘onveilige gehecht-
heid’, ‘dementie’, ‘de bewegingspedagogiek van Sher-
borne’, ‘de betekenis van soorten gedrag’ en ‘tips voor 
basale activiteiten’.  

Het vergde andermaal de nodige creativiteit om alle 
begeleiders vrij te roosteren op het moment van hun 
vorming. Achteraf bleken deze inspanningen echter 
andermaal gerechtvaardigd. De evaluaties toonden 
immers aan dat de workshops over het algemeen als 
zeer interessant werden ervaren. Het enige minpunt 
was dat sommige vormingssessies met ruim 40 deel-
nemers overbevolkt waren — een werkpunt dat de 
organisatoren ter harte zullen nemen bij een volgende 
editie. In elk geval is datgene wat in 2013 begon als 
een experiment, gaandeweg uitgegroeid tot een vaste 
waarde binnen ons vormingsbeleid. ● 

Vormingsveertiendaagse oogst veel lof 
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Overleden 
 

Op 27 september is  
Herman Van Gy-
seghem overleden, 
grootvader van 
Thibo Van Gyseg-
hem (zorggebrui-
ker De Appel-
boom).  

Op 2 november is 
Aaltje De Haan 
overleden, groot-
moeder van Silke 
Lammens (bege-
leidster in de Ap-
pelboom).  

Je humor en je sappige lach maakten van 
jou een echte krak. Je was iemand van wie 
iedereen hield. 

In tijdschriften en boekjes knippen was je 
leven. Je genoot hiervan, en 
met je knipsels maakte je 
collages voor alleman. Ie-
dereen  was jouw vriend, 
‘mijne kammeroad’. En  
telkens was er een glim-
lach en een knuffel bij. 

Bij elke wandeling kreeg 
iedereen van jou een lach, 
een zwier. Het was van 
‘hallo’, ‘bonjour’ en ‘tjeur’ 
van hier! 

Je ogen konden stralen wanneer je 
sprak over een praline, naar de 
markt gaan of over een gele Peu-
geot. Dat was hetgeen je voor iedereen 
wou. 

Je was een sterke vrouw met een sterke wil. 
Je wist wat je wou, je was fier op jezelf, je 

had steeds mooie kleren aan. Je nagels 
mooi gelakt, je haren in de plooi, wat par-
fum op en een mooie ketting om je hals. 

Op tijd en stond een ‘patéken’ en wat cho-
comelk. Zeg maar een kof-
fieklets. Daar kon je zo van 
genieten! We zullen het 
missen! 

Tot het laatste eind leverde 
je een strijd. We zagen je 
achteruit gaan, maar tel-
kens kwam je weer over-
eind. Nu we het niet had-
den verwacht, kwam het 
afscheid. 

Als een vogel in de wind ben je van 
ons weggevlogen. Maar wie je 
was… blijft voor altijd in ons hart! 

Bedankt dat we met z’n allen deel 
mochten uitmaken van je leven! Vergeten 
doen we je nooit!  

Het ga je goed, Boomski! ● 

 

Als een vogel in de  
wind ben je van ons  

weggevlogen 
 

 
Bezinningsmomenten vervangen misviering 

Omdat onze polyvalente zaal lange tijd niet beschikbaar is, werd 
de Allerheiligen-misviering in de dagondersteuning op dinsdag 6 
november vervangen door een aantal bezinningsmomenten. In 
kleine groepjes mochten zorggebruikers namen (laten) schrijven 
van personen die ze wilden herdenken. Sommigen brachten ook 
foto’s mee. Begeleidster Sarah Van Der Biest coördineerde, exter-
ne zorggebruiker Jan Biebaut en stagiair Tymo De Mars zorgden 
voor de muzikale omlijsting. Om 15 uur was er een slotmoment. 
Alle namen van de overledenen werden voorgelezen, waarna de 
ballonnen de lucht ingingen. ● 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1wq-txKHeAhWF-qQKHTsfAiwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hetanimatiehuis.be%2Findex.php%2FHAH02%2Factiviteitcomment%2F184&psig=AOvVaw0DtmPYO4Xsiu8JU16YtoUJ&ust=15


O p zaterdag 8 en zondag 9 december organiseert 
Badmintonclub Oudegem opnieuw Badminton 4 

Life. Dat is een activiteitenmarathon ten voordele van 
Levensvreugde Verblijven.  

