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sportop de kalender activiteiten

verslagen van de voorbije activiteiten

Op de laatste dag van de laatste werkweek van het jaar organiseerden Thea 
en Thomas een leuke eindejaarsquiz voor de bewoners van de Groenstraat en 
het appartement. 
 
We werden verdeeld in vier ploegen: de drie koningen, de zangers, de 
engeltjes en de herdertjes.

Via de beamer werden de vragen geprojecteerd op een groot scherm. 
Zo kon iedereen goed mee volgen. 
Er was bij elke vraag keuze tussen drie antwoorden. 
Om te antwoorden moesten we een kaartje met de juiste kleur omhoog 
houden.

Het waren vragen over verschillende thema’s: vzw Martine Van Camp, België, 
sport, ...

Alle ploegen hebben goed gespeeld. 
We konden vaak het juiste antwoord geven.

Na de quiz werden we getrakteerd. 
We aten een lekker stuk taart. 
Hierbij hoorde een tasje koffie of thee. 
Dat hadden we verdiend.

Nadien was het tijd om onze pakjes te openen. 
Dat waren we bijna vergeten. 
Iedereen kreeg een warm fleece-dekentje. 
Daar waren we blij mee. 
 
Het was gezellig. 
Zo hebben we het jaar in het dagcentrum fijn afgesloten..

Theo en Karin

Eindejaarsquiz 



sportop de kalender activiteiten

verslagen van de voorbije activiteiten
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verslagen van de voorbije activiteiten

De gasten van de Horizon gaan heel graag wandelen. 
We wandelen vaak in het straatje langs de spoorweg. 
Dan kijken we graag naar de treinen die voorbij komen.

Franky houdt erg veel van foto’s. 
Zo kwamen we op het idee om een fotozoektocht te houden. 
De begeleiding maakte twaalf foto’s. 
Deze kregen we op een blad.

Met dit blad trokken we op zoektocht. 
Adri zag de eerste foto al onmiddellijk. 
We mochten de gevonden foto op het blad doorstrepen. 
Ook Franky  keek goed rond en zag een basketbalring staan. 
Benny vond de foto van de brievenbus.

Fotozoektocht
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verslagen van de voorbije activiteiten

Er was één moeilijke foto. 
Hiervoor moesten we op de daken van de huizen kijken. 
Maar uiteindelijk vonden we ook deze laatste foto.

Het werd een heel leuke namiddag. 
We genoten er allemaal van. 
We kijken al uit naar de volgende zoektocht.

Hebben jullie ook zin om onze fotozoektocht te doen? 
Dan mag je de foto’s altijd aan ons komen vragen. 
We zijn benieuwd of jullie alles vinden.

Adri, Franky en Katrien
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verslagen van de voorbije activiteiten

Wat deden we op een rustige zomerse zondag? 
We gingen kajakken op het Schulensmeer.

Ik had van te voren eens op internet gekeken wat er zoal te doen was aan het 
Schulensmeer. 
Dit heb ik aan Christel, Christina en Kynan laten zien.  
Voor hen was het iets nieuws.  
Ze vonden het heel spannend. 

We zijn eerst rustig gaan kijken aan het water. 
Iedereen was overtuigd om in de kajak te stappen.  
De knipoog van de redder stelde hen helemaal gerust.  
We kregen ook allemaal een reddingsvest. 
Zo konden we veilig op het water.

BTE gaat kajakken
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Dan moest de kajak op het water.  
Dit was een grote uitdaging. 
Want dit bleek moeilijker dan verwacht. 
Ik merkte dat iedereen zenuwachtig begon te worden.  
Maar eenmaal op het water ging alles vlot.  
Gelukkig maar.

Christina zat bij Christel in de kajak. 
Kynan zat bij mij.  
Het was wel spannend. 
Want zo een bootje is toch wel wiebelachtig. 
Maar iedereen deed dit heel goed.

Na het kajakken zijn we nog iets gaan drinken.  
Dit hadden we wel verdiend. 
We hadden een topdag.

Sasha



sportop de kalender activiteiten
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Kerstfeest in de Speelhofstraat

Dinsdag 15 december was het weer zover. 
Het was tijd voor een feestje, het kerstfeest.

Toen we aankwamen in het dagcentrum was alles al mooi versierd.

De tafels waren netjes gedekt. 
Er lagen kerstballen op de tafel. 
De lampjes van de kerstboom brandden. 
En er lagen veel cadeautjes onder de kerstboom. 
Natuurlijk konden kerstliedjes niet ontbreken.

