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Spelen in groep 3 Met BTT naar ‘Forest and Friends’

Wij zijn met BTT naar Forest and Friends geweest.
Sasha en Vicky waren mee als begeleider. 

Forest and Friends is een soort boerderij.
Hier verblijven dieren die gered zijn van het slachten.
Er zijn ook verwaarloosde dieren. 
En er zijn dieren die werden weggegeven door hun vorige baasjes.  
 
Er wordt vol liefde voor de diertjes gezorgd.  
We zagen geiten, kippen, schapen, duiven, kalkoenen, koeien, pony’s en varkens.  
Marie-Josée heeft zelfs samen met Sasha een varken geknuffeld. 

We moesten die dag wel veel wandelen. 
Want de dieren hadden allemaal hun eigen grote wei.  
Dus soms was het een stukje wandelen tot we aan de volgende wei kwamen.  

Toen we terug aan het begin kwamen, hebben we allemaal lekker samen gegeten.  
Vandaag was dat natuurlijk zonder vlees.  
Vicky koos pizza. 
Wij hadden frietjes met nuggets. 
Sasha at arancini, een soort kroketjes met rijst.  
Het was een leuke activiteit! 

Sasha 

Tijdens de grote vakantie deden we vaak een groot spel met onze ganse groep.
Annick had deze spelen uitgewerkt.

Tijdens het spel met de kleurendobbelsteen mocht  iedereen om de beurt gooien met een 
hele grote dobbelsteen.
Dat vonden we allemaal al heel plezant.
Bij elke kleur hoorde een bepaalde opdracht.
Er waren balspelletjes, maar ook knutselopdrachten en sorteeroefeningen.

Met onze ‘Reis door Europa’ bezochten we verschillende landen. 
Bij elk land hoorde een grappig verhaal.
We moesten ook een opdracht uitvoeren eigen aan dat land.
In België stopten we frietjes in frietzakjes.

De spelletjes met de dieren vond iedereen ook heel tof.
We speelden een dieren fit-o-meter of het dierenspel.
Op de tafel lagen allemaal foto’s van dieren.
Bij elk dier hoorde een oefening.
Bij de flamingo moesten we op één been gaan staan.

We deden zelfs het beroemde ‘Wedden dat’.
Twee deelnemers moesten tegen elkaar strijden.
Alle anderen moesten wedden wie er ging winnen.

Tijdens de zomermaanden hadden we veel plezier in groep 3.
Katrien
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Dansen in dancing Astrid

Twee jaar geleden hoorde Johan radio Demerstad reclame maken over Dancing Astrid in 
Zelem.
Hij vroeg me of dit in de buurt was.  
Ik vertelde dat Zelem niet zo ver is. 
Dan wilde hij hier graag eens naartoe gaan.
Ik plande een eerste bezoekje al eens in oktober een paar jaar geleden.  
We gingen toen met drie: Johan, Myriam en ik.
 
Johan vond het zo leuk dat hij al snel terug wilde.  
We planden drie maanden later ons volgende bezoek. 
In IWO werd gevraagd of er nog bewoners belangstelling hadden om mee te gaan dansen.
Er was veel interesse.  

Ik stelde aan Johan Hemerijck en Christina Wouters de vraag wat zij juist zo leuk vonden aan 
deze uitstap.
 
Christina:   
Ik ben nog maar één keer mee geweest, in augustus.   
Ik vond het superleuk.  
We hadden ook een leuk groepje die keer dat ik meeging.  
Johan, de vrijwilliger van BTE en BTA, kwam ook tot daar. 
Ik ga graag mee om te dansen.  
Ik dans graag alleen, maar ook met twee.  
Ik danste met de beide Johannen.
Ik vind de muziek er goed, vooral de Vlaamse liedjes.
 
Ook zijn er wekelijks acties.  
Die duren een 1 uur.  
Gedurende dat uur zijn bepaalde drankjes of versnaperingen goedkoper. 
Ze noemen dit in het Engels Happy Hour.  
Zo konden we die week een uur lang een mini-ijsje met warme krieken of Brusselse wafels 
aan een goedkopere prijs krijgen. 
Ik koos voor de wafel.