Het gaat om de derde editie. Alles vindt plaats in de 
sporthal van Oudegem (Ouburg 63a). U kan op zater-
dag en op zondagvoormiddag een badmintonveldje 
huren en een wedstrijdje spelen tegen familie, colle-
ga’s, vrienden,… U kan ook initiatielessen volgen. 
Daarnaast zorgen we het hele weekend door voor lek-
kers: ontbijt op beide dagen, pannenkoeken ter plaat-
se te eten op zaterdag en het hele weekend in mee-
neempakketjes te bestellen, belegde broodjes en soep 
en op zaterdag traditioneel onze spaghettislag. 

Inschrijven kan via www.bcoudegem.be of  
Facebook/bcoudegem.  
 
Wil je ons steunen maar kan je niet aanwezig zijn dan 
kan je ook altijd je vrije gift overmaken op het reke-
ningnummer van BC Oudegem BE32 0012 3688 6002 
met vermelding van je naam (of van je bedrijf) + Gift 4 
Life. Neem contact met ons op voor een fiscaal attest.  

Tijdens Badminton 4 life kan je ook een gift doen in 
onze rospot of in onze giftenbox. Je kan er ook het 
Badminton 4 Life t-shirt kopen (10 euro).  

We hopen uiteraard zoveel mogelijk mensen warm te 
maken om dit evenement op een of andere manier te 
steunen, want we kunnen iedere gift zeer goed gebrui-
ken. Zo konden we met de opbrengst van 2016 (ruim 
5000 euro) onze nieuwe snoezel-en belevingsruimtes 
in blok rood inrichten. Vorig jaar gebruikten we de 
opbrengst (ruim 6000 euro) om onze auti-groep, de 
Akelei in blok paars, een ruimer en overdekt terras te 
schenken. Dit jaar willen we met het opgehaalde be-
drag de kitchenettes van de 3 leefgroepen van de 
woonondersteuning in blok blauw (de Iris, de Ane-
moon en de Aster) grondig vernieuwen.  

Badminton 4 Life wordt gehouden in het kader van De 
Warmste Week van Studio Brussel, dit jaar van 18 tot 
24 december in het Provinciaal Domein Puyenbroeck 
te Wachtebeke. Op zaterdag 22 december willen we 
met een zo groot mogelijke delegatie van Levens-
vreugde Verblijven deelnemen aan de Warmathon in 
de Gentse Blaarmeersen. ● 

Voedingtips van Sandra Bekkari 
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Door Merel Verleysen  

 Begeleidster dagondersteuning 
 

I n sportcentrum Schotte in Aalst vond er op donder-
dag 6 september een Retrobeurs plaats. Dus wij 
daarheen!  

We kwamen binnen en kregen een linnen zakje met 
het beursplan in. Je kon kayakken op de Dender, de 
klimtoren beklimmen, o.m. tai chi en yoga volgen. Wij 
besloten echter om met onze beide voetjes op de 
grond en het droge te blijven, en snelden om 13.30 uur 
naar de les ‘Bewegen op muziek’. Op de tonen van De 
Marie-Louise van Bart Kae ll dansten en roeiden we 
met o.a. gewichtjes. Binnen de kortste keren stonden 
we in het zweet! Het was wel een hele fijne oefenles. 

Na een kleine opfrissing gingen we verder en ontdek-
ten we de beurshal met verschillende standhouders. Je 
kon er volksspelen doen, water met een fruitsmaak 
proeven en een gekke foto van jezelf laten maken. Ons 
zakje kwam van pas en werd gevuld met verschillende 
stukken fruit, een drinkbus, een antistress-balletje,… 

Het hoogtepunt van de dag volgde om 14.30 uur toen 
tv-kokkin Sandra Bekkari een lezing kwam geven over 

gezonde voeding. We luisterden aandachtig naar al de 
tips. Na een drankje in De Looyerij was het alweer tijd 
om naar de bus te gaan. De namiddag was veel te kort! 

Iedereen paraat voor derde  
editie ‘Badminton 4 Life’ 



Door Jan Biebaut  

 Externe zorggebruiker 
 

R ing ring, de zomer was juist vertrokken en de 
herfst binnengekomen. De bomen begonnen te 

verkleuren en de regenzones vonden weer de weg 
naar Belgie . Behalve op 30 september dan, toen de 
herfst eventjes een pauze inlaste. Het was zonnig weer 
en niet te koud: prima geschikt om met de fiets te gaan 
rijden. En dat hebben we ook gedaan.  

