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 Bert is nu echt vertrokken
 Elsie De Backer zegt Lijsterbes vaarwel
 Medewerker in de kijker: Ulrike Van Dycke
 Atelier Beleving viert begin van de lente in Opdorp
 Werkgroep ‘Spiritualiteit en zingeving’ nog steeds zeer actief

‘Ronde van Levensvreugde’
doet weer iedereen fietsen
Van 6 tot 20 april vond in onze voorziening ‘De Ronde van Levensvreugde’
plaats, een grotendeels indoorwielerwedstrijd waarin onze verschillende
blokken het tegen elkaar opnemen. Het
evenement deed opnieuw iedereen op
de fiets springen.
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

O

nze mooi versierde polyvalente zaal was helemaal volgelopen voor de start van ‘De
Ronde’, op woensdag 6 april. Gewezen coordinator dagondersteuning Noel Callebaut kwam het officiele startschot geven.

Na een gezamenlijke opwarming
trapten zorggebruikers van de verschillende blokken in een uitgelaten sfeer de allereerste kilometers
op de hometrainers. Gedurende
twee weken zouden er dagelijks
zorggebruikers en medewerkers
langskomen om een tijdje te fietsen. Dat kon overigens ook in de
eigen groep (de meeste beschikken over een hometrainer) of in de
buitenlucht, met onze duofiets of
met andere rijwielen. Alle afgelegde afstanden werden weer nauwgezet geregistreerd. Tussenstanden werden regelmatig bekendgemaakt om iedereen aan te zetten
nog meer te fietsen.
Het was onze gewezen kinesiste
Kristel Burssens (woonondersteuning) die in
2019 op het idee
kwam om onze eigen Ronde van
Vlaanderen te organiseren. Door er een
competitie tussen
de verschillende afdelingsblokken van
te maken (welk blok
haalt uiteindelijk de
meeste kilometers?)
zou iedereen gemotiveerd zijn om extra te bewegen.
(Vervolg op pagina 2)
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Ronde van Levensvreugde

Interne zorggebruiker Dirk De
Buck tijdens de
feestelijke start
van De Ronde, op
woensdag 6 april.
Op de achtergrond
mede-organisator
en ergotherapeut
Nick De Gieter.

Die formule blijkt drie jaar later nog
steeds aan te slaan. Meer zelfs: iedereen
(zorggebruikers en medewerkers) lijkt gemotiveerder dan ooit om zijn of haar blok
aan een medaille te helpen.
Aan ‘De Ronde’ zijn trouwens heel wat
prijzen en onderscheidingen verbonden
(zie ook het overzicht onderaan deze pagina). Zo heb je de prijs voor Beste Supporter;
die ging dit jaar naar Thijs Van den Berghe
(woonondersteuning) en Anneleen
Baeyens (dagondersteuning). De prijs
Meest Enthousiaste en Meeste Doorzetting
was voor Sarah De Sutter (woonondersteuning) en Danielle Van Laere (dagondersteuning). Kristin Triest (woonondersteuning) en Anja Delacroix (dagondersteuning) ontvingen de prijs voor
Beste Outfit.

Verrast en onder de indruk
Het directieteam engageerde zich om een
bedrag vrij te maken dat steeg naarmate
er meer kilometers werden gereden. Uiteindelijk zou de directie de hoogste som
moeten uitkeren (1500 euro), omdat er
uitzonderlijk veel kilometers werden gefietst. Het bedrag zal besteed worden aan
de aankoop van materiaal of het organiseren van activiteiten.
‘De Ronde’ werd georganiseerd door Nick
De Gieter (ergo woonondersteuning) en
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Ulrike Van Dycke (kine woonondersteuning). Zij werden geregeld bijgestaan door
het animatieteam van de woonondersteuning en door andere medewerkers. Zo
nam Nancy Van der Sande (begeleidster
dagondersteuning) zowel tijdens het startevenement als de slotshow de presentatie
voor haar rekening. Op laatstgenoemd gebeuren waren gepensioneerde begeleiders
Erik Cattrysse en Christine De Windt de
special guests.
De organisatoren waren verrast en onder
de indruk van het aantal kilometers dat
zorggebruikers aflegden. Het is voor hen
zeer aangenaam vast te stellen dat ‘De
Ronde’ volop leeft in onze voorziening en letterlijk - heel wat in beweging zet.
Nick De Gieter: ‘Het is intussen zeker dat
er volgend jaar weer een editie komt. We
gaan momenteel zelfs na of we het evenement kunnen uitbreiden. Familie of vrienden van onze zorggebruikers zouden dan
bijvoorbeeld ook kunnen meefietsen en
zich laten sponsoren. We voelen dat de
formule van “De Ronde” nog heel wat mogelijkheden biedt.’
Als beloning voor hun inspanningen zal er
voor alle zorggebruikers op vrijdag 15 juli
een grote openluchtfuif georganiseerd
worden op onze campus (op de parking
van het MFC). Er worden dan, naast muziek en drank, ook donuts voorzien. ●

