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Tegen De Sterren Op

Vorig jaar in maart gingen Robrecht en Jos van KAB op uitstap naar Vilvoorde. 
Daar zijn de studio’s van VTM.  

Ze gingen kijken naar de opnames van ‘Tegen De Sterren Op’.  
Dat is een grappig programma op tv.
Nicholas ging met hen mee.
 
Robrecht en Jos waren een beetje nieuwsgierig. 
Ze wisten niet goed wat er ging gebeuren. 
Na een tijdje wachten, mochten ze eindelijk binnen in de grote studio. 

Er stonden wel honderdvijftig stoelen klaar voor het publiek.
Op het podium was het nog donker. 
Dat maakte het nog spannender.
 
Toen iedereen binnen was, kwam Rob Vanoudenhoven het podium op. 
Hij legde op een grappige manier uit wat er ging gebeuren. 

Van het publiek werd er verwacht dat we zoveel mogelijk zouden applaudisseren.
En we mochten zoveel lachen als we maar wilden.

Eindelijk ging het licht op het podium aan. 
De acteurs kwamen op. 
Ze deden veel grappige sketches. 

Natalie Meskens en Walter Baele deden Willy Naessens en Marie-Jeanne na. 
Daarna kwamen Gaston en Leo eraan. 
Niet de echte, het waren Jonas Van Geel en Ivan Pecnik. 
Ze hadden zich verkleed als Gaston en Leo. 
Hier moesten Jos en Robrecht heel hard om lachen. 
 
Daarna kwam Guga Baul.  
Hij deed nieuwslezer Dany Verstraeten na. 
Guga was niet zo goed uitgeslapen.  
Hij vergat zijn tekst steeds. 
Hier moesten de mensen in de zaal nog harder om lachen. 

Het laatste stuk vonden we het leukst. 
Iedereen begon te zingen en te dansen. 
Er waren zelfs danseressen die tussen het publiek dansten. 
De acteurs deden met hen mee. 
Het publiek kon natuurlijk niet achter blijven en danste ook mee. 
Robrecht en Jos vonden dit super plezant. 
Zij dansten ook mee.

Hierna reden we terug naar huis.  
De lentezon scheen. 
We hebben allemaal een leuke televisie-zondag gehad.

Robrecht en Jos
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Troostproject

Als er iemand sterft, dan is er de troostpaal.
Hierop zetten we een kaars en een foto van de gestorven gast.
 
We hebben ook een troostkoffer.
Hierin zitten activiteiten die we met elke groep kunnen doen.
Zo is er bijvoorbeeld een troostknuffel. 
In de buik van de knuffel kunnen we een foto steken van de gestorven gast.

Er zijn kleurprenten die allemaal met sterven te maken hebben.
Er is knutselmateriaal en allemaal spelletjes zoals een lottospel.
Anderen verwerken het verlies liever met een filmpje, een boek, muziek of zelfs met  
expressieve dans. 

Al deze activiteiten helpen om ons verdriet te tonen.
Er is ook nog een bank.   
We kunnen er gaan opzitten als we nog eens aan hen willen terug denken.
Daarom noemen we het de mijmerbank.
We hopen zo om ons verdriet een plaats te geven.

Karla

In vzw Martine van Camp moeten we spijtig genoeg soms ook afscheid nemen van  
cliënten.
Dat is niet gemakkelijk. 
We zijn dan droevig of boos.
Sommigen kunnen wel over hun verdriet praten.
Voor anderen is dat moeilijker. 

Toen, ondertussen meer dan een jaar geleden, Margot plots stierf, waren we in het  
dagcentrum onze kluts kwijt.
We wisten niet goed hoe we dit moesten aanpakken.