Het was namelijk weer Fietseling op Levensvreugde, 
dus haalden we de fiets van stal. Er waren van alle 
soorten fietsen. We vertrokken stipt om 14 uur rich-
ting Herdersem en reden zo naar Wieze via het Kruis-
abeel naar de Kloosterstaat om daar te stoppen voor 
de eerste halte. Daar kregen we een koek en een flesje 
water om onze energie een beetje bij te vullen. Vervol-

gens reden we verder naar de grens van Denderbel-
le over hele mooie weggetjes, en door de mooie natuur 
die stilaan verandert in herfsttaferelen. Uiteindelijk 
kwamen we bij onze tweede stop, waar ons weer wat 
extra energie opwachtte met overheerlijke vlaaien en 
lekker appelsap met krieken (ofwel met gewoon ap-
pelsap). Dat deed ons deugd.  

Na een half uurtje gingen we verder via Moorsel en 
Herdersem. Zo kwamen we terug op Levensvreugde. 
Daar kregen we nog een mooi fietselingdiploma en 
gingen we allemaal samen op de foto.  

De Fietseling was weer een enorm succes, mede dank-
zij de vele vrijwilligers en door de bezemwagen die 
werd bestuurd door mijn vader.  

Dankjewel aan alle mensen die dit hebben mogelijk 
gemaakt. Tot volgend jaar. Ring ring. ● 

In een rechte lijn naar Levensvreugde 

Toen de herfst een pauze inlaste  
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Door Veronica Samyn 

 Vrijwilligster 

 

Z ondag 30 september, 
het zonnetje straalde. 

Een ideaal weertje voor een 
fietstocht! We waren met 
veel fietsers en begeleiders 
van Levensvreugde. En 
daarnaast ook nog de vele 
vrijwilligers die meefiets-
ten. Om half twee werden 
alle fietsen getest, de fluo-
hesjes uitgedeeld en zo 
konden we stipt om twee 
uur op deze zonnige namid-
dag vertrekken. De fietse-
ling 2018 was een feit! 

Iedereen had er zin in, en al 
snel hadden we een tempo 
waar zelfs de beste wielren-
ners van het WK niet tegen 
op konden! Met duofietsen, 
rolstoelfietsen en tandems 
was de straat al snel druk 
bezet. De auto’s moesten nu 
wel even wijken. Gelukkig 
waren er enkele jongeman-
nen die voor de veiligheid 
instonden en op kruispun-
ten en hier en daar langs de 
weg auto’s tegenhielden.  

Onze eerste stop was aan 
de zorgboerderij Staveshof 
in Wieze. Daar kregen we 
een flesje fris water en een 
klein koekje zodat we al 
snel weer verder konden. 

Langs mooie velden en een 
rustige weg zetten we onze 
tocht verder door Dender-
belle. We namen tijd om 
even met elkaar te babbe-
len en het viel op hoeveel 
lachende en genietende 
gezichten er waren! De bus-
jes waren er ook, onze per-
soonlijke bezemwagens 
met supporters die naar 
ons wuifden als ze ons za-
gen passeren! Hier zaten 
enkele fietsers in die al moe 
waren van het fietsen of 
even hun beurt afwachtten. 
Ook de snelste fietsers die 
al wat pijn in de benen voel-
den, vonden een plaatsje in 
de volgwagen.  

Onze tweede stop was de 
moeite: een speelweide bij 
het huis van onze kinesiste 
Kristel in Wieze. Daar 
wachtte ons een fijne ver-
rassing.  

Hier stond Sarah (van de 
streekwinkel Ambarosa) 
met haar twee kinderen om 
ons zowaar te verwennen. 
We smulden van een lekke-
re Aalsterse vlaai en dron-
ken een bekertje appel- of 
kriekensap. Een leuke pau-
ze. Er was zelfs een trampo-
line waarop we ons konden 
uitleven, en er waren geit-
jes en een ezel die veel aan-
dacht kregen. Sommige fiet-
sen kregen een andere be-
stuurder en zo konden we 
uitgerust terug op weg. Nu 
in een rechte lijn naar Le-
vensvreugde! 