‘De Ronde’ in cijfers en medailles
Woonondersteuning

Dagondersteuning

 Blok blauw fietste 1132.1 km

 Blok paars fietste 1038 km

 Blok oranje fietste 281.33 km

 Blok wit fietste 656.2 km

 Blok groen/grijs fietste
1096.65 km

 Blok rood fietste 429.44 km

 Meeste kilometers blok blauw:
Andre Van den Berghe (127
km)

 Meeste kilometers blok paars:
Steven Rossignol (76.2 km)

 Meeste kilometers blok oranje:
Vanessa Foselle (40.89 km)
 Meeste kilometers blok groen/
grijs: Sarah Zeouali (166.623
km)

 Blok geel fietste 513.85 km

 Meeste kilometers blok wit:
Pieter Joos (71 km)
 Meeste kilometers blok rood:
Dirk De Buck (86 km)
 Meeste kilometers blok geel:
Andre Van den Berghe (49.7
km)

Personeel
 Tijdens de werkuren of de pauzes werd het meest gefietst
door Melissa Vranckx, begeleidster woonondersteuning (70.15
km)
 Voor woon– werkverkeer legde
Emma Van Hove, begeleidster
in de woonondersteuning, de
meeste kilometers af (194 km)
Alles bij elkaar (zorggebruikers en
medewerkers) werd er maar liefst
5147, 57 km gefietst. Proficiat
aan allen!
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Oud-militair stapt 2.300 km voor (onder meer) Levensvreugde Verblijven

Bert is nu echt vertrokken
‘Eind juli of begin augustus
zou hij in het
Spaanse bedevaartsoord
moeten aankomen’

Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

I

n onze vorige nieuwsbrief kon u lezen
dat gepensioneerd klankman en exmilitair Bert Surmont (56) half april te
voet naar het Spaanse Santiago de Compostela zou vertrekken. Het was allang zijn
droom om deze pelgrimstocht ooit te ondernemen.
Omdat hij als flexi-jobber van het Aalsters
Stedelijk Ziekenhuis geregeld langskwam
in ons atelier Industrieel Werk (dagondersteuning) en hij onze voorziening
intussen een warm hart toedraagt, wil hij
met z’n tocht geld inzamelen voor Levensvreugde Verblijven. Aangezien Bert verschillende naasten aan kanker verloor, wil
hij ook Kom Op Tegen Kanker sponsoren.
Op paasmaandag 18 april, om 11 uur, is
Bert vanuit zijn woning aan de Aalsterse
Koolzaadstraat op pelgrimstocht vertrokken. Daar hadden zich heel wat belangstellenden verzameld: familieleden,
vrienden en journalisten, naast een flinke
delegatie van Levensvreugde Verblijven.
Er waren speeches van Bert en zijn partner, er waren koffiekoeken en veel bemoedigende woorden — en dan trok Bert de
voordeur achter zich dicht en begon hij
onder luid applaus aan z’n tocht van bijna
2.300 kilometer, verdeeld over 91 etappes. De uitbundige lentezon gaf alles extra
glans.