De obers zijn er vriendelijk.
Ik wil volgende keer zeker terug mee.

Johan:   
Bij het horen van de reclamespot op de radio wilde ik er eens naartoe.  
Ik ga vooral voor de muziek.  
Maar dansen vind ik ook wel leuk.
Ik drink er ook graag een biertje: een Duvel of een Carlsberg. 
En de Brusselse wafels en de pannenkoeken zijn er erg lekker en niet duur.
Ik zou graag meer gaan en wat langer blijven.  
De tijd dat we daar zijn vliegt zo voorbij.

Er is een  vrouwelijke deejay. 
Zij is heel vriendelijk.  
Ik ben haar eens gaan vragen wie het liedje zong dat ik hoorde.  
Het was Eddy Smets.  
Ze schreef het voor mij op een bierkaartje.  
De week erna bestelde Ilse voor mij een CD waar dat liedje op stond.
Dat het leuk is, kan je ook zien aan de foto’s.
         Christina, Johan en Ilse
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Elke maandagnamiddag hebben we in de auti ons vast bakmomentje. 
Dan proberen we samen met de gasten iets lekkers klaar te maken. 
Dit kan iets zoet zijn of iets hartig.
Tijdens ons drankmoment om drie uur kunnen we dit opeten.

Hoe gaan we te werk?  
In de voormiddag kiezen we een recept uit.
De ingrediënten worden bij elkaar gezocht.
Soms gaan we nog naar de winkel om dingen bij aan te kopen. 

Na het middageten gaan we dan samen aan de slag. 
Met hulp van de begeleiding maken de gasten het beslag.
                                  
Sommige gasten werken. 
Anderen houden alles nauwlettend in de gaten.
                           
Na het harde werk volgt nadien de beloning.
Dan kunnen onze gasten genieten van het lekkers dat we samen hebben klaargemaakt. 
En de begeleiding proeft natuurlijk ook.         
Smakelijk.

Lindsey

Een bakmomentje in de autiwerking BTA gaat naar Bal Populair

Op woensdag 2 december gingen we met BTA naar Bal Populair in Tienen.  
Het was Huis in de Stad die deze ROG-activiteit organiseerde. 

Bal Populair is een voorstelling met een zangeres en een pianist.
Op Bal Populair werden er liedjes gezongen uit de oude tijd. 
Zo was er bijvoorbeeld Eviva Espana.  
Tijdens de liedjes mochten we dansen op de dansvloer.  
 
Johan danste verschillende slows met begeleidster Britt. 
Ronald vond dat de zanger en de zangeres heel goed konden zingen. 
Ronald zong uit volle borst mee met de liedjes. 
Rudy keek toe, samen met zijn broer en zus. 
Die waren er ook. 
Tussen de liedjes door deden de zangeres en de pianist ook enkele goocheltrucs. 
Ze maakten ook grappen.

We hebben veel gelachen. 
En het was mooi om te zien.  
Rudi vond het een hele leuke avond.
En Johan wil volgend jaar zeker terug gaan.

Britt
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Op zondag 22 september was het in Diest ‘Slag van de molen’.
Dat is een familiedag voor jong en oud.
Er zijn kermisattracties, optredens, lekkere hapjes en randanimatie.

‘Slag van de molen’ wordt georganiseerd door verschillende organisaties van Diest en 
omgeving: De Oranje Giraffen, vzw Spiegel, vzw Martine Van Camp, Acabe en  
vzw Huize Sint-Vincensius. 
Het zijn allemaal vrijwilligers.
Miguel was erbij en vertelt over deze leuke dag.

Het was een prachtige zondagnamiddag. 
Er waren heel leuke activiteiten.
We hebben er een hele week hard aan gewerkt. 
We hebben gezweet bij het opstellen in Het Citadel.  
 
We hebben een leuke dag gehad. 
We amuseerden ons. 

Leen, Elise, Tine en ik waren circusdirecteur.
De glitterdouche was heel populair. 
Het kapsalon had ook veel succes. 
Er was ook een grote catapult.  
Er was veel volk.
We kijken al uit naar volgend jaar.

