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Door Nancy Van der Sande 
⇒ Begeleidster Dagcentrum 
 

W ings for Children is een vzw 
die gekoppeld is aan Jeugd en 

Luchtvaart. Zij organiseert tweejaar-
lijks een luchtdoop voor (voorname-
lijk) kinderen met een beperking. 
Gadgets, een receptie, een rondlei-
ding op de luchthaven en een certifi-

caat voor elke deelnemer maken het 
spektakel compleet. Het initiatief kan 
op steun rekenen van overheidsdien-
sten, luchtvaartmaatschappijen, de 
bedrijfswereld op en rond de lucht-
haven, en vele sponsors en vrijwil-
ligers. Het ging om de 31e editie.  
We namen dit jaar vanuit het Dag-
centrum deel met 10 gebruikers en 3 
begeleidsters. Ook leefgroep Pater 
Van den Broeck sloot weer aan, met 
3 gebruikers, een begeleidster en 
twee ouders. We vertrokken rond 
9.30 uur naar de luchthaven en wa-
ren ongeveer acht uur later terug op 
Levensvreugde.  

Dit jaar vlogen we met een Fokker 
50 van VLM (Vlaamse Luchtvaart 
Maatschappij). Andere maatschap-
pijen die vluchten aanboden waren 
Jetairfly, SN Brussels Airlines en De-
fensie (met het koninklijk vliegtuig). 

Onze vlucht duurde 25 minuten en 
ging van Antwerpen naar Gent (en 
terug). We hadden o.m. een mooi 
zicht op de Ghelamco Arena (het 
stadion van AA Gent) en op de ha-
ven van Antwerpen. Het panorama 
was bij momenten zo adembene-
mend dat sommige begeleidsters er 
een beetje misselijk van werden.  

Tijdens onze rondleiding op de 
luchthaven zelf mochten Jan Biebaut 
(foto), Jacques Meganck en Kjell 
Meert even plaatsnemen in een cock-
pit van een F16; een unieke ervaring. 

Net als vorige keer genoten we ook 
nu weer van de vlotte organisatie en 
de hartelijke ontvangst. ● 

Dankzij de vzw Wings for Children konden we 
op 30 september 2014 met een twaalftal gebrui-
kers voor het eerst deelnemen aan een heuse 
luchtdoop. Onlangs, op donderdag 17 mei, 
kregen we opnieuw die kans. Op naar 
‘Antwerp International Airport’ in Deurne 
dus, voor een korte maar aangename vlucht.   

Veertien gebruikers vliegen van Antwerpen naar Gent (en terug) 

mailto:ww@levensvreugde.be
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Gezocht 
 
We zoeken nog vrij-
willigers voor het 
Joka-kamp in de Te-
huizen en het MFC. 
Dat vindt plaats van 
25 tot 29 juli.   
Geïnteresseerden 
kunnen zich inschrij-
ven via 
www.jokaweb.be 

Mooie prestaties in   
herfstige omstandigheden 
Door Cilia Van den Meerssche 
⇒ Begeleidster Dagcentrum 
 

R egen, wind, hagel; de weergoden wa-
ren ons allesbehalve goedgezind op 

dinsdag 26 april. Maar klaargestoomd 
door ‘onze’ Eva zagen onze 12 gebruikers 
(internen en externen) het toch zitten om 
hun beste beentje voor te zetten tijdens de 
paardrijwedstrijd. Alles vond plaats op Rij-
baan Piet in Dendermonde.  

Gelukkig was onze vertrouwde Salsa ook 
weer van de partij. Op een bekend paard 
rijden heeft toch wel een paar voordelen 
voor onze gebruikers.  

Eén voor één reden onze ruiters hun proef. 
De ene al wat geconcentreerder dan de an-
dere, maar allemaal deden ze het met de 
glimlach. Ons motto is immers: het moet 
plezant blijven.  

Na een drukke voormiddag (heen– en weer 
geloop, op– en afstappen, gebruikers bege-
leiden), waar de hulp van Leen en Ilse 
meer dan welkom was, volgde al een eerste 
prijsuitreiking. Hier gingen we met de eer-
ste prijs lopen: Jean-François Janssens reed 

een prachtige proef en kreeg 93 punten van 
de jury.  

Na de middag was het de beurt aan de 
drafruiters. Ook hier aan allebei een dikke 
proficiat; mooie proeven gereden, en te-
recht beloond met goede punten.  

