
Afgelopen maanden viel weer heel wat te beleven.  

Leuke dingen en minder leuke dingen. 
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Vrolijke tevreden gezichten, dat doet toch altijd deugd aan ‘t hertje! 

Aan de start van een werkjaar is het nieuwsgierig uitkijken naar het verrassende. Welke gezichten zien we voor 

het eerst? Staan er leuke activiteiten in de startblokken? Welke werkdoelen krijgen bijzondere aandacht? 

Lukt het ons vaak om het wonder der contente gezichten te laten zien? Waarom niet? 

We wensen iedereen alvast een leuke en aangename werklust toe in dit werkjaar! 



 

 

Hilda Vandenabeele, op de foto links 
boven, is onverwacht overleden op   
7 augustus 2019.  

Ook Jan Vandekerckhove, bewoner 
klein Neerhof, is ons dit jaar ontvallen, 
op 12 mei. Beiden waren vanaf het  
eerste jaar, in 1959, 
cliënt bij Dominiek 
Savio . 

Jan was toen zeven 
jaar en Hilde drie 
jaar. 

We blikten terug op de unieke  
samenwerking tussen het dagcentrum 
en Voetje voor Voetje. 

Dankzij hun steun konden we onder  
andere nieuwe computers aankopen 
voor het computeratelier. 

Erna Debeussart: “Al vele jaren werken 
we samen met het dagcentrum.  
Tijdens de ontmoetingen zien we wat 
we betekenen voor Dominiek Savio.  
Dit is belangrijk voor ons.” 

Op 27 mei  
verwelkomden we 
het bestuur van de   
wandelclub uit Gits 
Voetje voor Voetje. 

Naar jaarlijkse traditie was het ook dit 

jaar in juni weer tijd voor onze  

verrassingsuitstap. 

De eer om de activiteit te kiezen was 

deze keer aan Hilda. Samen met  

Shana heeft ze in het geniep van alles   

uitgezocht. Tot op het laatste moment 

werden we in spanning gehouden, 

want we wisten uiteraard niet wat er 

ons te wachten stond. 

Tijdens de heenrit zat de ambiance er alvast goed in toen iedereen 

meezong met de muziek van onze buschauffeur Els. We reden op 

godverlaten baantjes en belandden uiteindelijk in Reningelst,   

deelgemeente van Poperinge in herberg en B&B Boerenhol.  

De tijd leek hier eventjes terug gedraaid. 

Na een lekker aperitief kregen we verse frietjes met een  

huisgemaakt pruttelpotje en verse salade geserveerd … a volonté! 

Zoals bij grootmoeder thuis, met de kommen op tafel. 

Na een veel te groot dessert was het tijd om ons te meten tijdens 

een groot aanbod aan volksspellen. Er werd veel gelachen en  

gezweet tijdens Plattoo smitten, ’t gat passen, Goemikken, Ik of 

gie, Ballo smitto, Marbelstroate, de Schuufbak en er waren er nog 

zo veel meer. 

Moe maar voldaan keerden we terug naar huis.  

Bedankt Hilda en Shana, het was een superleuke uitstap!  

We kijken al uit naar volgend jaar! 



 

 

Lies Strobbe, één van de Kasteeljournalisten mailt haar teksten door met Mind Express. Het zijn kleurrijke 

stukjes. Voor één keer plaatsen we een deel van de tekst zoals we deze van Lies ontvingen. 

Lies verhaalt over het weekendverblijf met haar ouders in het Fabiolahuis in Maasmechelen.  

Een tip voor een volgende vakantie? 

Ik ben op 30 mei op weekend geweest met papa en 

met mama naar Maasmechelen, naar het              

Fabiolahuis. Maasmechelen ligt in Limburg.  

Wij zitten altijd in Thomas bos in huis 1. Ze kijken 

daar niet raar als je naar daar gaat met een persoon 

die in een rolwagen zit. Ze komen daar zelf met het 

eten en jij hoeft daarom niet op te staan. Zij hebben 

de sleutel van ons huis, ze kunnen zelf binnen  

wanneer ze maar willen. 

Er komt daar elke dag iemand kijken van het Tho-

mas bos hoe het met jullie gaat. Jij kan daar van 

alles doen. Jij kan daar van alles krijgen, jij moet het 

maar vragen en het komt er aan.  

Alles is daar aangepast voor mensen met een  

beperking. Om tien uur moet het daar wel stil zijn in 

de avond. Jij kan daar ook weg gaan met de trein, 

zelfs met de rolwagen op de trein. Jij mag daar ook 

gaan zwemmen en gaan fietsen. Ze hebben daar 

zelfs een fiets waar mijn rolwagen op kan staan.  

Jij kan daar ook nog rond het Fabiolahuis wandelen.  

En ze hebben daar nog iets dat ik thuis niet kan 

doen, iets om je te ontspannen, het Belevingshuis. 

