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Login voor sociaal netwerk

De login biedt mogelijkheden om, via de bestaande website van UNIE-K, in te loggen op achterliggende pagina’s en
bijkomende informatie te raadplegen tot op het niveau van de wooneenheid waar uw familielid/relatie verblijft:

kalender van activiteiten, nieuws, menu, … Uiteraard kan dit enkel via digitale weg.

Belangrijk om te melden is dat voortaan ook de kernteams in staat zijn om foto’s te posten van de activiteiten binnen het
kader van hun dagelijkse werking.

Bij het aanklikken van bepaalde tabbladen zal je eveneens merken dat bepaalde pagina’s nog enigszins leeg zijn (vooral
onder de rubriek “Algemeen”). Dit heeft alles te maken met onze wens om de inhoud stelselmatig op te bouwen en te

laten groeien. Ook jullie suggesties zijn daarbij uiteraard welkom.

Via deze weg doen we hierbij nogmaals een oproep om je toegangsrechten aan te vragen en je zelf in staat te

stellen om de info op de login te raadplegen.

Je gaat daarvoor naar de homepage van de bestaande website van UNIE-K (www.uniek.org), waarna je kan klikken op
het icoontje ‘LOGIN’. Je zal vervolgens een aantal velden zien verschijnen die allen zorgvuldig dienen ingevuld te
worden. De ingevulde velden zullen vervolgens door het DOT (directieondersteunend team) van UNIE-K nagezien

worden om zo de gepaste toegangsrechten te kunnen verstrekken.



Bedieningsmomenten cafetaria 2de semester 2019

Onze cafetaria is elke namiddag van 13.30 tot 17.00 uur vrij toegankelijk.
U kan er gebruik maken van de drankenautomaat of een kopje koffie kopen.

Op de 1ste en 3ste zondagnamiddag van de maand en om de 14 dagen op woensdagnamiddag baten enthousiaste
vrijwilligers onze cafetaria uit en kan je genieten van een lekkere pannenkoek, ijsje of taart.

Op woensdag:

10/07/2019, 24/07/2019, 07/08/2019, 21/08/2019,
04/09/2019, 18/09/2019, 02/10/2019, 16/10/2019,
30/10/2019, 13/11/2019, 27/11/2019, 11/12/2019.

Op zondag:

07/07/2019, 21/07/2019, 04/08/2019, 18/08/2019,
01/09/2019, 15/09/2019, 06/10/2019, 20/10/2019,
03/11/2019, 17/11/2019, 01/12/2019, 15/12/2019

Vergadering familievereniging

In het najaar vinden de vergaderingen van de familievereniging plaats op maandag 16 september en maandag 2

december. De bijeenkomst gaat telkens door vanaf 19.30 uur in vergaderzaal A2-A3 in het administratief gebouw. U
bent van harte welkom. Heeft u bedenkingen of vragen neem dan zeker contact op met Marc Debaeke

(contextbegeleider 050 40 69 54) of met Luc Ternoey (voorzitter 050 35 30 84).

Aanpassing automatische detectie in- en uitrijpoort

Voor de veiligheid van onze bewoners hebben we de gevoeligheid van de automatische detectie aan de in- en uitrijpoort
aangepast.

Vanaf nu zal de poort niet meer automatisch opengaan wanneer er fietsen over de detectielus rijden, dit om te vermijden
dat onze bewoners met de fiets of go-cart naar buiten zouden kunnen rijden.

Fietsers die willen buitenrijden via de uitrijpoort zullen vanaf nu moeten gebruik maken van het codeklavier/badgelezer
aan het draaipoortje. Als fietsers via de inrijpoort wil binnenrijden zullen zij vanaf nu moeten gebruik maken van de

drukknop onder de parlofoon thv het draaipoortje.

Nieuwe rolstoelfietsen en gocart

In de loop van juni zijn 2 prachtige rolstoelfietsen en 1 nieuwe gocart, telkens
met elektrische trapondersteuning, in Ons Erf gearriveerd.