Dan zat de dag er alweer op. Alles werd 
ingeladen, Salsa werd nog eens extra ver-
wend — en toen keerden we, ja hoor, in de 
regen terug naar Levensvreugde.  

We danken de aanwezige ouders, en Eva 
voor het meebrengen van Salsa (en voor 
haar enthousiasme en het aanmoedigen 
van onze deelnemers). Dank ook aan Leen 
en Ilse voor de gewaardeerde hulp. ● 

 
Cilia is begeleidster in activiteitengroep Hoeve 
en begeleidt daarnaast wekelijks het atelier 
paardrijden (op woensdagvoormiddag). Ze doet 
dat in de manege in Lebbeke, bij Eva. Ilse 
neemt dan telkens deel als vrijwilligster. Ook 
Leen De Cang is begeleidster in het Dagcentrum 
(in activiteitengroep Halve Maan). Af en toe 
neemt het gezelschap deel aan een aangepast 
paardrijtornooi.  

Schilders onder elkaar 
Door Jan Biebaut 
⇒  Externe gebruiker 
 

O p dinsdagvoormiddag 3 mei ging het kunstatelier terug op stap. Het is nu al 
de derde uitstap, en het was weer een succes.  

Om 9 uur stonden we paraat om te vertrekken, met vaste atelierbegeleider-
vrijwilliger Wim Buys en met mijn vader Johan. Rond halftien kwamen we aan 
in het atelier van de bekende Aalsterse schilder André Van Schuylenbergh. We 
werden warm ontvangen door André, en we mochten een mooie tentoonstelling 
zien van schilderijen van mensen die met een geweer richten. Het ging niet over 
geweld, maar over de kermis. André is gefascineerd door de kermis en het carna-
val. Hij schilderde mensen die gefotografeerd werden in de jaren 60, aan het 
schietkraam. De foto werd automatisch genomen als ze in de roos schoten.  

Daarna gingen we verder naar zijn atelier, waar alles gemaakt wordt. We zagen 
onder andere speciale gezichten, echt heel mooi. Hij liet ons werk zien waarmee 
hij wedstrijden had gewonnen, en affiches die hij had ontworpen. Zelfs de carna-
valaffiche heeft hij ooit ontworpen.  

Ik herkende mijzelf er ook een beetje in, zeker nu mijn schilderij gekozen is voor 
de tentoonstelling in Bulgarije, en mijn andere tekening gebruikt werd voor de 

affiche van het theaterstuk Klaprozen. André, je bent een zeer toffe en supergoede schilder.  

Het was al bijna elf uur, dus moesten we spijtig genoeg vertrekken. Het was een zeer leer-
rijke ervaring, en het is zeker voor herhaling vatbaar. ● 
 

 

Werk van André 
Van Schuylen-
bergh.   

http://www.jokaweb.be


Inspecteur looft werking MFC  
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Door Werner Wauters  
⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum 
 

W oensdag 18 mei kwam inspecteur Steven Cozijns onverwachts op 
bezoek in onze voorziening. Hij ging in de eerste plaats na of er 

corrigerende maatregelen getroffen werden n.a.v. de twee afwijkingen 
van vorig jaar. Toen kwam hij langs op maandag 12 januari, nota bene 
de eerste werkdag van Berbe De Coster als tijdelijke vervangster van al-
gemeen directeur Liesbeth Moens. Nu stonden zowel Liesbeth (sinds 1 
februari terug uit zwangerschapsverlof) als Berbe de inspecteur te woord. 
Ze konden aantonen dat er inderdaad ernstig was gewerkt rond de be-
merkingen van vorig jaar. Die werden dan ook beschouwd als afgehan-
deld.  

De tweede reden van het bezoek was een deel van de werking van het 
MFC (onze woonondersteuning voor minderjarigen) door te lichten. 
Daarbij kwamen thema’s als de intake, het basisverslag en het hande-
lingsplan, de besprekingen met ouders, het decreet rechtspositie, de infra-
structuur, de medische zorgprocessen, de opvolging van fixatie, … aan 
bod. Alles verliep zeer goed; (grote) afwijkingen waren er dan ook niet. 
Steven Cosijns complimenteerde ons zelfs met de procedures en maatre-
gelen rond de medische zorgprocessen — een opsteker voor onze medi-
sche dienst.  