Kerstvrouw Janne, ook wel de beste vriendin van de kerstman, verwelkomde 
ons.  
Ze had een pakje van de kerstman gekregen. 
Het was een speciaal pakje. 
Het was een pakje om te delen met iedereen. 

We moesten het pakje op de muziek doorgeven.  
Wanneer de muziek stopte, mochten we het pakje uitpakken. 
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De kerstman had ons wel goed liggen. 
Het pakje was verschillende keren ingepakt. 
En op iedere laag inpakpapier vonden we een opdracht.  

We voerden samen verschillende opdrachten uit: kerstbomen zoeken, 
kerstwoordzoeker, kerstballendans, kerstliedjes zingen, … 
Uiteindelijk kwamen we dan bij het echte cadeautje. 
Het waren leuke kerstbrillen.

Vervolgens mochten we ons eigen aperitief maken. 
Willen jullie weten wat erin zat?  
We beginnen met granaatappelpitjes.

Dat hadden velen nog nooit gegeten.  
In het aperitief zaten ook nog tonic, muntblaadjes en granaatappelsiroop. 

We deden dit in een mooie gekleurde beker. 
En in de beker zat een leuk rietje. 
Ons drankje smaakte een beetje bitter. 
Maar het was wel lekker.
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Toen mochten we gezellig met zijn allen aan tafel. 
We zaten natuurlijk wel op anderhalve meter afstand.

Bart maakte lekkere tomatensoep met balletjes voor ons. 
Daarna toverde hij ook nog heerlijke hertenragout, gratin en een appeltje met 
veenbessen op tafel.  
We aten onze buikjes goed vol. 
Zo hoort dat bij een kerstfeest.  

In de namiddag was er een kerstlotto.  
En wat viel er te winnen?  
Pakjes.

Wie het eerst een rijtje vol had, mocht kiezen om een pakje te krijgen of uit te 
delen.  
Iedereen koos om eerst het pakje te geven. 
Wat fijn.  
Maar daarna kreeg natuurlijk iedereen wel nog een leuk pakje. 

Wat lag er dan allemaal onder onze boom?  
Pralines, parfum, kaarsjes, knuffels, kleurboeken, ….   
Voor ieder wat wils.

Om 15u hadden we terug plaats in onze maag. 
Dus was het tijd voor het dessert. 
Dat was een warme appelstrudel.  
Hmmmmmmm, lekker.

Daarna was het tijd om alles wat op te ruimen. 
En dan gingen we terug naar huis. 
Het was een leuke dag. 

Op naar het volgende kerstfeest…. 

Melissa, Nina, Rudy, Cindy, Jordi en Chiara
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‘getekend’, de moeite waard

crea in de kijker

Benny Wouters



in de kijker

in de kijker op de foto

 
 

Hoezo: Anita, mag ik jou even interviewen voor Hoezo? 
Anita:  Dat mag je zeker. 

Hoezo: Hoe gaat het met je? 
Anita:  Goed, ik voel me goed. 

Hoezo:  Waar woon je nu? 
Anita:  In een huis met een dak op.  
  Nu serieus, ik woon in oase. 
  Ik woon hier graag bij mijn kameraden.  
  Ik wil hier zelfs niet weg. 

Hoezo: Heb je ook hobby’s? 
Anita:  Mijn grootste hobby’s zijn puzzelen, kleuren en muziek luisteren.

Hoezo: Wat is je lievelingseten? 
Anita:  Ik lust alles, maar het allerlekkerste vind ik lasagne.

Hoezo: Kan je goed koken? 
Anita:  Neen, ik kan wel goed helpen.

Hoezo: Wil je graag nog iets vertellen? 
Anita:  Neen,  dit was alles. 

Hoezo: Bedankt voor je tijd, Anita. 

Jade

In de kijker: Anita Vanonckelen
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in de kijker op de foto

Junior werkt bij Stoeterij Prince Bosch. 
Dinsdag 17 november trok ik mijn rubber laarzen aan en ging Junior helpen bij 
de paarden van “Stoeterij Prince Bosch” in Kaggevinne.  
Spannend.

Eerst vertelde Junior me wat er allemaal op de planning stond. 
Nadien zette hij me meteen aan het werk. 

Eerste taak van de dag : de paarden water geven.  
Ook paarden hebben honger en dorst. 
Dus we begonnen onze dag met het vullen van de drinkbakken.  
Elk paard heeft zijn eigen drinkbak. 