Eind juli of begin augustus zou hij in het
Spaanse bedevaartsoord moeten aankomen. Op z’n website kan je de tocht systematisch volgen. Je ziet er ook hoe je Bert
alsnog kan sponsoren en welk bedrag hij
intussen heeft ingezameld.
We willen Bert nogmaals hartelijk danken
voor z’n lovenswaardige initiatief. We volgen zijn belevenissen op de voet, en hopen
dat hij veilig en wel zijn eindbestemming
zal bereiken. ●
 bertstaptnaarcompostela2022.be

Uit de bol gaan op ‘Festispecials’ in Temse

Dag van de Zorg enkel digitaal

Door Nick De Gieter

Zondag 15 mei is er de Dag van de Zorg.
Onder meer zorginstellingen geven dan
traditiegetrouw een inkijk in hun werking.
Wij nemen dit jaar opnieuw deel, maar
enkel digitaal. Je kan onze voorziening dus
niet fysiek bezoeken; wel is er een virtuele
rondleiding via onze site, met video’s en
3D-beelden. Zo kan u toch (een deel van)
Levensvreugde Verblijven bezoeken. Ook
onze webshop wordt die dag gelanceerd.
Check op zondag 15 mei dus zeker onze
website:

 Ergo woonondersteuning

D

onderdag 21 april gingen we met een aantal van onze zorggebruikers naar ‘Festispecials 2022’. Dit is een festival in
Temse, volledig gericht op mensen met een beperking.
Onze zorggebruikers konden er genieten van muziek van verschillende dj’s, van The Partyshakers en - als afsluiter - van een optreden van Sam Gooris. Dit zorgde ervoor dat iedereen op de dansvloer stond; aan ambiance alvast geen gebrek!
Achteraf was er ook een meet-and-greet met Sam Gooris, waarbij
de nodige foto’s niet mochten ontbreken. Zoals op elk festival waren er tussendoor versnaperingen (zoals frietjes) en frisdranken.
Een zeer geslaagde editie, wij kijken al uit naar volgend jaar. ●

 levensvreugde-verblijven.be
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Pensioengerechtigde Elsie De Backer
zegt Lijsterbes vaarwel
‘Elsie behoort
tot de generatie
die Levensvreugde Verblijven mee heeft
vormgegeven’

Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

Z

aterdag 2 april was het de allerlaatste
werkdag van Elsie De Backer (61),
begeleidster in de woonondersteuning. Ze
ging namelijk met vervroegd pensioen, na
een carriere van bijna veertig jaar in Levensvreugde Verblijven. Met Elsie verdwijnt dan ook een van de meest vertrouwde gezichten van onze voorziening.
Ze behoort tot de generatie die Levensvreugde Verblijven mee heeft vormgegeven.
Elsie kwam in dienst in september 1982,
na twee jaar in Caritas (Melle) te hebben
gewerkt. Ze startte als nachtbegeleidster
in onze woonondersteuning, en kon al
vlug overschakelen naar de dagdienst. Ze
heeft altijd in onze woonafdelingen gewerkt. Het grootste deel van haar loopbaan – meer dan drie decennia – was Elsie
begeleidster in leefgroep de Lijsterbes
(voorheen ‘Paul Callebaut’ geheten). Ze
was er aan de slag tot ze begin april met
vervroegd pensioen ging. Elsie stond bekend als een gedegen, uiterst loyale medewerkster, op wie je steeds kon vertrouwen.
Op zondag 20 maart was er een afscheidsnamiddag voor Elsie, in de gemeenschappelijke ruimte van blok oranje. Zorggebruikers en medewerkers van leefgroepen Lijsterbes, Goudsbloem en Zonnebloem hadden zich verzameld om Elsie
uitgeleide te doen. Er was cava, koffie en
gepersonaliseerd gebak (zie foto), en later
waren er sandwiches. Elsie moest voorts
enkele ludieke opdrachten uitvoeren. Een
muzikaal pakket maakte de namiddag
compleet.
Elsie kijkt met plezier terug op haar lange
loopbaan in Levensvreugde Verblijven.

Giften ten voordele van
Levensvreugde Verblijven vzw
kunnen overgemaakt worden
op:
 IBAN: BE70 2930 0572 0025
 BIC: GEBABEBB
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40
euro.