Jouw lichaam doet gewoon mee met een zetel die 

verbonden is met de televisie. Ik kan daar heel veel 

van genieten van het Belevingshuis. Ik ga elk jaar 

terug naar het Fabiolahuis in Maasmechelen.  



 

 

Elk jaar rondom het naamfeest van Dominiek Savio op 6 mei, is er het warmste feest van het jaar.  

De personeelsleden uit alle afdelingen zetten zich gezamenlijk in om al onze cliënten een onvergetelijke 

dag te bezorgen. Van de allerkleinsten in het kinderdagverblijf tot wie hier al 50 jaar tot de volwassenen 

hoort, niemand wordt vergeten. 

Geert, Frederik, Isabelle, Joost, Silvia, Els, Karine, Rendy, (Muriel) Gaston, Geert en Dotje (Bernadette) kregen een speciale attentie. 

Cliënten die 20, 25, 30 en 40 jaar 

deel uitmaken van de  

volwassenenwerking werden  

gevierd tijdens de viering met 

thema: vriendschap.  

Dotje is hier al 50 jaar! 

20 25 

50 

In de namiddag gaven vedetten uit alle afdelingen het beste van zichzelf 

onder de ogen van een deskundige jury.  

Het oordeel van de juryleden was streng maar rechtvaardig.  



 

 

Onder de ogen van een enthousiast publiek geven Dieter, Joost, David, Kelly, Freddy, Jolien en Luc het beste van zichzelf. 

ALLEMAAL WINNAARS! 

De  
namiddag  
eindigt 
met een  
reuzepolonaise. 
 
De dag werd  
afgesloten in het 
praatcafé,  
gezellig  
keuvelend over 
alle belevenissen 
van de dag . 



 

 

 

De Kasteelredactie neemt een interview af van Bert Verbeke. Bert zit in het midden. 
Links op de foto zie je Rosette en Gaston. Rechts van Bert zie je Thomas, Sofie en 
Lies. 

Bert Verbeke is sinds april 2015 

pastor in Dominiek Savio. Bert 

heeft er voor gekozen om vanaf 1 

september 2019 voltijds elders aan 

de slag te gaan. 

Bert, waarom ga je weg? 
Mijn taak hier op Savio had een 

deeltijds uurrooster.  

Daarnaast gaf ik les in het  

secundair onderwijs te Roeselare. 

Vanaf 1 september wordt dat een 

voltijdse baan. De keuze was wel 

moeilijk. Het pastorale werk was 

‘mijn eerste lief’. Daarvan na 18 

jaar afscheid nemen doet je wel 

iets. 

Hoe ben je hier terecht gekomen? 
Ik was altijd al geïnteresseerd in hoe mensen  

betekenis geven aan het leven. Vroeger was dat in 

een ziekenhuis in Oostende. Hier kreeg ik de kans 

om met gelijkaardige zaken bezig te zijn. 

Wat vond je hier moeilijk en wat was het leukste? 
Positief in Dominiek Savio is het open klimaat om 

rond pastoraal bezig te zijn. Wel werk ik graag  

samen mét iemand. Voor het pastoraal werk  

alleen zijn was eerder lastig. Dat werd dan weer  

gecompenseerd door samenwerking met anderen 

voor proloog, kerstviering en Dominiek Savio feest.  

Heel leuk is dat je samen met de cliënten gekke 

ideeën mag hebben en dat je ze kan uitwerken. 

Gaston vindt het goed dat Bert erin geslaagd is om 

op korte tijd een geschikte zaal te vinden voor zijn 

trouwfeest en dat de viering gebeurde op de  

manier zoals hij en Els dat graag hadden.  

Bert antwoordt hierop dat hij het boeiend vindt om 

te luisteren naar ieder zijn eigen verhaal. Hen  

laten zeggen waarvan ze deugd hebben en wat hun 

dromen zijn. 

Bert, enkele weken geleden is De Spiritwijzer 

voorgesteld. Jij helpt geholpen om het spel te 

realiseren. Van waar de idee? 

Sinds ik hier werk wou ik opkomen voor de  

mensen die hier wonen en die naar hier komen 

voor hun dagbesteding. De Spiritwijzer werd al 

gebruikt voor het pastoraal werk in ziekenhuizen, 

om patiënten en zorgpersoneel te helpen  

zinvragen bespreekbaar te maken. Ik wou voor 

onze mensen met beperking iets analoog  

realiseren.  

Vond je het moeilijk om een nadienst ineen te 

steken? 
Het is niet zo gemakkelijk iedereen zijn mening 

te laten zeggen. Er voor zorgen dat in de  

woongroep iedereen het gevoel krijgt ‘het is iets 

van ons’. Ze hebben recht op het beste. 