Half september komt de inspecteur opnieuw langs in het MFC. Hij zal 
dan nagaan of de procedures i.v.m. seksualiteit, privacy en integriteit, en 
meldingen en opvolging van OGG (Ongewenst Grensoverschrijdend Gedrag) 
afdoende zijn. We hopen dan uiteraard opnieuw op een gunstig eindrap-
port. ● 

Sven en Kathleen nemen afscheid in stijl 
Door Werner Wauters  
⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum 
 

V rijdag 20 mei kwamen externe gebruikers Sven 
D’Herde en Kathleen Keymeulen (foto) voor het 

laatst naar het Dagcentrum. Beiden vonden na lang 
wachten, en na intensief zoekwerk van onze sociale 
dienst, een residentiële plaats in Heuvelheem 
(Oudenaarde).  

Aangezien het twee oudgedienden betreft, lieten we 
Sven en Kathleen niet zomaar gaan. Op donderdag 19 
mei serveerden zowel De Sterre (de activiteitengroep 
van Sven) als de Hoeve (de groep van Kathleen) een 
feestmenu in hun lokaal. ‘s Namiddags was er dan in 
onze polyvalente zaal een afscheidsfuif voor beide ge-
bruikers. Ze ontvingen er vele geschenken en werden 
er veelvuldig gelukgewenst door collega’s en medewer-
kers. We hopen dat Sven en Kathleen het goed zullen 
doen in hun nieuwe thuis, iets waar iedereen rotsvast 
in gelooft. 

Als er gebruikers het Dagcentrum verlaten, is de eerste 
stap in onze procedure nagaan of er iemand van groep 
wil veranderen (we noemen dit een ‘interne verschui-
ving’). Dat was het geval: externe gebruiker Jan Bie-

baut vroeg om van de Hoeve naar De Sterre te mogen 
verhuizen. Dat gebeurde uiteindelijk op 26 mei. 

Er kwamen dus 2 plaatsen vrij in de Hoeve. Die wer-
den ingenomen door nieuwe externe gebruikers Kim-
berly Van den Bossche en David Gabriel. Kimberly 
komt voltijds en startte op 23 mei. David komt deel-
tijds (niet op woensdag) en startte op 30 mei. Beide 
gebruikers komen zelfstandig naar het Dagcentrum. 
We heten hen van harte welkom. ● 

Door Véronique Redant  
⇒ Interne gebruiker 
 

Van 18 tot 25 mei ben ik met Nicole, 
Philemon en Jan naar Kreta gegaan. 
We hebben veel plezier beleefd. We zijn 
met een boot gaan varen, gelukkig wer-
den we niet zeeziek! Ook een bezoekje 
aan de stad kon niet ontbreken. Elke 
dag hebben we verkoeling gezocht in het 
zwembad, dat deed deugd. Uitgerust en 
met een mooi bruin kleurtje vertrokken 
we terug naar Levensvreugde. Het was 
een reis om nooit te vergeten! ● 

Naar Kreta 



Door Werner Wauters  
⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum 
 

V an woensdag 4 t.e.m. zaterdag 7 mei vonden 
in La Louvière de Special Olympics plaats, 

de Olympische Spelen voor atleten met een ver-
standelijke beperking. We namen deel met 10 ge-
bruikers, een kleine delegatie in vergelijking met 
vorig jaar.  

Dat kwam omdat we dit jaar minder begeleiders 
ter beschikking hadden. Bovendien besloten we 
enkel deel te nemen aan bowling en badminton, en 
niet (zoals vorige jaren) aan hockey. U kent intus-
sen het probleem: ons hockeyteam is heel verschil-

lend van niveau, waardoor we telkens worden in-
gedeeld in een te sterke reeks. Resultaat: de ene 
nederlaag volgt de andere op, terwijl onze spelers 
het beste van zichzelf geven en wekenlang hebben 
getraind. Niet erg motiverend.  

Een kleinere delegatie heeft echter niet alleen na-
delen, wel integendeel. Clubverantwoordelijke 
Frieda Van Goor (ze draagt het bordje op de foto): 
‘Het ging er dit jaar opvallend relax aan toe, het 
was allemaal veel minder hectisch, ook al lagen de 
sportlocaties een heel eind van ons Molenbeekse 
hotel. Je kan het veel overzichtelijker houden, 
hoeft bijvoorbeeld niet voortdurend te tellen of alle 
gebruikers mee zijn.’  