En dan nu het echte werk : stallen uitmesten.  
Met een riek, een schop en kruiwagen gingen we aan de slag.  
Als je dit zwaar werk niet gewoon bent, voel je dit wel hoor. 
We haalden gemiddeld vier kruiwagens uit één stal.

En er zijn een tiental stallen in de hangar. 
Dus dat kan wel tellen.  
Als onze kruiwagen vol was, maakten we deze leeg op de mesthoop.  
Junior gaf me tussendoor enkele tips over hoe ik dit het beste aanpakte. 

Eens de stallen proper waren, legden we nieuw stro bij de paarden. 
Zo hadden ze een zacht bedje voor ’s nachts.  
Dat is niet gemakkelijk zo ‘opstrooien’. 
Je moet zien dat alles verdeeld is en je het paard niet pijn doet. 

Ziezo, het werk is gedaan. 
Nu weten jullie wat Junior allemaal doet tijdens zijn begeleid werk. 
Na al dat harde werk hebben we wel een drankje verdiend.  
Schol.

Junior en Lotte

Begeleid werker in de kijker: Junior
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sport

sport

In het Molenhuis houden wij van wandelen en knutselen.  
Als we buiten niet kunnen gaan wandelen, bewegen we gewoon in het 
Molenhuis zelf.  
We zoeken dan een leuke sportactiviteit uit. 

Eén van onze leukste activiteiten hebben we zelf gemaakt tijdens het 
knutselen.  
We versierden leuke dozen. 
In deze mooie dozen staken we opdrachten. 

Iedereen mag om de beurt een doosje openen. 
In de doos zit een gekleurd blad. 
Op dit blad staat een beweging afgebeeld. 
Dan doen we samen deze beweging na.  
Zo moeten we op één been gaan staan. 
We proberen onze tenen aan te raken. 
Of we brengen onze benen al zittend omhoog. 

Er zijn meer dan tien verschillende oefeningen. 
Koen, Elke en Jo kunnen alle opdrachten goed uitvoeren. 
Zo blijven we  hier in het Molenhuis zeker fit. 

Kathleen

Sporten in het Molenhuis
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Dubbelinterview over corona

Ook in 2021 moeten we nog steeds leven met corona en met maatregelen. 
Hoezo ging langs bij Wendy en Ariane. 
Wendy is onze zorgdirecteur. 
En Ariane is de preventieadviseur van onze voorziening. 
Samen met nog een aantal andere medewerkers zorgen zij ervoor dat wij in 
een veilige omgeving kunnen wonen en werken.

Hoezo: Corona is er nog steeds, al een jaar ondertussen. 
  Zijn jullie ook coronamoe? 
Ariane: Ja, ik ben corona-moe, corona-beu, corona-zat,  
  corona-meer-dan-moe, ... 
Wendy: Ik ga er precies mee slapen en ik sta er ook mee op.

Hoezo:  Hoe werkt dat met bubbels in onze voorziening? 
Wendy:  Sinds eind oktober werden de cijfers in ons land weer slechter. 
  Toen hebben we besloten om de dagbesteding op de    
  hoofdcampus te sluiten. 
  De dagwerking vindt momenteel plaats binnen de eigen leefgroep. 
  Op die manier is elke leefgroep een bubbel op zich. 
  Zo proberen we risico’s op besmetting maximaal te voorkomen. 
  Dat zal zo blijven tot we met de vaccinaties kunnen starten. 
Ariane: Het extern dagcentrum is ook verdeeld in 3      
  bubbels: Speelhofstraat, De Poolster en De Schuur. 
  En ook de Spot werkt met een vaste bubbel.

Hoezo: Hoe gaan medewerkers en cliënten om met corona? 
Ariane: Ik vind dat de collega’s het super goed doen.  
  We zijn het virus al bijna een jaar de baas.  
  Dat is toch een bewijs dat we goed bezig zijn.  
  Voor de bewoners heb ik veel respect.  
  Zij hebben tijdens de eerste lockdown de keuze moeten maken.  
  Ofwel bleven ze die ganse periode in hun leefgroep. 
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  Ofwel bleven ze die periode thuis.  
  Thuis hebben ze maanden hun vrienden en begeleiding gemist.  
  Als ze voor de leefgroep kozen, moesten ze het thuisfront missen.  
  Niet simpel dus.  
  Nu mogen ze op bezoek of op weekend naar huis. 
  Maar door de bubbels missen ze hun vrienden.

