
Hier is ie dan, de allereerste nieuwsbrief 

van de volwassenenwerking Gits. 

 

Dit werkjaar brengen we twee nummers. 

Het worden echte try-outs. We verwach-

ten dan ook voldoende feedback. 

 

Laat ons weten welke berichten je wenst 

te lezen in een nieuwsbrief.  

 

Plannen jullie een feestelijke gebeurtenis 

of hebben jullie iets leuks meegemaakt, 

geef het ons door. Een mooie foto brengt 

kleur bij elk bericht. 

 

Ons volgende nummer kan je verwachten 

eind juni 2019.  

In deze eerste nieuwsbrief hebben we geprobeerd verschillende soorten 

berichten te posten. Zo weten jullie welke nieuwtjes wij zelf graag lezen. 

Wij vinden het leuk te horen hoe jullie zelf dingen ervaren. Korte         

berichtjes met mooie foto’s, daarnaar zijn we op zoek. 
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‘Wij’ zijn de Kasteelredactie 

Van links naar rechts vooraan Gaston Van Peteghem, Thomas 

Maes, Rosette Derhore en Lies Strobbe. In het midden zitten Joke 

Sadonis en Sofie Martens. Achteraan staan Marleen Vanoverbeke 

en Carolien De Rechter. 

Elk nieuwsbericht kan je aan één van ons kwijt.  

 



 

 

Op 5 februari hadden wij een ontmoetingsmoment voor Viviane Bocquez in het dagcentrum. 

Leen en Bert hebben zeer goed hun best gedaan voor het goeie verloop van de namiddag. Het was echt 

onroerend. Zo ontroerend dat ik er nog altijd aan denk. 

Eerst was er een viering met een heel mooie dia montage en vele mensen hebben teksten voorgelezen. 

De familie van Viviane en veel ex-personeel kwamen opdagen. En ook vele bewoners van andere     

woongroepen waren aanwezig. 

Op het laatste van de viering hebben we allemaal gezwaaid. Dat was typisch voor Viviane. Na de viering 

waren we uitgenodigd aan de koffietafel. 

Die namiddag bewaar ik lang in mijn hart. Nogmaals dank aan Leen en Bert voor de heel mooie viering. 

Rosette Derhore 

BIJ ELK  

AFSCHEID 

WORDT EEN  

HERINNERING 

GEBOREN 

Het afgelopen jaar namen we ook afscheid van 

 

 

 

 

 

Viviane Bocquez  
▪ kwam naar het dagcentrum vanaf 1981 tot 

eind maart 2017. 
▪ werd geboren op 6 juli 1956 en overleed op             

21 oktober 2018. 
Het ontmoetingsmoment voor Viviane ging door 
op 5 februari 2019. 

Paul 

Peter Danny 

Peter Devos 
bewoner Notelaar en       
Pomphuys 
°1973 - 2018 

Danny Depoorter 
bewoner tHoekske 
°1962 - 2019 

Paul Missinne 
ex-bewoner    
Notelaar en 
Pomphuys 
°1956 - 2019 



 

 

Ik ben op Bliss-symbolen weekend geweest en het 

Bliss-symbolen weekend was weer heel super leuk. 

Het thema was dat jaar: naar buiten gaan. Op       

vrijdagavond was er een toneel rond naar buiten 

gaan en op zaterdag voormiddag heb ik met iemand 

(Heidi) uit het klein Neerhof gaan wandelen met  

allemaal opdrachten in Bliss-symbolen. Op           

zaterdagnamiddag heb ik terug samen gezeten met 

Heidi om een gezelschapsspel te spelen, terug met 

allemaal verschillende opdrachten in Bliss          

symbolen. Daarna hebben wij nog een ander         

gezelschapsspel gespeeld, het spel dat wij bij Ellen 

de logopedist gedaan hebben met de naam ’Ga maar 

naar buiten‘ of wel ‘Kom maar naar binnen’.  

 

Op zaterdag avond was er iets dat wij altijd hebben 

op ons Bliss-symbolen weekend: DE FUIF!  

Op zondag morgen was er een tentoonstelling. Dan 

hebben wij getoond aan de mensen die niet weten 

wat Bliss-symbolen zijn, dat wij naar buiten komen 

met Bliss-symbolen. Ik mocht iets tonen aan de 

mensen op de computer en nu weten de mensen wat 

dat Bliss-symbolen betekenen.  

En dan was het Bliss-symbolen weekend jammer 

genoeg al weer bijna gedaan en dan nog een        

aperitief gedronken met nog een pakje er bij en dan 

was het al weer tijd om naar huis te gaan. 

Lies Strobbe 

Veronique Deroo was er ook. En zien we hier in de groep niet Kevin Hoste? 

Sven Coornaert en Heidi Hamers waren 
eveneens mee. 