De 2 rolstoelfietsen konden we aankopen dankzij de opbrengst van alle
activiteiten die onze buren van Weinebrugge organiseerden in het kader van de
Warmste Week ‘18.

De aanschaf van de nieuwe gocart werd dan weer gerealiseerd door de inzet
van de medewerkers van TE Connectivity uit Oostkamp.

Al dit nieuwe rollend materieel heeft een grote meerwaarde voor onze bewoners
én is erg gebruiksvriendelijk voor de begeleiders.



Nieuwe psychiater: dr. Joke Verhaeghe

Vanaf september wordt dr. Joke Verhaeghe onze nieuwe psychiater. Elke vrijdagnamiddag zal zijn in Ons Erf aanwezig
zijn om de kernteams en de bewoners vanuit haar expertise mee te ondersteunen.

Wij wensen dr. Verhaeghe alvast een fijne start toe!

Inschrijvingen Septemberfeest

U ontvangt eerstdaags een inschrijvingsformulier voor het Septemberfeest van zondag 15/9. Zoals in de vorige
nieuwsbrief vermeld willen we rekening houden met de feedback die we van jullie kregen. Daarom zetten we meer in op
comfort en zullen we het aantal plaatsen beperken. Wacht dus niet om in te schrijven als je erbij wil zijn. Wij kijken alvast

uit naar jullie komst!

Overleden bewoners

Met droefheid melden wij u het overlijden van Roos Vandepitte (27/05/2019), Kelly Van Nieuwenhuyse (04/06/2019) en
Geert Van Hoet (11/06/2019). Onze gedachten gaan uit naar de families.

Schaapjes in de wei

Ook deze zomer krijgen we weer bezoek van een paar schaapjes om ons gras kort te houden.
Ze hebben alleszins nog veel werk voor de boeg!



Vinkenzetting 15 juni tvv vrijwilligerswerking

Op zaterdag 15 juni ging naar jaarlijkse gewoonte de vinkenzetting door tvv van de vrijwilligerskas.

Waar komt die traditie eigenlijk vandaan?

Kamiel, een bewoner die al overleden is en de partner was van Clara Dejonghe die in woning 1 verblijft, was vroeger lid
van vinkenzetters ‘de kasteelvink’. Al van sinds de beginjaren van De Waaiberg werd onze refter gebruikt als hun

clublokaal waar de vinkeniers na de zetting konden genieten van een drankje.
Aangezien Kamiel een trouw lid was, en bewoner van De Waaiberg kwamen ze op het idee om één keer per jaar de

opbrengst van een vinkenzetting (inschrijvingsgeld + opbrengst cafetaria) aan de bewoners van De Waaiberg te
schenken.

Sinds enkele jaren nemen de vrijwilligers de cafetaria die dag op zich en voorzien zij ook natura- en tombolaprijzen. De
opbrengt gaat naar de vrijwilligerswerking van De Waaiberg voor het organiseren van bv de lentewandeling,

herfstactiviteit, …

Bedankt aan alle vinkeniers voor hun steun!

BBQ voor de bewoners en personeel 18 juni

Op dinsdag 18 juni genoten de bewoners en het personeel van een lekkere BBQ
over de middag. Het was alvast zalig BBQ-weer waardoor dit natuurlijk nog
meer smaakte! Bedankt aan het keukenpersoneel voor de organisatie!



Zomertijd… muziektijd!

In de vorige nieuwsbrief hadden we het al over de festivals, maar vaak is klein
ook heel fijn: elke woensdagavond in juli en augustus is er een

terrasconcert aan De Leest. Dit optreden is gratis, dichtbij en verschillende
muziekgenres komen aan bod. Het is kleinschalig en dus ook niet zo druk.
Dit viel vorig jaar zo in de smaak, dat we dit jaar willen proberen om er elke
week met enkele bewoners bij te zijn.