Hoezo: Welke problemen of moeilijkheden ondervinden jullie bij de   
  dagdagelijkse werking? 
Ariane: Corona vergt veel van onze tijd.  
  In het begin was er onze zoektocht naar beschermingsmiddelen. 
  En collega’s hadden ook veel vragen over de maatregelen. 
  We proberen alle vragen steeds met de nodige aandacht te   
  beantwoorden. 
Wendy:  De maatregelen zijn geen evidentie.  
  Tijdens de eerste lockdown was de volledige sluiting zeer    
  ingrijpend voor de cliënt en de belangrijk betrokkenen.  
  Sindsdien blijven de bezoekregeling en transfer naar huis mogelijk.  
  Gezien deze afspraak vragen we aan belangrijke betrokkenen   
  om zich thuis ook strikt aan de maatregelen te houden. 
  Want alleen zo kunnen we het virus buitenhouden. 
  Er zijn ook pratische moeilijkheden. 
  Busvervoer verloopt met mondmasker. 
  Dat is niet voor iedere cliënt evident.  
  Bij een vermoeden van corona worden er in de leefgroep extra   
  maatregelen genomen. 
  Er kwam een strikte scheiding tussen de internen en externen.  
  We wilden kleinere groepen om de nodige afstand tussen    
        cliënten te kunnen garanderen.   
  Daardoor moesten we op zoek naar twee extra locaties: De Schuur  
  en De Poolster.
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Hoezo:  Is er genoeg beschermingsmateriaal? 
Wendy: In maart hadden we slechts een beperkte voorraad aan materiaal.  
  In het begin hebben we dan ook vele vrijwilligers ingeschakeld   
  voor het maken mondmaskers en schorten, waarvoor dank.  
  Ondertussen hebben we een voorraad opgeslagen met een   
  massa handalcohol, de nodige schorten, gezichtsschermen,   
  handschoenen, ... 
  Deze voorraad wordt door de medische dienst beheerd. 

Hoezo: Welke moeilijkheden zien jullie bij cliënten en medewerkers? 
Wendy: Corona en alle op te volgen maatregelen worden door de cliënten  
  als wisselend ervaren.  
  Sommige cliënten hebben nood aan meer rust. 
  Zij genieten van een beperkte werking binnen de leefgroep.  
  Andere cliënten houden van meer uitdagingen en contacten met  
  anderen. 
  Voor hen is het niet gemakkelijk om in de leefgroep te blijven. 
  Maar de begeleiding gaat hier zeker creatief mee om. 
  Ze probeert het aanbod maximaal af te stemmen. 
  De groep wordt regelmatig opgesplitsten. 
  Regelmatig gaat een klein groepje ook buitenshuis iets te doen   
  zoals  bijvoorbeeld een wandeling of een spel. 
  Voor de medewerkers vraagt het extra creativiteit en flexibiliteit.  
  Maar eigen discipline om de maatregelen correct in de praktijk om 
  te zetten, is ook belangrijk.  
  In eigen belang, maar ook in het belang van onze kwetsbare   
  populatie dienen medewerkers de maatregelen strikt op te volgen,  
  zowel op het werk als in eigen privé.

Hoezo: Wordt er veel telewerk gedaan? 
Ariane: Ja, wie kan, werkt van thuis.  
  Het heeft voor- en nadelen.  
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  De voordelen zijn dat je langer kan slapen. 
  Je kan in een jogging werken.  
  Je wordt niet gestoord, waardoor je meer werk verzet op een dag.  
  Het nadeel is natuurlijk dat je de collega’s niet ziet.  
  Je mist de sociale contacten. 
Wendy: We moeten onze zorg ook blijven verderzetten.  
  Momenteel zijn het vooral de ondersteunende diensten zoals  
  de sociale dienst, administratie en orthopedagogisch dienst die   
  telewerken.  
  Deze diensten dienen echter ook een permanentie op dienst te   
  garanderen.

Hoezo: Hoe is het met besmettingen in onze voorziening? 
Wendy: Binnen de voorziening hebben van maart tot nu 1 cliënt en   
  11 medewerkers positief getest op corona.  
  Hier kunnen we toch uit besluiten dat de opgemaakte maatregelen  
  worden gerespecteerd. 

Hoezo: Welke maatregelen moeten we zeker goed blijven opvolgen? 
Ariane: Afstand bewaren en een mondmasker dragen, zijn heel belangrijk.  
  We moeten vaak de handen wassen en materialen ontsmetten.  
  En we moeten de bubbels respecteren.