Frieda werd bijgestaan door begeleidsters Nancy 
Van Snick en vrijwilligster Sonja Gosselin 
(bowling). Ook begeleidster Nancy Van der Sande 
(badminton) was weer van de partij.  

Er vielen geen gekwetsten en er waren ook geen 
andere incidenten. De atleten waren gemotiveerd 
en deden het meestal uitstekend, terwijl de medail-
les bijzonder mooi waren. Neem daar het schitte-
rende zomerweer bij, een prima hotel en - als vaste 
eetplek - een leuke taverne aan de Brusselse Beurs, 
en je weet dat je zonder meer van een geslaagde 
editie kan spreken — zelfs al vond die plaats in het 
grauwe La Louvière  

Frieda: ‘Leuk was ook dat we veel bezoek kregen, 
van ouders en van andere belangstellenden. Dat 
blijft onze atleten ontzettend motiveren.’  

 

Sterk MFC  
Er namen, net als in 2015, ook 2 zorggebruikers 
van ons MFC deel aan de Spelen. Dit jaar waren 
dat Zohra Janssens en Peter De Koker. Ze streden 
voor medailles in de zwemcompetitie.  

Ook zij deden het voortreffelijk. Zo behaalde 
Zohra goud, zilver en brons. Peter won drie keer 
zilver. Ze werden getraind door Goedele en tijdens 
de wedstrijden begeleid door Reinhilde.  

Officieel is het nog niet, maar in 2017 zullen de 
Special Olympics vermoedelijk plaatsvinden in 
Lommel. We hopen ook dan weer aanwezig te 
zijn op wat voor velen het sportieve hoogtepunt 
van het jaar blijft. ● 
 

Onze deelname aan Special Olympics werd mede moge-
lijk gemaakt door de financiële steun van het oudercomi-
té, waarvoor dank.  
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Kleine delegatie, grote 
prestaties 

Special Olympics vonden plaats in La Louvière  

De uitslagen 
Bowling 
Anja Delacroix       4de plaats van 5 spelers 

Ann Hannot           1ste plaats van 6 spelers 

Katrien Van Goethem 2de plaats van 5 spelers 

Morena De Raes    2de plaats van 5 spelers 

Eva Bauwens      6de plaats van 7 spelers 

Nicole Verlackt   5de plaats van 7 spelers 

An Dossche                      2de plaats van 3 spelers 

 
Badminton 
Mark Van Audenhove     5de plaats van 6 spelers 

Geert Scheerlinck      7de plaats van 7 spelers 

Tamara Van Haudt          3de plaats van 6 spelers 



Door Evi De Sadeleer  
⇒ Administratieve stafmedewerker 
 

I n Levensvreugde vonden de verkie-
zingen plaats op donderdag 12 mei, 

voor de vernieuwing van de onderne-
mingsraad en het comité voor preventie 
en bescherming op het werk. Dit zijn 
beide inspraakorganen die paritair zijn 
samengesteld uit enerzijds het onderne-
mingshoofd en zijn vertegenwoordi-
gers, en anderzijds de vertegenwoordi-
gers van de werknemers in de onderne-
ming.  

Dit jaar scheurde het revalidatiecen-
trum CAR De Hert zich af van de tech-
nische bedrijfseenheid Levensvreugde 
vzw. Er kon dus enkel nog gestemd 
worden op kandidaten van Levensvreug-
de Verblijven vzw en Levensvreugde Scholen 
vzw.      

Naast een aantal vaste waarden op de 
lijsten van ABVV en ACV, meldden 
zich dit jaar ook enkele nieuwe kandi-
daten. Het ging om Hilde De Jaegher 
(administratie) en Wendy Van Roy 

(Tehuizen), alle-
bei ACV-
kandidaten.  

Het stembureau 
werd dit jaar in-
gericht in de 
lichtblauwe klas 
van de Zonne-
roos. Het werd 
bemand door Els 
De Ridder 
(secretaris), Evi De Sadeleer 
(voorzitter), en Staf Schouppe, Lut 
Conruyt, Dana Van Cauter en Mieke 
Van Belle (bijzitters). Met een totaal 
van 235 ontvangen stembiljetten kun-
nen we toch van een klein succes spre-
ken.  

Het stembureau sloot zijn deuren om 
17 uur, waarna het tellen kon beginnen.   
Alle stemmen waren omstreeks 19 uur 
geteld. Ongeveer een uur later werd het 
proces-verbaal voltooid en ondertekend 
door alle betrokken partijen.  