We besloten om een werkgroep te maken rond rouwverwerking. 
In de werkgroep is er iemand van elk team:
- Karla van groep 1
- Johan van groep 2 
- Hilde Vandepoel van groep 3

Ze lazen veel teksten. 
Ze zochten naar info. 
En ze dachten hard na.
Toen hadden ze een plan.
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Rouwen

Iedereen rouwt op zijn eigen manier.
Myriam is één van onze cliënten.
Haar beide ouders zijn kort na elkaar overleden. 
Zij vertelt in het kort haar rouwervaringen.

Rouwen is voor mij een gevoel wat niet te beschrijven is.
Ik voelde  me eerst schuldig dat ik niet bij mijn moeder was toen ze stierf.  
Daarna was ik blij dat ze niet langer moest lijden.  

Ik denk dat ze mijn laatste woorden gehoord heeft. 
Dit had ik haar toegefluisterd tijdens mijn laatste bezoek.
 
Bij mijn vader was het anders.
Ik was bij hem toen hij stierf.  
Hierdoor heb ik het makkelijker een plaats kunnen geven.

Ik regelde de begrafenis met de hulp van mensen die me liefdevol omringden.
Het was erg droevig om zo snel na elkaar je twee ouders te verliezen.

Het besef dat ik nu geen familie meer heb, doet pijn.
Toch voelt het of ze nu dichter bij me zijn en over me waken.

Ook hun spullen zijn belangrijk voor mij.
Voor anderen hebben ze misschien geen waarde.
Voor mij zijn deze kleine dingen juist heel waardevol.
Bijvoorbeeld mijn vaders horloge, zijn jas en hoed, een sleutelhanger en sommige boeken 
die hem typeerden.

Mijn moeder had op bestelling een houten engel laten maken.  
Deze is nu voor mij heel speciaal.
Als ik haar kleding zie, ruik of aanraak, word ik emotioneel.
Niemand mag aan deze spullen komen.

Dit is in het kort mijn ervaring met rouw.

Myriam Pootemans

Een droevige maand mei

De maand mei 2019 zullen we niet vergeten.  
Zij zal geboekt staan als een donkere periode in de geschiedenis van vzw Martine Van Camp.
Op nauwelijks drie weken zijn drie van onze bewoners uit de MED-leefgroep aan de  
Turnhoutsebaan overleden.
Kristof Claes, Bernadette De Ceunynck en Heide De Ro waren geliefde bewoners. 
Onze begeleiding heeft jaren met hart en ziel voor hen gezorgd.
Je weet dat je ooit mensen moet afgeven.
Maar toch komt dit steeds hard aan.  
Er waren veel troostende en bemoedigende woorden van de families.
 
Bij deze willen we de begeleiding van onze bewoners nog eens hartelijk danken voor de  
goede zorgen en voor de professionele manier, waarop zij in deze moeilijke  
omstandigheden gezorgd hebben voor bewoners en families.  
De betrokken teams hadden veel aan elkaar. 
En ze werden intensief ondersteund door collega’s van de orthopedagogische, medische en 
sociale diensten.

Nazorg voor zowel medebewoners als begeleiding is cruciaal. 
We willen hier dan ook veel aandacht aan besteden.

Erik Coninx
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We leerden eerste hulp te verlenen in een aantal situaties in de praktijk:
1. Flauwvallen
2. Verslikking
3. Een huidwonde
4. Een neusbloeding
5. Een ernstige bloeding
6. Epilepsie

We keken ook naar wat er zoal in een eerste hulp koffer zit.
Iedereen was geïnteresseerd en enthousiast.
Eigenlijk wist iedereen al een aantal belangrijke zaken.

Deze gasten zijn nu goed voorbereid. 
Op een onverwacht ongeval gaan ze al beter weten wat ze moeten doen.

Ze kunnen ook hulp inroepen van de begeleiding of de hulpdiensten verwittigen.
Het was zeer leerrijk en een fijne ervaring voor iedereen.