Miguel

Slag van de molen Getekend door Fanny, Johan en Kristien
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In de kijker: Het Plein

          Ik ben dol op dieren.
Ik hou van muziek. 
Ik beluister muziek op mijn MP3’ke en mijn tablet.  
Zo kom ik tot rust.
Fietsen en gocarten zijn ook leuk om te doen. 
In het weekend ga ik soms naar papa en dan gaan we shoppen.  
Bij mama ga ik vaak naar de cross.
Groetjes.

Ik ben Mathias Buelens. 
Maar iedereen noemt mij Matti. 
Ik ‘game’ heel graag. 
En ik kan dit goed.  
FIFA 2018 is mijn lievelingsspel. 
Ik heb al heel wat bekers. 
En ik heb titels gewonnen met ‘Ajax’.  
Ik heb zelfs mijn eigen mannetje gemaakt.
Ook voetballen vind ik fijn. 
Vooral ‘keepen’ doe ik graag. 
Voetbal is mijn leven. 
Dat zie je terug in het ‘gamen’ en voetballen. 
En ik bouw ook stadions met mijn lego. 
Dag he.

Onze leefgroep heet Het Plein. 
Deze is gelegen aan het hoofdgebouw van vzw Martine Van Camp.  
 
Onze  leefgroep bestaat uit zes bewoners.  
Wij hebben allemaal structuur nodig en een plaats waar we ons veilig voelen.
Zo kunnen wij tot rust komen.  
Onze begeleiding helpt ons hierbij. 
 
Er wordt steeds gekeken naar wat we nodig hebben.
En onze activiteiten worden hierop afgestemd.  
Je zal ons dan ook nooit vinden op plaatsen waar het zeer druk is.

We stellen ons graag even voor.
En wie weet komen we mekaar eens tegen op een rustige plaats. 

Hallo allemaal.
Ik ben Stefanie.  
En ik woon in Het Plein. 
Ik ben hier graag.
En de begeleiding is toppie. 
Je kan mij vinden in kamer vier. 
Mijn kamer is heel mooi en gezellig.
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Hallo allemaal,  
Ik stel me even voor met een gedicht.
Ik ben ‘De Maikel’.
Ik ben ook ‘dj Maikel’ voor de party-gangers van Paal en omstreken.
Een stevig feestje zal er met een gast als mij niet ontbreken.  
Mijn hobby is muziek. 
Als dj zie je me op feestfuiven draaien.  
Je ziet me dan stevig over mijn mengtafel aaien.  
Het weekend gaat gepaard met een frisse pint.  
Eentje maar, want we gaan niet door het lint.
Mijn talenten zijn dakwerken en lassen.
Het eind van mijn tekstje, nu ga ik opkrassen.
Juw.

Hallo.
Ik ben Jordy. 
Ik laat je aan de hand van foto’s hieronder zien wie ik ben en wat ik graag doe.

Stefanie, Matti, Matthias,  Geoffreye, Maickel en  Julie
                    

Ik ben Matthias Wilms.  
Ik vind alle begeleiders en medebewoners heel tof. 
Ik geniet ervan om naar muziek te luisteren. 
Ik kijk ook graag naar dvd’s. 
In het dagcentrum ga ik het liefst mee helpen bij Annick in de bakkerij.
Wekelijks bel ik naar mijn ouders. 
Dan vertel ik wat ik zoal doe tijdens de week.  
Elk weekend kijk ik ernaar uit om samen met mijn mama en papa iets leuks te gaan doen.
Mijn aandachtsbegeleidster is Lindsey. 
Met haar heb ik steeds leuke gesprekjes. 
En ik voel me dan goed in mijn vel.
Heel veel liefs.