Het AVC kwam als grote overwinnaar 
‘uit de bus’ en kreeg alle 6 beschikbare 
zetels toegewezen. De komende 4 jaar 
zullen de verkozen ACV-militanten 
hun beste beentje voorzetten om de be-
langen van de werknemers zo goed mo-
gelijk te verdedigen. Aan het roer van 
de ondernemingsraad staat Stephanie 
Millecam (MFC). Ann Sonck 
(eveneens MFC) neemt de teugels in 
handen voor het comité voor preventie 
en bescherming op het werk. ● 

De verkozenen 
 

Voor het comité voor preventie 
⇒ Effectief: Sonck Ann, Cattrysse Erik, Royemans Katrien, De Saar Veerle,  

D’Haese Ine, Govaert Ann.  
⇒ Plaatsvervangend: Sterké Nathalie, Van Boven Godelieve, Wijnant Marleen, 

Van Roy Wendy, Wenes Nancy, Bosman Hildegarde.  
 
Voor de ondernemingsraad 
⇒ Effectief: Millecam Stephanie, Wijnant Marleen, Cattrysse Erik, Nijs Ilse, 

Sonck Ann, Van Boven Godelieve. 
⇒ Plaatsvervangend: D’haese Ine, Wenes Nancy, De Jaegher Hilde, Sterké Na-

thalie, Royemans Katrien, Van den Eeckhout Carlien. 

Sociale verkiezingen kennen 
grote opkomst 
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Van 9 tot 22 mei vonden voor de zeven-
tiende keer de sociale verkiezingen 
plaats. In 6000 ondernemingen kozen 
werknemers hun afgevaardigden voor 
de ondernemingsraden en de preventie-
comités. Ook in onze voorziening trok-
ken we massaal naar de stembus.  



Aanwezig: Annie Raes, Anita Geenen, 
Gudrun Boone, Tina Van Den Steen, Ca-
rine Van den Steen, Theo Vinck, Theo 
Roesems.  
Verontschuldigd: Frans Dierickx, Geor-
ges Draps. 
Ontslagnemend: Guido De Zitter, Jo 
Coppens. 
Uitgenodigd: Liesbeth Moens 
 
Verslag Gebruikersraad van 23 
februari 
• Opvolging: uitbetaling saldo zakgeld 

tweede semester 2015 zou vóór einde 
maart uitbetaald worden: is nog niet 
gebeurd. Er is wel al een schriftelijke 
terugkoppeling geweest i.v.m. het be-
drag dat doorgestort zal worden. De 
betaling volgt nadien. 

• Er wordt gevraagd of de maandelijkse 
afrekeningen en andere facturaties niet 
op regelmatiger tijdstippen kunnen. Bij 
nazicht liggen de data dicht op elkaar, 
ofwel ver uit elkaar. 

• Verduidelijking medisch beleid: de 
jaarlijkse vorming omvat een thema 
dat driejaarlijks terugkeert: brandblus, 
EHBO, heffen en tillen. 

 
Info vanuit Raad van Bestuur 
• Nieuwe huisstijl: van de 4 ontwerpen 

zijn er twee weerhouden. De vormge-
ver kan nu verder aan de slag. 

• Financiële toestanden werden overlo-
pen. 

• PVF: voorstel nieuwsflash, stand van 
zaken. 

• Visietekst ouder wordende bewoners: 
oké. 

 
Info vanuit de voorziening  
• Missie/visie/strategie; werd ver-

nieuwd, besproken en goedgekeurd. 
Vanaf heden zouden we spreken over 
‘zorggebruiker’ i.p.v. ‘gebruiker’. 

• PVF: er zal maandelijks een nieuws-
flash doorgestuurd worden naar mede-
werkers, Gebruikersraad, Raad van Be-
stuur en Oudercomité. 