Hilde Schollen

Cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)

Enkele externe gasten en bewoners hadden al langer de vraag om eens een cursus EHBO te 
krijgen. 
Een ongeluk schuilt in een klein hoekje en is vlug gebeurd.  
Ben je al getuige geweest van een noodsituatie en wist je niet wat te doen?
Wil je te weten komen wat je moet doen als een familielid of vriend in nood is?
Wil je gepaste eerste hulp verlenen in afwachting van de komst van de gespecialiseerde 
hulpdiensten?

Tijdens deze basisvorming komen we te weten wat de basisprincipes zijn van eerste hulp :
- Blijf rustig in een noodsituatie
- Vermijd besmetting
- Handel als eerste hulpverlener
- Zorg voor het comfort van het slachtoffer
- Troost het slachtoffer
- Houd rekening met emotionele reacties nadien

We leerden de vier stappen in eerste hulp :
1. Veiligheid van jezelf, van de omstaanders, van het slachtoffer
2. Vaststellen van het bewustzijn en van de ademhaling
3. Verwittigen van de hulpdiensten
4. Verlenen van verdere eerste hulp
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Daguitstap naar Kiewit

Naar aanleiding van onze themamaand ‘Dieren en dino’s’ een tijdje geleden, gingen we naar 
de Kinderboerderij van Kiewit in Hasselt. 
Het was heel mooi weer. 
Ideaal om er een mooie dag van te maken.

In de voormiddag maakten we een wandeling langs alle dieren van de boerderij. 
We zagen de geiten en schapen. 
Er waren ook een aantal baby geitjes. 
We gingen kijken bij de konijnen, die huppelden vrolijk rond. 
Helaas waren de varkens en de ezels aan het rusten in hun stal.
Die konden we dus niet zien. 
Maar dat kon onze pret niet bederven.
Bij de kippen in de stal zaten ook een aantal cavia’s. 
We mochten ze wel niet vastnemen, want dan kregen de diertjes wat stress. 

Namiddag gingen we met een huifkar rijden. 
We waren met een grote groep, maar konden toch allemaal op één kar. 
Het was een moeilijk opstapje, maar we zijn er allemaal op geraakt. 
Het paard moet wel erg sterk zijn geweest.
Want het heeft ons een hele tocht verder getrokken. 
De tocht ging helemaal door het bos en langs het water. 
We hoorden de kikkers heel luid kwaken als we er voorbij kwamen. 

Na de huifkarrentocht gingen we nog een terrasje doen.
Daar dronken we iets verfrissend. 
De rest van de namiddag brachten we door in een veld onder een grote boom.  
We luierden in het gras, plukten bloemetjes en genoten van deze mooie lentedag. 
We gingen voldaan terug naar Diest. 

Janne

Kristof Claes
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Vrijwilliger in de kijker: Marc

  Ik voel me echt een gelukzak.
  Vroeger wilde ik verpleger worden. 
  Maar ik slaagde niet voor het ingangsexamen.
  Toch bleef de sociale sector me interesseren. 
  Ik wilde graag in deze richting iets kunnen betekenen. 
  Daarom nam ik contact op met vzw Martine Van Camp.

Hoezo: Wat voor vrijwilligerswerk doe je in MVC?
Marc:  Ik ga één keer in de twee weken fietsen met Filip Vertessen.
  We maken geen lange fietstocht. 
  En we kiezen vooral rustige wegen uit.
  Filip neemt ook zijn biljartkeu mee.
  Onderweg stoppen we om iets te drinken.
  Dan zoeken we naar een café waar een biljarttafel staat. 

Hoezo: Marc, heb je verder nog hobby’s?
Marc:  Oei, waar moet ik beginnen want het zijn er veel.
  Ik fiets dus graag.
  Maar ik ben ook een grote voetballiefhebber.
  Ik ben al 35 jaar scheidsrechter. 
  Onze kleinzoon voetbalt ook sinds kort. 
  Nu ben ik ook zijn grootste supporter. 

Hoezo:  En ik zie ook een paar volières staan in je tuin?
Marc:  Ik kweek uitheemse siervogels, kanaries en meerdere soorten vinken.