Nog even doorzetten en we 
waren zo terug aan het ka-
pelletje van de Boskant. 
Komaan hé! We zijn er bij-
na! Eenmaal terug op Le-
vensvreugde werden de 
fietsdiploma’s uitgedeeld, 
en daar mochten we toch 
wel trots op zijn! Nog even 
lachen voor de pers, want 
dit was de fantastische fiet-
seling van Levensvreugde 
editie 2018. Dank u wel! En 
op naar de volgende! ● 

Meer info over  
de Fietseling op 
de voorpagina 

Fietseling  
2018 



D e zevende editie van ons petan-quetornooi vond plaats op het  
domein van Levensvreugde, op dins-
dag 28 augustus. Onder een stralende 
zon namen 6 teams van 7 spelers 
deel. Dit alles onder het goedkeurend 
oog van initiatiefneemster Nancy Van 
der Sande (begeleidster dagonder-
steuning). Ze werd bijgestaan door 
interne zorggebruiker Jo Coppens, die 
niet alleen de punten toekende, maar 
er ook op toezag dat de spelregels 
werden nageleefd.  

Het tornooi vond voor het eerst 
plaats in 2012 (toen nog in samen-
werking met een bedrijf dat aan 
teambuilding deed), en is intussen 
uitgegroeid tot een vaste waarde bin-
nen de zomerwerking van de dagon-
dersteuning. Ook nu keken veel zorg-
gebruikers uit naar de wedstrijd, die 
ieder jaar garant staat voor een onbe-
kommerd dagje sportief amusement.  

Vanaf 10.15 uur vonden er 13 wed-
strijden plaats, met telkens 1 speler 
van elk team. Aan het eind van het 
tornooi was er een ludieke match tus-
sen een aantal begeleidsters, die ach-

terwaarts moesten petanquen.  

 

Tijdens de reguliere competitie ging 
de gouden medaille naar team geel 
(206 punten). Het zilver was voor 
team rood (168 punten), het brons 
voor team groen (164 punten).  

Nieuw dit jaar was de zogenaamde 
prestatiebeker, die werd uitgereikt 
aan de speler met de meeste punten. 
Die beker ging naar interne zorgge-
bruiker Katrien Van Goethem (ook 
een vermaard bowlster) die 32 pun-
ten behaalde.     

Iedere deelnemer kreeg op het einde 
van het tornooi een klein aandenken. 
Dank aan spelers en medewerkers 
voor hun inzet. ● 

Petanquetornooi nog steeds 
erg succesvol 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Giften ten voordele van  
Levensvreugde Verblijven vzw  

kunnen overgemaakt worden op:  

 IBAN: BE70 2930 0572 0025 

 BIC: GEBABEBB 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 

Extra onder-
steuning via de 
‘7/7 opvang’ 
 

I nterne zorggebruikers die tijdens het weekend extra 
opvang nodig hebben, kunnen 
gebruik maken van de uitzon-
deringsprocedure 7/7. Die is 
bedoeld voor wie in de week bij 
een vergunde zorgaanbieder 
(zoals Levensvreugde Verblij-
ven) verblijft, maar tijdens het 
weekend nog naar huis ging. 
Wanneer het voor de ouders 
echter niet langer mogelijk is 
om voor de opvang te zorgen, 
kunnen zij een aanvraag doen 
voor de uitzonderingsprocedu-
re 7/7. Die is enkel bestemd 
voor wie een persoonsvolgend 
budget uit transitie kreeg op 
basis van minstens 3,75 nach-
ten woonondersteuning in 
2016.  

Vanaf het ogenblik dat je de 
aanvraag indient, kun je 7 da-
gen op 7 in de voorziening ver-
blijven. De eerste zes maanden 
van het onafgebroken verblijf 
betaalt Levensvreugde Verblij-
ven alle bijkomende kosten 
(behalve de bijdrage, of eventu-
eel de woon– en leefkosten). 
Als vervolgens afdoende bewe-
zen is dat de 6 maanden wel 
degelijk continu en onafgebro-
ken zijn geweest, past het 
VAPH vanaf de zevende maand 
het persoonsvolgend budget 
aan. Deze procedure is enkel 
bestemd voor wie werkelijk 
geen andere ondersteuning 
meer heeft.  

Meer info nodig over de 7/7 
opvang? Contacteer onze socia-
le dienst. ●  

 
 

Bezoek ook onze cafetaria 
 

 
Onze Kerstbeurs vindt plaats in onze voorziening, achteraan op het  

domein. Op vrijdagavond (vanaf 17 uur) kan u ook de Kerstmarkt van  
Levensvreugde Scholen bezoeken, eveneens achteraan op het domein.  

U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze jaarlijkse  

     Kerstbeurs  

Vrijdag 30 november van 13.30 tot 19 uur.  
Zaterdag 1 december van 13.30 tot 19 uur.  

 

De wedstrijd staat ieder  
jaar garant voor een  
onbekommerd dagje  
sportief amusement 