Bert, wil je nog iets kwijt? 
Gedurende de tijd dat ik hier werkte heb ik veel 

waardering en respect ontvangen van onze  

cliënten. Ik heb hier ook veel dingen van hen  

geleerd. Het kunnen blij zijn met kleine dingen: 

een vriendelijk woord, leuke activiteit, een feestje 

in de woongroep. Eveneens de waarde van  

geduld en tijd heb ik leren waarderen. Heel veel 

mensen kunnen hiervan leren van hun moed, 

doorzettingsvermogen en kracht. 

Bert, dank je wel voor dit interview. We wensen 

jou het allerbeste voor de toekomst. 

De Kasteelredactie 



 

 

 

In aanloop van het feest ‘60-jaar Dominiek Savio’ in 2018 verzamelden we dromen … Grote dromen, kleine dromen,  

iedereen mocht dromen. Veel kinderen vertelden hun droom. Sommige kwamen uit, andere staan nog open.  

Ook bij de volwassenenwerking zijn er cliënten met dromen. 

Gaston Van Peteghem droomde van een beeld uit klei als erkenning voor zijn 40 jaar vrijwilligerswerk als postbode in  

Dominiek Savio. 

Er was veel volk op het Kasteel die dinsdag 23 april 2019 om 18 uur.  

Onder ruime persaandacht is het beeld feestelijk ingehuldigd. Directeurs 

Philip Vanneste en Eric Van Parys onthullen de fietsende postbode voor 

een sterk geëmotioneerde Gaston. 

Gaston ziet het beeld dan voor de eerste keer. 

 

Het beeldje is gemaakt naar een foto die in de kamer 
van Gaston hangt. 

De fietsende postbode Gaston krijgt een 
ereplaats in de hal van het Kasteel. 

Gaston toont de foto die als voorbeeld  
diende. 
Koen Vanhoutteghem hielp bij het maken 
van het beeld 

 

Gaston vertelt: Aan de wensboom heb ik mijn droom laten hangen: een ‘standbeeld’. Dominiek Savio mocht mij wel iets 

geven voor mijn werk als postbode! 40 jaar is toch uitzonderlijk! Der zullen dat er niet veel achter doen! Omdat een groot 

standbeeld moeilijk te maken is werd een kleiner exemplaar gemaakt. Wanneer het beeldje helemaal klaar was vroeg  

meneer Vanneste mij waar het mocht geplaatst worden. Ik heb zelf voorgesteld om dat in de hal van het Kasteel te zetten. 

Ik heb het beeldje niet mogen zien vóór de officiële inhuldiging. 

Die dag was ik heel zenuwachtig. Maar ook heel blij dat mijn broer en veel andere mensen er bij waren.  

Wel spijtig dat meneer Breyne hier niet kon zijn. Wanneer iedereen in het Kasteel was hebben Eric en Philip het doek  

weggenomen. Ik was vol emoties. Het beeldje is goed achter gemaakt naar de foto. De mensen van de klei van het  

dagcentrum hebben dat prima gedaan. Koen was samen met Isabelle en Trui de bezieler. Allemaal wreed bedankt! 

De postronde heb ik overgenomen van Geert Couchez. In de beginjaren was ik de enige postman voor de volledige  

voorziening. Met meneer Breyne sorteerde ik elke ochtend alle post. Dat waren meerdere bakken.  

Wanneer we bij de laatste bak kwamen zei hij altijd: we zijn der bijna door. 

Fysiek gaat het nu allemaal wat moeilijker. Nu sorteer ik alleen nog maar de post voor Krista voor de ronde Kasteel.  



 

 

 

zondag 8 Dag van de kiné 

zaterdag 14 Pannenkoekenfestijn De Molenreke 

woensdag 18 Kaarting vrijwilligersdienst 

dinsdag 24 
BBQ Lysterbesse voor bewoners   
Lysterbesse en voor het personeel met 
hun gezin 

woensdag 2 Gebruikersraad Gits 

donderdag 6 
Opendeurdag Mariasteen, M&M; als buur 
worden de bewoners van de Lysterbesse 
getrakteerd op een ontbijt 

woensdag 9 Gidosfeest in De Oude Melkerij 

vrijdag 11 Mosselsouper Lysterbesse 

zaterdag 12 Minirock 

woensdag 16 Kaarting vrijwilligersdienst 

maandag 21 Dag van de begeleider 

woensdag 23 Bewonersdebat 

zondag 27 Wereldergotherapiedag  

zondag 27 Maandelijkse kookactiviteit Lysterbesse 

een barbecue met familie of vrienden 

boswandeling 

op cm kamp gaan     vakantiewerking  

op reis gaan            cinema  

picknicken in de vrije natuur

bowling          naar de zee        

zwemmen  

sauna      daguitstap 

dierenpark bezoeken      sporten 

Wij, van de redactieraad, 

hopen dat jullie een hele 

goeie ontspannende  

VAKANTIE hadden.   

Wat hebben jullie zoal 

aangevangen in jullie vakantie? 

ALLES WAT JE HARTJE LUST 