Hoezo:  Marc toont me zijn verzameling.
  Marc, ik hoor en zie dat je een druk bezet man bent.
	 	 Wat	fijn	dat	je	tijd	vrij	maakt	om	met	Filip	te	gaan	fietsen.
Marc:  Ik krijg veel vriendschap van Filip.
  En ook de andere gasten in het dagcentrum kennen me al.
  Het is altijd fijn om bij jullie te komen.

Hoezo:		 Marc,	dank	je	om	wat	van	je	weinige	tijd	vrij	te	maken	voor	dit	interview.

Klazien          

Hoezo:  Dag buurman, wil je je eens voorstellen aan het Hoezo-publiek?
Marc:  Ik ben Marc Buttiens. 
  Ik ben 62 jaar. 
  Ik ben getrouwd met Dominique en vader van twee zonen. 
  Ik ben opa van twee kleinkinderen. 
  Ik ben gepensioneerd en woonachtig te Schaffen.
  
Hoezo: Welk werk deed je vroeger?
  Ik werkte als bankbediende bij Belfius. 
  Gedurende 39 jaar ging ik met de trein op en af naar Brussel. 

Hoezo:  Hoe ben je in MVC terecht gekomen?
Marc:  Door een tip van jou.
  Nu ben ik gepensioneerd en heb ik meer tijd. 
  Ik wil me graag ergens voor inzetten.
  Ik wil iets terug doen voor de maatschappij  omdat ik zo een goed leven heb.
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Als wij straks in oase aan tafel zitten gaan,
zal er een stoel leeg blijven staan.
De stoel van Kristof, die er nu niet meer is,
een lege plaats, veel gemis.
We gaan Kristof voor altijd een plaatsje in ons hart schenken,
en nog veel aan hem denken.
Als er koude schotel of lasagne wordt gemaakt,
denken we terug aan hoe dat Kristof toch altijd heeft gesmaakt.
Zien we een aflevering op tv van Merlina, Wittekerke of Spoed,
ook dan denken we aan Kristof, want die programma’s vond hij zo goed.
De voetbal van Genk zal geen wedstrijd meer doen,
zonder dat wij denken aan onze kampioen.
Veel prachtige tekeningen aan de wand,
dat vond onze kunstenaar zo plezant.
Het verzorgen en geruststelling geven,
we zouden dit nog zo graag dagelijks met Kristof beleven.
We maakten samen plezier, troostten bij verdriet,
en luisterden allemaal samen naar menig Vlaams lied.
Wat een groot gemis, Kristof is er nu niet meer,
maar al deze leuke herinneringen zullen ons aan hem doen denken, keer op keer.

Ruth, Liesbeth Paepen, Liesbeth Verstappen, Nena

In memoriam: Kristof Claes In memoriam: Bernadette De Ceuninck

Detje heeft tijdens haar leven een levensboek vol geschreven met mooie hoofdstukken. 
Ze startte in het dagcentrum. 
Nadien werd het oase en med+. 

Tijdens de warme bezoeken van haar familie leerden we Detje nog beter kennen.
Van haar broers en zussen plagen, koffie uitdelen en verjaardagen vragen.
Van die bezoekjes, meestal met een lekkernij, genoot ze intens en werd ze blij.
Vaak hebben we ons zorgen gemaakt en werd er stilletjes afgewacht.
Maar het was een sterke dame en ze vond steeds weer kracht.

Sprekend zonder woorden tekenden we samen het laatste hoofdstuk op.
Een hoofdstuk met steeds minder tekst, maar wel hele mooie prenten,
want we beleefden samen nog veel hartverwarmende momenten.
Haar ogen vertelden ons vaak meer dan met woorden te vatten is.
Ons noemen bij naam dat konden we niet meer verwachten.
Maar dat ze gelukkig was, konden we zien aan de manier waarop ze naar ons lachte.
Gaven we haar een kus of werd er over haar wang gestreken,
dan werden we met grote ogen aangekeken.

