
MAART 2019INFO  VOOR DOCENTEN EN STAGIAIRS

Bezoek ons op de Dag van de Zorg 2019 in Ons Erf te Brugge!
Op zondag 17 maart zet UNIE-K, Ons Erf haar deuren open voor het grote publiek.

Alle geïnteresseerden zijn welkom van 10 tot 17 uur. Het centrale thema van deze editie is BREIN.
De voorbereidingen zijn volop aan de gang en het belooft een ‘unieke’ editie te worden.

Nieuwsgierig? Kom dan zeker langs.

Actiedag leerlingen Sint-Lodewijkscollege in Ons Erf
Ook dit jaar organiseren we een actiedag ten voordele van een goed doel in een ontwikkelingsland.
Een groep jongeren komt hier enkele uren werken, hun werkuren worden vervolgens omgezet in een financiële
bijdrage aan het project.
Het is ook de bedoeling dat de jongeren een inkijk krijgen in onze werking en daarbij de juiste attitude leren hanteren.

Dit jaar gaat dit door op dinsdag 12 maart.
De actie waarvoor ze gaan betreft een ‘rolstoelcarwash”. De parkbanken/zitbanken /verwijzers op het domein zijn
eveneens aan de beurt.

Introductiemoment stagiairs Ons Erf
Voor de stagiairs in Ons Erf organiseren we binnenkort een uitgebreid introductiemoment op dinsdag 30 april
2019. Jouw interesse kan je kenbaar maken via frank.verbeke@onserf.be

http://www.uniek.org/nl
http://www.good-to-know.be/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_30219_documents/DvdZ_strooiflyer.pdf
http://www.good-to-know.be/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_30219_documents/DvdZ_strooiflyer.pdf
mailto:frank.verbeke@onserf.be


Lentetocht. De opbrengst van deze wandeltocht gaat integraal naar de
bewonerswerking van Ons Erf.

Diverse afstanden zijn voorzien:
Rolstoeltoegankelijk parcours 4 km
Parcours om en rond Loppem 8 km
Parcours Abdij Bethanië 12 km
Parcours Abdij Zevenkerke 18 km

Vertrekpunt:
Chartreuseweg 53, Brugge (Sint-Michiels)
Start: tussen 8 en 15 uur
Eindcontrole : 17 uur

Inschrijvingsgeld:
niet leden: 1,50 €
leden wandelvereniging: 1,10 € (korting van 0,40 €)

Maak kennis met de nieuwe contactpersonen van UNIE-K
Sedert de vorige nieuwsbrief is er een en ander veranderd in UNIE-K. Zo zijn er ook een aantal wijzigingen m.b.t.

contactpersonen inzake de relaties met de (hoge)scholen. We stellen ze graag aan jullie voor. Ook hun coördinaten
vind je hier terug.

Ons Erf

Contactpersoon 'niet-zorg'

administratieve, logistieke en andere ondersteunende diensten

Leo De Smet
leo.desmet@uniek.org

Contactpersoon 'zorg'

ortho-agogische en (para)medische diensten

Frank Verbeke
frank.verbeke@onserf.be

Abdijentocht Ons Erf Stappers

De Ons Erf Stappers organiseren op zondag 24 maart 2019 hun 11e

mailto:frank.verbeke@onserf.be
mailto:leo.desmet@uniek.org


Kom gerust kennis maken met UNIE-K en haar locaties
Voor een bezoek aan De Waaiberg en/of ’t Venster volstaat het om (tijdig) contact op te nemen met de vermelde
contactpersonen en dan wordt in onderling overleg naar een geschikt moment gezocht om een bezoek te organiseren.

Wat Ons Erf betreft wordt er gewerkt met een aanvraagformulier (klik hier).

En om te eindigen: blijf op de hoogte van het nieuws van UNIE-K
bezoek onze website en maak kennis met de laatste aanpassingen

bezoek de sociale media waarop we actief zijn (Facebook en LinkedIn) en vind ons ‘leuk’ of ‘interessant’

Wil je meer weten over UNIE-K?
Bel ons: 050/40.69.60 of bezoek onze website www.uniek.org

Volg ons!

't Venster

Jos De Meyer
Jos.DeMeyer@dewaaiberg.be

De Waaiberg

Nathalie Vandenbroucke
nathalie.vandenbroucke@dewaaiberg.be
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