Mijn naam is Geoffreye Miguet. 
Maar vrienden zeggen Goofy.  
Tijdens de week werk ik in bij de Groendienst van de stad Halen. 
En in het weekend ga ik vrijwillig werken bij de boer.  
Mijn interesses liggen vooral bij tractoren. 
Ik ga graag eens weg met vrienden. 
En ik ben graag actief bezig.  
Wanneer ik in de leefgroep kom, doe ik graag mijn taken snel na elkaar. 
Zo kan ik nadien nog rustig tv kijken voor ik ga slapen. 
Joepie.
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Paardrijden met groep 3

Terwijl we wachten op onze beurt, drinken we een drankje en eten we een lekkere koek in 
de verwarmde cafetaria.
Vanuit de cafetaria hebben we een goed zicht op de piste.
De supporters kunnen goed naar de paarden kijken.
 
In het Heikenhof hebben ze ook een hemelbed te paard.
Dit bed is bedacht voor personen die niet zelfstandig op een paard kunnen zitten.
Het paard komt onder het bed te staan op een loopband.
Door middel van een tillift worden deze personen op het bed gelegd.
Op het bed liggen kussens en dekentjes.
Het is heel knus gemaakt.
Als de loopband in werking is, stapt het paard ter plaatse op de band.
Op die manier geeft het zijn warmte en beweging door aan de persoon op het hemelbed.
Dit alles werkt heel rustgevend.
Het ontspant de spieren en zorgt voor een fijne en unieke ervaring.
 
Zoals je hierboven kan lezen, is paardrijden met groep 3 een activiteit waar we telkens naar 
uitkijken.

Isabel

Wist je dat wij met groep 3 om de twee weken gaan paardrijden in zorgcentrum ‘Heikenhof’ 
te Meerhout?
In het Heikenhof kunnen jongeren en volwassenen met een beperking terecht voor een 
unieke en fijne ervaring met de pony’s, paarden en andere dieren.
Dit alles gebeurt op een warme, gemoedelijke en individuele manier.
Hierdoor kan iedereen, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden, op een 
aangepaste en aangename manier omgaan met de paarden.
 
We gaan steeds met een klein groepje paardrijden.
Er gaan 2 begeleiders mee zodat we iedereen goed kunnen helpen.
We hebben daar telkens twee paarden een uur voor ons gereserveerd. 

Iedereen mag om de beurt op een paard zitten. 
Samen met de begeleider van de manege stapt het paard op de piste.
Daar genieten we van het uitvoeren van opdrachten met kegels, ballen en voorwerpen.
Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Maar wij kunnen echt al heel goed paardrijden.
Samen met ons paard vormen we een echt team.
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Sportdag van Carrousel met DCS Het griepvaccin

In de zomer gingen we op daguitstap naar de sportdag van Carrousel.

We hebben een topdagje gehad in het zonnige Kiewit.
Onze sportdag startte met wat goede opwarmers.
 
Zo deden we een kleine, maar fijne deathride. 
Bij een deathride glijd je langs een kabel naar beneden.

Daarna deden we een kort hindernissenparcours met een klimmuur.
Toen was het tijd om te genieten van een lekker lunchpakketje dat ons daar werd 
aangeboden. 

Na al die inspanningen mochten we wat  rusten op het gras in het zonnetje.
Voor we het wisten was het echter alweer tijd om te starten. 

Eerst was er een fijn voetbalspelletje en een spelletje frisbee. 
Nadien was het moment van de prijsuitreiking aangebroken.
We kregen allemaal nog een rugzak vol cadeautjes.

Hierna konden we nog even nagenieten met een lekker stukje fruit.
Daarna vertrokken we naar huis. 
Het was dus een prachtig dagje.

Frédéric

De winter komt er weer aan. 
Dus tijd voor het griepvaccin.

 

Maar… waarom?
Door de griep krijg je last van rillingen, hoesten, keelpijn, verkoudheid, kortademigheid en 
zelfs koorts.  
Dit komt door een vervelend virus dat je meestal lastigvalt tussen november en maart.  
Om ervoor te zorgen dat je hiertegen bent beschermt, is het aangeraden om een prikje of 
vaccin te laten toedienen. 
Dat vaccin zorgt ervoor dat je afweerstoffen aanmaakt om de griep te bestrijden.  
Door het vaccin vermindert de kans dat je door de ernstige gevolgen van de griep wordt 
getroffen.
 