Nu is het mooie verhaal van haar leven gedaan.
En hebben we de allerlaatste bladzijde omgeslaan.
We zullen dat boek nog vaak naar boven halen,
en erin aan het lezen slaan,
zodat we Detje nooit vergeten gaan.

Ruth, Liesbeth Paepen, Liesbeth Verstappen, Nena
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In memoriam: Heidi Dero

 
 

Mijn G-sport

Heidi begroeten met een goedemorgen, een zachte goeie dag,
werd heel vaak beantwoord met een hele mooie lach.
Deze lach gaf ons warmte, warmte en kracht,
om haar liefdevol te verzorgen met een geurtje lekker zacht.

Rusten in bed, in de stralen van de zon,  
haar lippen laten blinken of een handmassage geven,
ze kon zo genieten van de kleine dingen in het leven.

Bij het horen van al onze verhalen,
gingen haar ogen zo mooi stralen.
Complimentjes over haar mooie kleren vond ze fijn,
meer moest dat voor haar niet zijn.

Zonder woorden konden wij haar verstaan,
en zover we konden zijn we met haar meegegaan.
 
We namen afscheid, met een hele zachte ‘dag’,
en herinneren ons,  
met een traan in de ogen,
haar mooie lieve lach.

Ruth, Liesbeth Paepen, Liesbeth Verstappen, Nena

Ik wil graag iets vertellen over G-sport en over mijn ervaring met G-sport. 
Ik ben Maartje, woonachtig in BTE. 

Ik doe één uur badminton en anderhalf uur basketbal op zaterdagvoormiddag bij  
Avalympics in Geel. 
Avalympics is een sportorganisatie in Geel die zich richt op sporters met een verstandelijke 
beperking of autisme spectrum stoornissen.  
Men sluit hier niemand uit.

 

Dit is mijn derde jaar dat ik sport binnen deze organisatie.  
Ik ben afkomstig van deze regio en ben het zo gewoon geraakt dat ik hier ben blijven  
sporten. 
Ik train bij een groepscoach voor badminton omdat dit meer een individuele sport is. 
Voor basketbal train ik met mijn eigen ploeg. 
Afhankelijk van de sport die je hebt gekozen, kijken ze welke je mogelijkheden zijn. 
Als ze merken dat je evolueert, wordt je niveau herbekeken en kan het zijn dat je dan een 
trapje hoger gaat.  
Maar dit is individueel, dat hangt vaak samen met de sport die je beoefent.  
Maar kortom ‘samen sporten’, daar gaat het om. 

In badminton ben ik al wat gevorderd tegenover toen ik begon bij de G- badminton.  
Ik speel met mensen met dezelfde mogelijkheden.  
Er wordt wekelijks les gegeven over wat de technieken binnen badminton zijn.
Bijvoorbeeld wat je moet doen als de tegenstander ver staat of dichtbij staat. 



SPORT SPORT

Ook mini compitities zijn er erg populair. 
Als ik de mogelijkheid heb doe ik mee.  
Zo heb ik al meegedaan aan een wedstrijd in Leuven en zelfs in ‘s Hertogenbosch in  
Nederland.
Op 28 april doe ik mee aan de mini competitie in Arendonk. 

Avalympics neemt ook deel aan de ‘Special Olympics’.  
Hier gaan al de sportverenigingen voor mensen met een beperking naartoe.  
En net als bij de Olympische Spelen komen alle sporten aan bod.

Tenslotte wil ik nog zeggen dat de coaches altijd zeer geduldig zijn met mij.
Ik voel me aanvaard met al mijn mogelijkheden en beperkingen. 
Ik krijg de sturing en aanpak die ik nodig heb.  
Ik wil hen bedanken dat ik bij hen mag spelen.  

Ze hebben gezegd dat ik al wat geëvolueerd ben.  
Het doet me deugd om dit te horen.  