Heb je zin om eens mee te gaan met ons en ondertussen je broer, zus, partner,
ouder, kind of kennis in ’t Venster te helpen? Leuk voor jou en je familielid, maar
ook voor de begeleider die mee is!

Voor meer informatie kan je bij Kathy terecht. Informatie over de bands vind je
op de website van Cultuurcafé De Leest.

Dus, tot op één van de concerten?

Waar is da feestje?

Ondertussen kwam een werkgroepje samen voor de organisatie van het
jaarlijkse feest voor cliënten en de dichtste contactpersonen uit hun netwerk.

Wat we al kunnen verklappen:

- Het clusterfeest gaat deze keer voor iedereen op dezelfde dag door: zaterdag
28 september.
- Ook het infomoment koppelen we daar meteen aan.
- We starten vanaf 16u met concrete informatie over de werking van ’t Venster:
het aanbod van activiteiten en hoe bepaald wordt wie waaraan kan deelnemen.
- We zorgen voor kinderanimatie tijdens dit informatieve gedeelte.
- Daarna begint het echte feest, met een aperitiefje, lekker eten, muziek en de
mogelijkheid om een dansje te placeren.
- Niet alleen voor wie in ’t Venster woont, maar ook voor de cliënten die enkel
overdag komen (uiteraard!).
- Elke cliënt zal zijn dichtste familiecontacten kunnen uitnodigen. Persoonlijke
uitnodiging volgt!

Zoals elk feest, vraagt dit wel wat voorbereidingswerk. Wil jij een handje
toesteken? Laat het ons zeker weten. Heel veel dankbaarheid in ruil!

Leef …

En dat doen we in ’t Venster, zoals je kan zien in het nieuwe exemplaar van ‘Oog op ’t Venster’.
Nagenieten van voorbije activiteiten, van een flitsinterview tussen 2 bewoners of van een leuk raadsel of mopje? De
receptjes ook eens uitproberen? Binnenkort kan het: een nieuw exemplaar zal te vinden zijn op de kamer van elke

bewoner en in de leefgroep. Geniet er van, samen met je familielid!



Laat het gras maar groeien …

Ja, want we zijn nog steeds op zoek naar een
duwgrasmaaier.

Dit om de kleine grasperkjes in de belevingstuin
gemakkelijk te kunnen afrijden. We hebben al een
kandidaat-tuinman onder de cliënten, nu nog zijn
gereedschap, om de nieuwe job uit te proberen!

Ken je iemand die ons aan een duw-grasmaaier kan
helpen? Laat het ons weten!

Bart Peeters zingt:

Als er daar maar WIFI is …

Ter herinnering: bezoekers kunnen sinds kort gebruik maken
van Free-WIFI, cliënten kunnen aan voordelig tarief gebruik
maken van het cliënten-netwerk (15 euro/maand). Wil je
overschakelen van je privé-aansluiting naar het cliënten-
netwerk? Informeer gerust bij Peggy (onthaal) of Vanessa

(contextbegeleider).

Of liever ‘The Trooper’ van Iron

Maiden?

Vergeet niet om ‘t Venster te steunen, zonder zelf een

euro extra uit te geven!

Surf voor je online-aankopen naar www.trooper.be, kies
UNIE-K als vereniging, kies je favoriete winkel en bestel.

UNIE-K

UNIE-K zoekt nog steeds vrijwilligers … wil ook jij vrijwilliger worden in UNIE-K?
Laat het ons weten en we nemen snel contact met je op.

Je kan hiervoor het invulformulier op de website gebruiken ofwel een mailtje sturen naar:

werkgroepvrijwilligers@dewaaiberg.be

vrijwilligers@onserf.be

vrijwilligers@tvenster.be

Wil je meer weten over UNIE-K?

Bel ons: 050/40.69.60 of bezoek onze website www.uniek.org
Volg ons ook op Facebook!