En hoe werkt dat dan?
Het vaccin wordt via een prik in de huid ingebracht. 
Het zorgt voor een goede bescherming na twee weken.  
Je laat dit dus best zetten in de periode van oktober tot en met november. 
Je laat het vaccin niet zetten als je op dat moment last zou hebben van koorts of als je een 
allergie hebt voor het vaccin.

Zorgt dat vaccin niet voor vervelende gevolgen?
Het vaccin kan af en toe zorgen voor onschuldige ongemakken zoals roodheid, pijn of 
zwelling op de plaats van inspuiting.  
Indien je last hebt van deze kwaaltjes, verdwijnen deze meestal uit zichzelf na 1 of 2 dagen. 
 
Oké, en wat nu?
De medische dienst zorgde reeds voor briefjes om de toestemming tot vaccinatie te vragen. 
De inspuitingen werden door de verpleegkundigen gezet, onder aanwezigheid van dokter 
Van Driessche.

Loes
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Nico Eco bespaart energie

Met de winter voor de deur gaan we bij het koude, natte weer meer binnen zitten.  
We zetten de verwarming hoger, doen de lichten aan, gaan lekker koken, … 
Dat is allemaal heel gezellig maar op die manier verbruiken we ook veel energie.
En dat is dus niet goed voor het milieu.  
 
Er zijn heel veel goede tips om energie te besparen, maar vaak hoor je toch ook dingen die 
niet kloppen. 
Nico Eco bespreekt hieronder enkele tips en vertelt ons of ze waar zijn.

 

Ramen en deuren dichthouden
“We stoken niet voor de mussen”. 
Als je het zelf niet eens gezegd hebt, heeft één van je vrienden of begeleiders het misschien 
wel geroepen.  
Als je de verwarming niet hoog wilt zetten en ook niet in te felle kou wilt zitten, dan ben je 
geneigd ramen en deuren dicht te houden.  
Altijd alles dichthiouden, is echter niet zo slim. 
Na verloop van tijd wordt het vochtiger in je huis, onder andere door je eigen warmte, 
koken, was ophangen, enzovoort.  
Vochtige lucht warmt minder makkelijk op, waardoor het steeds kouder wordt.  
Het is belangrijk om dagelijks een kwartiertje je huis goed te verluchten.  
De lucht in je huis is dan weer droger, warmt makkelijker op en is nog frisser ook.

 
Lampen aan laten
Er zijn mensen die beweren dat je een lamp beter aan kunt laten in plaats van ze telkens aan 
en uit te doen binnen de vijf minuten.  
Het kost geen extra stroom om een lamp weer aan te zetten. 
Dus je kunt beter de lichten altijd uit doen, ook als je maar even naar het toilet gaat of een 
paar minuten weg bent.
 
Computer in de slaapstand zetten
Je computer in de slaapstand zetten bespaart energie, maar kost ook nog steeds veel.  
Je kunt dan beter alles gewoon uitzetten.
 
Apparaten uitzetten
Apparaten uitzetten, helpt je niet zoveel.  
Je moet daarbij ook de stekker eruit trekken.  
Anders veranderen veel apparaten in sluipverbruikers.  
Een stekkerdoos met een aan- en uitknop is ook handig.

Er zijn wellicht nog veel manieren om energie te besparen. 
Die willen we graag van jullie te weten komen.
Ga met je collega’s of cliënten aan de slag en toon hoe jullie energie besparen.
Dat mag best grappig zijn. 
Stuur een verhaal, een gedicht, een tekening of een foto naar de Hoezo-redactie.  
De beste inzendingen verschijnen in een volgende Hoezo. 
En de winnaar die krijgt een mooie prijs.

Nico Eco
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De zomer van IWO
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De hobby van Kynan Ruttens

De hobby van Kynan is ‘zingen’. 
Hoezo ging bij hem langs om over zijn hobby te praten.

Klazien:  Ik hoorde dat je een nieuwe hobby hebt.
Kynan:  Niet nieuw want ik heb altijd al graag gezongen.
  Sinds mei dit jaar zing ik bij het Catharinakoor in Diest .
  Op donderdagavond repeteren wij in het Beverbeekhuis.
  Jan is hier dirigent.  
  Ik noem hem dus toepasselijk ‘Jan, de dirigent’.