Ik ben zo dankbaar dat de organisatie goed in elkaar zit en dat ik hierin kan groeien.
Ik hoop alvast dat ik nog jarenlang samen met hen kan sporten.

Maartje Schraeyen

Soms zijn er ook trainingen waarbij ze iets leuks voorzien.  
De training voor de paasvakantie kwam er een paashaas op bezoek. 
We kregen een zak met chocolade eitjes. 

Bij basketbal duren de trainingen anderhalf uur. 
Hierbij heeft men verschillende afdelingen.  
Deze zijn opgesplitst in verschillende niveaus. 
Ik ben gebeterd tegenover het begin, maar ik moet nog wat technieken bijschaven.
Daardoor zit ik nog in de lage reeks.  
Dit vind ik niet erg.
Want bij mij draait het ook om  het plezier.  
Het gaat niet alleen om het winnen. 

 

We oefenen vaak technieken: lay-up, botsbal techniek, gooitechnieken en leren richten op 
het vierkantje op de basketring zelf.
We sporten hard en worden gewaardeerd om wat we doen.  

Daarbij worden er soms in mijn groep wel eens mini wedstrijden gespeeld. 
Of we doen het ‘cola-cup spel’. 
Op het einde van de training doen we nog een teamkreet.
Avalympics organiseert ook andere sporten. 
Ze nemen deel aan wedstrijden van andere organisaties.  
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Gewijzigde doelstelling van vzw Carrousel

vzw Carrousel is een organisatie die begeleide vakanties aanbiedt voor personen met een 
beperking ouder dan 14 jaar.  
De aard van de beperking kan lichamelijk, verstandelijk of meervoudig zijn.
Carrousel staart zich niet blind op de beperkingen van mensen, maar heeft aandacht voor 
hun mogelijkheden.

De volledige werking van de vzw draait op de vrijwillige inzet van mensen met een hart voor 
personen met een beperking.

De vakanties worden georganiseerd in de vorm van een kamp. 
Er vinden jaarlijks vier kampen plaats: een paaskamp, twee zomerkampen en een kerstkamp. 
Iedere vakantie loopt van maandag tot vrijdag. 

De kampplaatsen worden zorgvuldig uitgezocht.
Ze liggen meestal op een mooie plaats in de natuur. 

Er wordt meestal in vakantiehuizen of hotels verbleven. 
De gebouwen zijn ook steeds aangepast aan de noden van de gasten.

Veel personen die begeleid worden door vzw Martine Van Camp, nemen al jaren deel aan de 
vakanties van vzw Carrousel.  
Deze vakanties zijn dan ook erg waardevol voor hen.

Bij het uitstippelen van het programma werd er steevast tegemoet gekomen aan de wensen 
en mogelijkheden van iedere deelnemer.  
Het ging om een gevarieerd activiteitenaanbod, met oog voor verschillende thema’s.

Hoewel de activiteiten wellicht nog steeds gevarieerd zullen zijn, werd er door het bestuur 
van vzw Carrousel in het afgelopen jaar veel nagedacht over de algemene doelstelling en 
visie van de organisatie. 

Dit resulteerde uiteindelijk in het besluit om vanaf 2018 enkel nog actieve vakanties aan te 
bieden. 
De voorwaarden om deel te nemen aan de vakanties van Carrousel werden daarom 
aangepast. 
Zo zal vanaf 2018 een leeftijdsgrens van maximum 60 jaar gelden voor nieuwe cliënten. 

Ook de huidige deelnemerslijst werd herbekeken in het kader van de veranderingen. 
Belangrijke vraag hierbij is wie nog kan participeren aan een actieve vakantie. 

We zijn blij dat Carrousel nog een aanbod heeft voor een groot deel van onze cliënten. 
Voor de cliënten die er niet meer terecht kunnen, proberen we in de mate van het mogelijke  
te zoeken naar andere vormen van vrijetijdsbesteding.