• De transitie: de planning van het 
VAPH is strak. / Stap 1: De contact-
personen moeten tegen eind april alle 
actuele zorgvragen juist registreren op 

de CRZ (Centrale Registratie Zorgvragen). 
De toekomstige, passieve vragen wor-
den geschrapt. Dit verloopt steeds in 
overleg met de wettelijke vertegen-
woordigers. / Stap 2: Levensvreugde 
Verblijven moet nu a.d.h.v. aanwezig-
heidsdagen en zorgzwaarte alle gebrui-
kers van Tehuizen en Dagcentrum in-
schatten tegen eind mei. Tussen mei en 
september voert VAPH controle uit 
i.v.m. correctheid. In september ont-
vangen de wettelijke vertegenwoordi-
gers en Levensvreugde Verblijven een 
terugkoppeling. De cijfers zullen moe-
ten kloppen, anders kunnen er sancties 
volgen. Men kan nog in beroep gaan 
tot oktober.  

• Communicatie ouders: in februari 
brachten we de ouders al op de hoogte 
i.v.m. de afwezigheidsdagen. Deze 
maand wordt er een brief verstuurd 
i.v.m. de inschatting. In september 
brengt men de ouders en wettelijke ver-
tegenwoordigers op de hoogte van de 
toegekende zorgzwaarte met uitleg 
zorgpunten. In oktober worden er con-
tactdagen georganiseerd waar men in-
dividuele vragen kan stellen. Begin no-
vember worden op een tekenmoment 
de nieuwe contracten getekend door de 
zorggebruiker of zijn vertegenwoordi-
ger.  

• Basisverslagen: gezien het intensieve 
werk ten gevolge van de overschake-
ling naar PVF worden de besprekingen 
opgeschort na de zomer. De geplande 
gesprekken gaan nog door tot eind au-
gustus. In de toekomst zullen de be-
sprekingen om de drie jaar plaatsvin-
den, met meer aandacht voor de per-
soon en zijn netwerk. 

• Woon- en leefkost: vorig jaar werd ge-
steld dat we ook dit jaar zouden moe-
ten overgaan tot facturatie van woon- 
en leefkosten. Nu liet het VAPH weten 
dat dit voorlopig zal uitgesteld worden. 
In de toekomst zal de woon- en leef-
kost van het integratie-inkomen betaald 
moeten worden, het nodige personeel 
van de zorgpunten.  

• Presentatie VAPH: “Nu al in zorg?” Te 
bekijken op de site van VAPH. De hui-
dige zorg wordt gewaarborgd in zijn 
continuïteit. 
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Vzw Levensvreug-
de Verblijven 
wordt gesubsidi-
eerd en erkend 
door het Vlaams 
Agentschap voor 
Personen met een 
Handicap. 

Verslag Gebruikersraad 
VAN 26 APRIL 2016 
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Levensvreugde  
Zomert  
 
 

Kaasfestival en wijnbar op 
zaterdagavond 25 juni 
• Kaas- en wijnfestival doorlo-

pend open van 18.00 tot 21.30 
uur. 

 

Fuif for Specials op  
zaterdagavond 25 juni 
• Vanaf 19.00 uur. Gratis inkom. 
 

‘t Ateliertje op zaterdag-
avond 25 en op zondag 26 
juni 
• Doorlopend open. Gratis in-

kom.  
 

Reuzebarbecue en  
wijnbar op zondag 26 juni 
• Barbecue verzorgd door de 

Ronde Tafel 46 Aalst. Doorlo-
pend van 11.30 tot 15.30 uur. 

• Dessertenbuffet doorlopend 
open van 11.30 tot 15.30 uur. 

• Wijnbar doorlopend open van 
12.00 tot 20.00 uur.  

• En verder: kinderanimatie, 
springkasteel, optreden van 
‘Just Jazz’ en verschillende op-
tredens van onze leerlingen en 
gebruikers. 

• Extra functie in kader PVF: door herverdeling van middelen kan 
men extra uren besteden aan de organisatie en administratieve on-
dersteuning van PVF. 

• VIPA MFC is afgesloten.  
• VIPA leefgroep Albert De Bie: de procedure is reeds gestart i.v.m. 

aanvraagsubsidie verbouwingen. Gezien de lange wachttijden en de 
urgentie van het dossier, bekijkt de Raad van Bestuur of voorfinan-
ciering mogelijk is. 

• Verslag voedselinspectie: men behaalde 90% van de punten. De 
vloeren en de zoldering keuken Tehuizen moeten vernieuwd wor-
den, dit was al voorzien in de begroting. De keuken in Dagcentrum 
is in orde. Van alles wat aanwezig is in de keuken dient men een 
technische fiche te hebben. 