Klazien:  Hoe kom je bij dit koor terecht?
Kynan:  Via Nicole, de mama van Sven.
  Zij had al vaker gezegd dat ik een mooie stem heb.
  Daarom is de begeleiding eens gaan zoeken of er koren in de buurt zijn waar ik  
  terecht kon.
  Dit is niet zo gemakkelijk omdat ik geen teksten kan lezen.
  De noten herken ik wel.
  Er staat iemand naast mij die me helpt.
  En Britt gaf mij een recorder mee om de repetitie op te nemen.
  Zo kan ik thuis oefenen.

Klazien:  Is het alleen repeteren of treed je ook op?
Kynan:  Ik ben twee keer mee gaan optreden.  
  In UZ Gasthuisberg en in de basiliek van Scherpenheuvel.
  Omdat dit meestal in het weekend is, kan ik niet altijd mee. 
   Ik speel ook voetbal. 
  En in het weekend ga ik naar Leuven naar  mijn familie. 
  We beginnen nu te oefenen voor het kerstconcert. 
  Dus als je me wilt horen zingen, houd dan zondagnamiddag 22 december vrij. 
  Dan treden we op.
  Ik weet nog niet waar. 
  Maar ik zal tegen die tijd een affiche ophangen in vzw Martine Van Camp.

Klazien: Dank je wel Kynan. 
  Nog veel zangplezier.

Klazien

Gedicht

DE HERFST

Rood, oranje, groen en geel
Deze kleuren zien we in de herfst veel
 
Wind en regen
Niets houdt ons tegen 
 
De eehhoorn zoekt eikels in het bos
En misschien zien we een vos

Stefanie, Lara en Dimitri
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Woordzoeker

Deze keer zoeken we naar woorden met als thema ‘bis’: 

BEEK / DIEREN / MOS / VOGELS / BLADEREN / GRAS / 
STRUIKEN / BOMEN / MODDER / TAKKEN

Om te kleuren
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Weetjes

Algemeen:

Wist je dat Circus Salto Tienen gratis circuslessen aanbiedt aan ons?
We doen een hele reeks lessen samen met cliënten van Huis in de Stad. 
Zowel DCT als DCS nemen deel aan de circuslessen.

vzw Martine van Camp is met de jaren uitgebreid.
Ondertussen zijn er ook woningen of leefgroepen bijgekomen.
Om het overzicht wat te bewaren, hebben alle locaties ook een naam.
Alle namen verwijzen naar een plaats.
We geven hieronder enkele wijzigingen door: 

Als we het hebben over de bezigheidstehuizen, laten we het woord ‘bezigheidstehuis’ weg. 
Vanaf nu en spreken we enkel nog over Kruisstraat, Langenberg en Schoonberg. 
De beide dagcentra heten dagcentrum Turnhoutsebaan en dagcentrum Speelhofstraat.  
De Tweewoonst noemen we voortaan Groenstraat.
 
In het hoofdgebouw spreken we nu over De Horizon.  
Dat is het vroegere BTT. 
De nieuwe leefgroep op het gelijkvloers heet Het plein. 
Auti veranderen we in Het Eiland.
En superplus en het atelier krijgen samen één naam. 
Zij heten voortaan De Spot.

Kalender

8 november: netwerknamiddag groep 1 van DCT 
13 november:  oudernammiddag in DCS 
15 november: netwerknamiddag groep 2 van DCT
22 november: netwerknamiddag groep 3 van DCT 
26 november: ROG-Galabal in Aarschot 
28 november: MVC Rockt 

6 december:  bezoek van de Sint
10 december:  DCS gaat op uitstap naar het Gallo-Romeins museum te Tongeren 
11 december: DCS volgt vorming over uilen in het ecocenter van Diest
12 december: ROG-Sinterklaasfeest in Tienen 
13 december: kerstmarkt in de Speelhofstraat
18 december: winterfeest van Apojo in Aarschot 
19 december: Kerstfeest in het dagcentrum
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