Langs deze weg bedanken we Carrousel alvast nog eens voor hun vrijwillige inzet en alle 
leuke momenten die ze aan onze cliënten bezorgden.
En ongetwijfeld volgen er nog vele mooie momenten.
Onze cliënten kunnen weer uitkijken naar fijne zomerkampen. 

Julie
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Paardrijden en dieren knuffelen tijdens Superplus
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De hobby van onze directeur Erik Peirelinck

Deze keer gaat Hoezo langs bij Erik Peirelinck. 
Dat is onze directeur. 
We willen graag wat meer te weten komen over zijn hobby.

Myriam :  Wij hebben ons laten vertellen dat je graag kookt.
Erik :   Dat is waar.

Myriam :  Hoe is dat allemaal begonnen?
Erik :   Bij ons thuis kookten we allemaal graag.
  We zijn er mee opgegroeid.

Heidi :  Wat voor gerechten maak je dan?
Erik :   Ik hou zowel van de dagelijkse keuken als van de feestelijke keuken. 
  Vooral als er bezoek is, vind ik het fijn om eens iets speciaals te maken.

Myriam :  Volg je kooklessen?
Erik:   Neen, dat heb ik nog niet gedaan. 
  Ik ben wel bij een kookclub, samen met mijn broer en nog  twee dames.  
  Wij kiezen samen speciale gerechten uit met aperitief, voorgerecht, soep,   
  hoofdgerecht en dessert.
  Ieder maakt  dan een deel van het menu. 
  Ik maak niet graag desserten, dus kies ik altijd voor een ander onderdeel in het  
  menu.

Myriam	:		 Heb	je	wel	voldoende	tijd	om	je	hobby	regelmatig	te	kunnen	doen?
Erik :   Jawel, maar dan vooral in het weekend.
  Later als ik met pensioen ben, denk ik er wel over om lessen te volgen zoals   
  mijn broer.
  Want die is er nog veel meer mee bezig dan ik.

Johan:  Vind je het boeiend om zelf iets nieuws te bedenken en uit te proberen?
Erik :   Daar ben ik niet zo mee bezig.
  Dat laat ik liever aan anderen over zoals mijn broer of mijn Marleen. 
  Die kunnen lekkere gerechtjes  bedenken met wat ze toevallig in de koelkast  
  vinden. 
  Ik zal eerder inspiratie zoeken in een kookboek of een kookprogramma op tv.

Myriam:  Naar welke tv-kookprogramma’s kijk je zo?
Erik:   Ik kijk heel graag naar dagelijkse kost.
  Jeroen Meus is toch wel mijn favoriete kok.
  Hij gebruikt  wat te veel vet, zout en suiker maar ik hou van zijn keuken uit   
  grootmoeders  tijd.

Myriam:  Maak je soms ook buitenlandse gerechten?
Erik:   Jazeker, en liefst de Italiaanse keuken. 
  Ik hou ook wel van Oosterse gerechten en wokgerechten.

Dank je Erik voor de tijd die je voor ons hebt vrijgemaakt voor de leuke babbel. 
Want we weten dat je het druk hebt.

Heidi, Boud, Lucien, Myriam en Johan
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Iedereen is welkom hier
voor een koffie en een cola
zet je onder de pergola

Hilda kleurt een tekening
Theo schrijft wel een gedichtje
tovert een lach op elk gezichtje

Ons Huis
In het midden van de straat
Ons Huis
Waar de deur steeds openstaat

Jong of oud of dik of dun,
Iedereen die telt hier mee
Wil je soms een kopje thee? 

vandaag vieren we feest
wees toch welkom lieve buren
dit mag eeuwig blijven duren

Ons Huis
In het midden van de straat
Ons Huis
Waar de deur steeds openstaat

 
Kristien Nys

Stadsdichter 2018-2020, stadsgedicht nummer 5

De stad Diest heeft een promotieproject voor straatfeesten en wijkfeesten.  
De bedoeling is om de mensen dichter bij elkaar te brengen.  
Als buren elkaar beter leren kennen, zal dat de verstandhouding bevorderen en verbeteren.
De woningen Groenstraat 2, 4 en 4B organiseren al twee jaar zo’n straatfeest. 
Deze woningen samen noemen we ook al eens ‘De Tweewoonst’.
 