 
Info vanuit Dagcentrum en Kriskrasvergadering  
• Overzicht activiteiten: Koffiestop, misviering, Paasbeurs en pan-

nenkoekenslag (60 personen), schlagerfestival, boccia-tornooi, Va-
lentijnsnamiddag waren allen een succes en voor herhaling vatbaar.  

• De toren (vroegere gebouw Revalidatie): indeling van de lokalen. 
Beneden komen er ateliers en bureaus stafleden Dagcentrum. Ook 
het kinelokaal van Mark Moens komt daar. Boven komen er 4 bu-
reaus van de administratie. Vroegere bureaus Werner en Chris-
tophe wordt een winkeltje. Het onthaal komt in de bezoekersruim-
te. Ook de bureaus van de stafleden van de Tehuizen krijgen een 
andere bestemming.  

 
Info vanuit Tehuizen en bewonersraad  
• Vanaf 1 juli zal Telenet enkel nog een digitaal signaal doorsturen 

naar de multi-aansluiting van Levensvreugde Verblijven. Een aantal 
recente tv's zou niet conform zijn met een c+-kaart of SL-kaart; 
hierdoor zou men geen tv meer kunnen kijken. Navraag bij Telenet 
gaf als resultaat dat deze wel kunnen aangesloten worden via di-
gibox. Wordt opgevolgd. 

• Bewonersraden zijn vernieuwd. Sinds januari werkt men rond een 
bepaald thema. De thema's worden aangebracht met foto's. Er zijn 
nu 6 groepen en deze bepalen aan het eind van de vergadering het 
volgende thema. Er vindt nog steeds een tevredenheidsbevraging en 
varia plaats. Het zou wenselijk zijn voor de Gebruikersraad om 
daarvan een kort overzicht te ontvangen. 

 
Info vanuit MFC  
• Wijziging gebruikers + nieuwe opnames (2 uitstroom - 2 deeltijdse). 

De opnameprocedure is gestart.  
 
Varia 
• Guido De Zitter en Jo Coppens nemen ontslag uit de Gebruikers-

raad. 
• In overleg met leden en directie zullen de verkiezingen voor de 

nieuwe Gebruikersraad plaatsvinden in juni i.p.v. op het einde van 
het jaar. Dit omdat de overschakeling naar PVF eind 2016 veel 
werkdruk creëert.  

• Tenslotte was er nog een vraag: Wat met tijdelijke extra medicatie 
en de blitzers? Antwoord: men erkent dit probleem, en men doet 
zijn uiterste best om alles vlot te laten verlopen. 

 
 
De volgende Gebruikersraad vindt plaats op dinsdag 28 juni, om 19 uur.  

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

Overleden 
 

• Op 5 mei overleed Suzanne De 
Bolle, moeder van interne gebrui-
ker Anne Gabriëls.  

• Op 17 mei overleed Erik Mat-
thieu, de vriend van Lise De Mol 
(begeleidster in de Tehuizen).  

• Op 25 mei overleed Simonne Van 
den Wijngaerde, de grootmoeder 
van de vriend van Nathalie Heu-
vinck (begeleidster in de Tehui-
zen).  

• Op 5 juni overleed de schoonmoe-
der van Myriam Van Den Bremd 
(begeleidster in de Tehuizen).  

mailto:raes_annie@yahoo.com


Vernieuwde polyvalente zaal 
ingehuldigd 

Door Rik De Gendt 
⇒ Pastor Levensvreugde Verblijven 
 

N iet toevallig op de ‘Dag van de 
Buren’, vrijdag 27 mei 2016, 

vond de inhuldiging plaats van onze 
vernieuwde polyvalente zaal. Een 
groot deel van de renovatie gebeurde 
immers onder impuls en met de finan-
ciële steun van het Buurtcomité Bo-
termelkstraat-Oude Abdijstraat. De 
directie van Levensvreugde Verblijven 
sprong graag met eigen middelen mee 
op de kar. 

In de voorbije maanden was in de 
zaal hard gewerkt. Dak en ramen 
werden vernieuwd. Elektriciteit en 
verlichting werden aan de meest re-
cente en strikte veiligheidsnormen 
aangepast. De muren werden geschil-
derd en er kwamen brandwerende 
gordijnen. En met het oog op de mo-
gelijkheid om de zaal ook als ontmoe-
tingsruimte tussen buurt en bewoners 

te kunnen gebruiken, werden een 
koeltoog en party-tafels aangekocht.  