Ze heeft hier altijd graag gewerkt en zal
het contact met zorggebruikers en collega’s missen. Opmerkelijk genoeg zijn het
de beginjaren die haar het meest voldoening gaven, toen stichters Pater Van den
Broeck en mevrouw Van Berkel nog dagelijks op de werkvloer aanwezig waren. Je
had toen weliswaar weinig inspraak, maar
de familiale en ontspannen sfeer zorgde
voor veel onvergetelijke momenten.
Elsie zag de werkdruk jaar na jaar toenemen, en moest daarnaast afscheid nemen
van een aantal geliefde zorggebruikers;
factoren die meespeelden in haar beslissing om met vervroegd pensioen te gaan.
Met zes kleinkinderen, een eventuele flexi
-job en voldoende andere bezigheden zal
Elsie zich in elk geval geen moment vervelen. ●

Overleden


Op 29 maart overleed Maria-Francisca Collier,
moeder van Cilia Van den Meerssche (begeleidster in de dagondersteuning).



Op 20 april overleed Patricia Robbe, schoonzus
van interne zorggebruiker Nicole Verlaeckt.
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Medewerker in de kijker

Ulrike Van Dycke
Ulrike Van Dycke (37) is kinesiste en startte op
7 maart in onze voorziening, in de woonondersteuning. Ze werkt 20 uur per week en is iedere ochtend aanwezig. Ulrike vervangt Kristel
Burssens, die eind vorig jaar Levensvreugde
Verblijven verliet.
Ulrike is afkomstig van Brugge, maar vond de
liefde in Oost-Vlaanderen en woont sinds 2016
in Haaltert. Tot eind februari 2022 werkte Ulrike in een centrum voor mensen met NAH
(niet-aangeboren hersenletsels), waar ze tien
jaar aan de slag was. Haar praktijk verhuisde
ze mee vanuit Brugge naar Haaltert en doopte
ze inmiddels om tot ‘praktijk46’. Ze is er ook
actief als acupuncturist.
Ulrike is ook mama van drie musketiers: Lucas
(5), Arthur (4) en Maxime (2). Zij eisen haar
fulltime op. Is er toch nog tijd over, dan gebruikt ze die om te kokerellen, in de tuin te
werken of een boek te lezen… ●

‘Ulrike is afkomstig van
Brugge, maar
vond de liefde
in OostVlaanderen’

Atelier Beleving viert begin van de lente in
Opdorp
Door Romy Vandenhaute

 Begeleidster dagondersteuning

M

aandag 21 maart gingen we met het
atelier Beleving (dagondersteuning)
naar ‘Lente op den Dries’ in Opdorp. Een
dagje genieten van de busrit, het zonnetje op
onze snoet, de natuur, de bloemetjes, het gefluit van de vogeltjes. Een geslaagde wandeling tussen lindebomen en de 100 000 narcissen, met daartussen de prachtige kunsteekhoorns die versierd werden door scholen, particulieren, verenigingen,... Stuk voor
stuk echte kunstwerken. Af en toe even poseren. Ieder koos zijn favoriete eekhoorn uit.
Op een bankje genieten van een picknick,
met een streepje muziek op de achtergrond.
In de dagondersteuning vindt acht keer per week het atelier Beleving plaats. De verantwoordelijke begeleidster (ze zijn in totaal met zes) geeft dan een specifieke belevingsactiviteit aan een vast groepje zorggebruikers. Ieder heeft zijn specialiteit; de activiteiten die
wekelijks aan bod komen zijn snoezelen, klankschalen, klankwieg, basale stimulatie, yoga,
(zit)dans en muziek. Begeleidsters krijgen regelmatig de kans zich bij te scholen in hun
vakgebied. Zo volgde begeleidster Ellen Corijn op 21, 22 en 23 maart in Drongen een driedaagse vorming rond basale stimulatie (dit is het aanbieden van eenvoudige en gestructureerde prikkels in interactie met de persoon met een beperking). ●

Het atelier
Beleving in
Opdorp, maandag 21 maart.
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Werkgroep ‘Spiritualiteit en zingeving’ nog
steeds zeer actief
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