Zij maakten in 2017 een filmpje van hun straatfeest en stuurden dit in voor de wedstrijd. 
De stad Diest reikte hiervoor een prijs uit.
Een van de prijzen was een gedicht geschreven door de stadsdichter.

Stadsdichter Kristien Nys bracht een bezoek aan De Tweewoonst. 
Ze schreef dus speciaal op maat van en voor de bewoners een tekst op de melodie van  
‘Our House’ van de Britse Ska groep Madness.

Ons Huis 

In de Groenstraat is het goed
we doen alles op onze manier
hier op nummer twee en vier

In de tweewoonst leven wij
waar Gust patatjes zit te schillen
zou het varken schillen willen?
 
Ons Huis
In het midden van de straat
Ons Huis
Waar de deur steeds openstaat

Gedicht voor de Tweewoonst
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Woordzoeker

Deze keer gaan we op zoek naar de volgende woorden:

VRIENDEN / TAART / VERSIERING / ZINGEN / PAKJES / 
FEEST / KAARSJES / SNOEP / GEBOORTEDAG / VIEREN

Om te kleuren
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Gedicht: De snotneus

    

De snotneus

    Ik ben verkouden.  
    Maar als ik snuit,  
    komt er niets uit.
    Want mijn neus is leeg,  
    telkens als ik hem afveeg.
            Nina vanweerts

Wist je dat er vanaf nu weer elk seizoen een nieuwe Hoezo verschijnt?
We hebben omwille van technische redenen een kleine pauze gehad.
Maar vanaf nu kunnen jullie weer lezen over wat wij hier allemaal beleven.

En wist je dat de verbouwingswerken op de hoofdcampus zijn afgerond? 
Iedereen is ondertussen verhuisd naar zijn juiste plek.
En ook de GES is ondertussen geopend.
Maar van bouwwerken zijn we nog niet af.
Want nu is de bouw van het nieuwe dagcentrum voor de Speelhofstraat aan de beurt.
We houden jullie op de hoogte.

Wist je dat wij terug te vinden zijn op sociale madia?
We geven even een opsomming waar je ons kan vinden:

Website
www.martinevancamp.be

facebook 
Algemene pagina: 
https://www.facebook.com/vzwmartinevancamp/ 
Dagcentrum Speelhofstraat:
https://www.facebook.com/DagcentrumSpeelhofstraat2/ 
Dagcentrum Turnhoutsebaan: 
https://www.facebook.com/DagcentrumTurnhoutsebaan2/  
Inclusief Wonen MVC: 
https://www.facebook.com/inclusiefwonenMVC/
Residentieel	Wonen	MVC:
https://www.facebook.com/residentieelwonenMVC/

Weetjes



VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN
BTE:   Bezigheidstehuis Eduard Robeynslaan
BTK:   Bezigheidstehuis Kruisstraat
BTL:   Bezigheidstehuis Langenberg
BTS:   Bezigheidstehuis Schoonberg
BTA:  Bezigheidstehuis Halensebaan
BTT:   Bezigheidstehuis Turnhoutsebaan
BTB:   Bezigheidstehuis Begijnhof
DCS:   Dagcentrum Speelhofstraat
DCT:   Dagcentrum Turnhoutsebaan
IWO:   Inclusief Wonen
KAB:   Studio’s Koning Albertstraat
BGS:   Studio’s in de Begijnenstraat
TWW: Tweewoonst in de Groenstraat 
KVG:   Katholieke Vereniging voor Gehandicapten

COLOFON 
HOEZO verschijnt 4 keer per jaar
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