Meteen kon alles eens grondig uitge-
test worden op de openingsreceptie. 
Zo’n veertigtal bewoners en minstens 
evenveel mensen uit de buurt waren 
daar graag ‘proefpersonen’ bij. Want 
proeven was er uiteraard ook bij. 

In zijn gelegenheidstoespraak her-
haalde voorzitter Rony Segaert het 
opzet van het Buurtcomité om “in 
een ongedwongen sfeer buurtbewo-
ners bij diverse activiteiten samen te 

brengen”. Hij had er alle lof voor dat 
hiervoor, dankzij een goede samen-
werking met de directie van Levens-
vreugde, gebruik kan worden ge-
maakt van de polyvalente zaal van 
onze voorziening. Zo ontstond het 
initiatief voor een gezamenlijke ver-
nieuwing van de zaal en werd er ook 
naar sponsors gezocht. De Stad Aalst 
zegde al meteen haar gewaardeerde 
medewerking en steun toe. Met een 
lijvig dossier bij de Koning Boude-
wijnstichting kregen wij zo de be-
schikking over het maximum bedrag 
van 5.000 euro. En de firma Total leg-
de er op haar beurt 500 euro bovenop. 

Namens de directie van Levensvreug-
de Verblijven gaf coördinator Facili-
teiten Carina Matthijs uitleg bij het 
belang van dit vernieuwingsproject. 
Een belangrijke doelstelling van onze 
werking is de integratie. “Wij willen 
een open voorziening zijn waar elk-
een zich welkom voelt. Door evene-

menten te organise-
ren die voor ieder-
een openstaan, le-
ren buitenstaanders 
onze voorziening 
beter kennen. En 
omgekeerd, het 
doet onze zorgge-
bruikers steeds 
deugd om een 
vriendelijk gezicht 
van buitenaf te zien 
en nieuwe mensen 
te ontmoeten”, stel-
de zij. 

Ook Carina wou niet nalaten het 
Buurtcomité en een aantal bijkomen-
de sponsors te danken, zoals de Ko-
ning Boudewijnstichting, Elektriciteit 
Vandenheede Industrie, Total Ant-
werp, Color DECOR, Draka Prysmi-
an Group, Legran – Bticino. En sa-
men met de voorzitter nodigde zij alle 
aanwezigen uit om het glas te heffen 
“op de vernieuwde polyvalente zaal 
en vooral op onze samenwerking met 
alle buurtbewoners”. Een geslaagde 
avond met mooie vooruitzichten. ● 

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

overgemaakt worden op:  
• IBAN: BE70 2930 0572 0025 

• BIC: GEBABEB 
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 

Door Tinneke Van der Elst  
⇒ Begeleidster Tehuizen 
 

H et was een druk pinkster-
weekend voor de Tehui-

zen. Zaterdagavond 14 mei gin-
gen we met enkele gebruikers 
naar de Romeo’s kijken, in 
Serskamp. Uiteraard waren 
onze bewoners zeer te spreken 
over dit optreden.  

Een dag later zijn we in de 
voormiddag met 16 gebruikers 
opnieuw naar Serskamp ver-
trokken, voor onze jaarlijkse 
vrachtwagenrit. 

We gingen er eerst eten. Er was 
keuze uit stoofvlees met frietjes 
of warme beenhesp. We werden 
er zoals gewoonlijk bijzonder 
hartelijk onthaald. Niet verwon-
derlijk dat vele bewoners tel-
kens weer van de partij zijn.  

Om half twee mochten we een 
vrachtwagen uitkiezen om met 
mee te rijden. Al toeterend ver-
trokken we richting Schellebelle 
en Wetteren. In Oordegem hiel-
den we even halt om iets te 
drinken. 

Na een half uurtje terug de 
vrachtwagen in richting Vlek-
kem, Papegem, Lede en zo te-
rug naar Serskamp. Alle vracht-
wagens hielden een oorverdo-
vende serenade. Voor we naar 
huis gingen, kregen we allemaal 
een aandenken. Natuurlijk kij-
ken we al uit naar volgend jaar. 

De rondrit werd voor de 22e 
keer georganiseerd door de 
vriendenkring ‘Mensen als een 
ander’ uit Serskamp. Dank aan 
de initiatiefnemers voor deze 
zeer fijne dag. ● 

Druk pinkster-
weekend voor 
Tehuizen 

 

http://www.levensvreugde-verblijven.be