Rechts op de foto zien we Lies Strobbe. Lies schreef het verslag 
van het Bliss symbolen weekend. Links naast haar zien we 
Tamara Norré. Tamara had er duidelijk veel zin in! 



 

 

Op donderdag 28 maart zijn wij gevraagd geweest door de mensen van het bezoekerscentrum.  

Alle vrijwilligers die de bezoeken doen waren er. Het feestje was er om ons te bedanken.  

Wij doen de bezoeken heel graag. 

Dat bedankingsfeestje ging door in Hoeve ter Kerst met taart en met koffie.  

Het was een hele super leuke namiddag en dan hebben we ook nog een gezelschapsspel gedaan. 

Lies Strobbe  

 



 

 

We willen graag onze beleefwinkel in de kijker 
 zetten 

▪ als afhaalpunt of bestelpunt van wereldwinkel     
producten 

▪ voor zowel Savionezen als Gits/Hoogledenaars  

En gezien in die week de internationale dag van de 
Fair Trade valt  organiseren we een klein evene-
mentje met   verschillende standjes. 

We willen eveneens promoten 

▪ het Strijkatelier en  

▪ de Biobello producten 

Groetjes, team hARTwerk  

Afspraak  

▪ op donderdag 16 mei  

▪ in restaurant Zet je bie 

▪ vanaf 13:30 uur 

▪ WAFEL & KOFFIE = 4  



 

 

De box  wordt geopend. Spannend! De stemmen worden geteld. 

De dag van de verkiezing van de gebruikersraad is een spannende belevenis voor alle kandidaten en voor al wie 

zijn stem uitbrengt. 

De stembrieven  gaan in 
een  heuse stem box. 

De sociale dienst helpt waar 
het nodig is. 

Duidelijke stembrieven met foto. 

Voorstelling van de kandidaten 



 

 

Kandidatenlijst Mandaten gebruikersraad 2019 

Verkozenen gebruikersraad Gits 

De verkiezing van de gebruikersraad om de vier jaar wordt in Dominiek Savio heel serieus genomen.  

Er komt een gebruikersraad in Gits en een in Rumbeke. 

Er is een kandidatenlijst. Dit jaar waren er in totaal 19 kandidaten.  

Elke kandidaat voert campagne met een eigen verkiezingsleuze.  

72 % van alle bewoners en gebruikers dagcentrum hebben gestemd. 

Na de verkiezingsdag worden de resultaten gepubliceerd.  

De eerste vergadering van de nieuw verkozenen is de installatievergadering.  

Dan verdelen de vertegenwoordigers de verschillende functies of mandaten. 



 

 

 

Maandag 1 Wattage: YOT 

Woensdag 3 Wattage: knutselen, thema Pasen 

Woensdag 10 Wattage: kaarting 

Vrijdag 12 Balans: familiedag 

Maandag 15 Wattage: YOT 

Donderdag 18 Paastocht dagondersteuning Gits 

Woensdag 24 Barriere: Frituur ‘Altijd Welkom’ 

Woensdag 24 Wattage: rolwagenparcours 

Woensdag 24 Gebruikersraad Gits 

Woensdag 24 Kaarting met de vrijwilligersdienst 

Zaterdag 27 13 u.: start 24 uur mountainbike 

Zondag 28 13 u.: einde 24 uur mountainbike 

Dinsdag 30 
Wattage: pop-up Balans voor Notelaar,    

Boerderij en Lysterbesse 

Zaterdag 4 Notelaar: familiedag 

Maandag 6 Dominiek Savio feest 

Donderdag 16 Wafelbak dagondersteuning Gits 

Zaterdag 18 Trail Run 

Woensdag 22 Kaarting met de vrijwilligersdienst 

Vrijdag 31 Brugdag dagondersteuning Gits 

Vrijdag 7 Lysterbesse: daguitstap 

Vrijdag 7 Contrabas: Streekbierenavond  

Maandag 17 Teamdag dagondersteuning Gits 

Woensdag 19 
Gemeenschappelijke Gebruikersraad 
Gits en Molenreke (te Gits) 

Woensdag 19 Kaarting met de vrijwilligersdienst 

Donderdag 27 Neerhof: familieavond 

Een carrière van grofweg 45 jaar. 

Kadertjes maken voor God en alleman. 

Zoetebekske. 

Rots in de branding van de woeste Savio-zee. 

Lijmen, zagen, solderen. 

Slijpschijf, ijzerzaag… 

Altijd een waterpistooltje bij de hand of in de zak 

van je blauwe schort.  

Net als je schroevendraaiertje. 

Alle motards netjes op een rij bij het vormen van 

de colonne met de Jumbo-run. 

In stilte loyaal ook al zal je er vaak  het jouwe over 

gedacht hebben. 

Alain, wil je straks nog een laatste keer       

afsluiten? De compressor ligt al af. 

 