M

et Pasen, op zondag 17 april, was er om 10.30 uur
een mooie viering in onze polyvalente zaal. Die mis
werd gewoontegetrouw georganiseerd door onze werkgroep Spiritualiteit en zingeving. Deze bestaat uit Jolien
Van Damme, Sheena Vinck (begeleidsters woonondersteuning) en onze pastor Rik De Gendt. Dorien De Smaele
(hoofdbegeleidster Wonen in de Stad en blok groen) sluit
aan als stafmedewerker.
De werkgroep komt tweewekelijks samen en is verantwoordelijk voor het pastoraal en liturgisch aanbod in onze
voorziening. De werkgroep probeert dat aanbod te laten
aansluiten bij de leefwereld van onze zorggebruikers, en
wil hen zoveel mogelijk bij de vieringen betrekken.
‘We trachten de vieringen aantrekkelijk te maken voor
jong en oud,’ zo vertelt Sheena Vinck. ‘Dit doen we onder
meer door liedjes te kiezen die iedereen aanspreken. We
staan ook altijd open voor nieuwe ideeen, via onze ideeenbus.’
‘Bij een overlijden is onze werkgroep ook steeds beschikbaar. Het kan om praktische ondersteuning gaan, zoals
kaarsjes of lichtjes voorzien. Maar ook bij het samenstellen
van de afscheidsviering kunnen we helpen. Voorts zijn we
verantwoordelijk voor het actualiseren en aankleden van
het info– en herdenkingshoekje in blok oranje (foto).’
De maandelijkse vieringen vinden gewoonlijk ‘s zaterdags
om 16 uur plaats, in onze polyvalente zaal. Soms is er ook
een uitstap; zo organiseert de werkgroep op zaterdag 28
mei een heuse ‘bedevaart’ naar de Mariagrot in het rvt Ten
Rozen, niet ver van onze voorziening.
Thema’s keren geregeld terug: in september is er meestal
de vredesweek, in oktober is er een snoezelviering, in no-

vember wordt er rond Allerheiligen gewerkt. In maart en
april zijn er vieringen rond de Goede Week en rond Pasen;
mei is dan weer de Mariamaand. In juli en augustus zijn er
geen vieringen.
Tot slot: net als in de samenleving kent ook Levensvreugde
Verblijven een grote verscheidenheid aan levensbeschouwingen en de beleving ervan, zowel bij zorggebruikers als
bij medewerkers. Die verscheidenheid verdient alle respect en is vaak een meerwaarde, zo is onze ervaring.
Anderzijds wil Levensvreugde Verblijven zich doelbewust
als een christelijk geïnspireerde voorziening profileren;
die specifieke identiteit was immers de uitdrukkelijke
wens van onze stichters. Daarnaast is ze ook een principiele keuze, omdat wij geloven dat deze waarden onze werking (kunnen) verrijken. Precies daarom is een christelijke
opstelling richtinggevend voor de medewerkers m.b.t. hun
houding tegenover de zorggebruikers. ●

Begeleid Werkers gaan op verkenning naar Oostende
Door Yenthe Van Den Eede

 Externe zorggebruiker
Hallo mensen. Wij zijn bezig met het
bezoeken van projecten voor onze
lunchbar. We doen uitstappen tijdens
de vormingen in Levensvreugde.
Wij zijn naar Oostende geweest voor
een uitstapje met de jobbegeleiding
en de clienten. Leuke sfeer, met wandelen en ook horeca. We gingen kijken hoe mensen dat doen in de zaak.
Het is een verhaal dat wij ook willen
nadoen met onze lunchbar.

We gaan die opendoen in oktober, om
samen te kunnen werken met ons
team van mensen met een verstandelijke beperking.
We zijn naar Lizette gegaan, om daar
te lunchen en samen te genieten van
het eten en het drinken. Ook praten
met iedereen deden we. Het maakte
ons zo vrolijk om elkaar beter te leren kennen in die zaak.
Het was een leuke uitstap in Oostende met de clienten en de jobbegeleiding. Veel succes iedereen. ●

Op 24 en 31 maart gingen we tijdens
de vormingen met onze Begeleid Werkers van de lunchbar op werkbezoek
naar Oostende. We gingen er langs bij
Lizette, een bijzondere soep- en lunchbar waar je bediend wordt door mensen met een beperking. Ideaal dus om
inspiratie op te doen. Teambuilding,
lekker eten en een mooi zonnetje.
En dan nu… aftellen tot oktober, de
opstart van onze eigen droomlunchbar. We houden jullie op de hoogte, er
komt binnenkort meer nieuws!