Hoezo: Is er al nieuws over de vaccins? 
Ariane: Ja, als eersten zullen de cliënten en de collega’s van residentieel  
  wonen en van de kleine woningen gevaccineerd worden. 
  Maar een concrete datum kennen we nog niet. 
Wendy: Dat zijn de richtlijnen van het VAPH. 
  Dat is natuurlijk spijtig. 
  Wij hadden gehoopt dat iedereen meteen aan de beurt kwam.

Hoezo: Willen jullie graag nog iets toevoegen? 
Ariane: Ik wil graag de collega’s, de cliënten, de ouders en familie    
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  bedanken voor hun begrip.  
  Ook een dankjewel aan alle mensen die ons geholpen hebben   
  door ons beschermingsmateriaal te maken of te bezorgen.  
  Sommige mensen stuurden een kaartje met ‘dank u wel’.   
  Zoiets doet zeker deugd. 
Wendy: Ik zou toch ook een dankwoord willen uitspreken. 
  Inderdaad, de cliënten, bedankt voor jullie begrip en geduld.  
  Daarnaast wil ik hen ook een dikke pluim geven voor het opvolgen 
  van de maatregelen: het dragen van een mondmasker, het   
  ontsmetten van de handen, enz.  
  Ook een dankjewel aan al de medewerkers.  
  Zij hebben zich de afgelopen maanden van hun meest flexibele en  
  creatieve kant laten zien.  
  Tenslotte bedank ik de leden van het crisisteam. 
  Het cirisisteam heeft in het belang van onze werking vele teksten  
  doorgenomen. 
  Het team heeft een draaiboek gemaakt . 
  En er werden maatregelen opgesteld. 

Hoezo: Hoe kijken jullie naar de toekomst? 
Wendy: Wij hebben samen een onzekere periode achter de rug en nog   
  voor de boeg.  
  Maar met de vaccinaties in het vooruitzicht hoop ik samen met   
  iedereen dat we binnenkort kunnen terugkeren naar een gewone  
  werking. 
Ariane: Ik kan enkel zeggen “hou nog even vol”. 
  Het einde van deze crisis is in zicht.

Hoezo: Dat gaan we zeker doen.  
  Bedankt voor dit fijne gesprek.

Wendy, Ariane, en Karin
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Overstap naar woon- en leefkosten

Op 01/01/2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd.  
Tegelijk werd de keuze gemaakt om af te stappen van de gekende 
bijdrageregeling waarbij je een vast bedrag per dag/nacht betaalt.  
Alle voorzieningen moeten overstappen naar een andere bijdragevorm : 
de ‘woon- en leefkosten’. Hieronder vinden jullie een kort overzicht van de 
verschillen tussen beide bijdrageregelingen.

BIJDRAGEREGELING WOON- EN LEEFKOSTEN
Per dag dat je aanwezig bent,     
betaal je een vast bedrag.

In dat bedrag zitten alle 
kosten: dagbesteding, vervoer,       
overnachtingen, eten, was,…

De maandelijkse bijdrage mag niet  
meer bedragen dan de inkomsten 
min het gewaarborgd zakgeld. 

Fictief voorbeeld :  
inkomsten : 1000 euro 
gewaarborgd zakgeld : 300 euro 
Je factuur mag niet hoger zijn dan 
700 euro per maand.

Wordt betaald met je 
tegemoetkoming, loon of andere 
inkomsten

Alle kosten worden opgesplitst, er is 
geen vaste bijdrage per dag meer 

Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen woonkosten en leefkosten.

Woonkosten : huisvestiging, 
nutsvoorzieningen zoals water + 
elektriciteit en herstellingen aan de 
woning

Leefkosten : maaltijden, vervoer,  
was, … 
Je hoeft niet alles te kiezen, sommige 
zaken zijn optioneel : maaltijden, 
vervoer, verzekering, was,…

Wordt betaald met je 
tegemoetkoming, loon of andere 
inkomsten. 
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Ter info: 
Het gewaarborgd zakgeld gaat over vaste bedragen, opgelegd vanuit het 
VAPH.  
Dit gewaarborgd zakgeld wordt gebruikt om extra kosten zoals kledij en 
uitstapjes te betalen.  
Dit was enkel zo bij de residentiële woningen.

Wist je dat...

... de voorzieningen geen keuze hebben?  
De omschakeling zal hoe dan ook gebeuren.  
Vzw Martine van Camp kon de omschakeling uitstellen tot en met 31/12/2020.
Maar vanaf 01/01/2021 moeten alle voorzieningen omgeschakeld zijn.

... het VAPH wenste de kosten niet langer te subsidiëren.  
Enkel de zorggebonden kosten worden via het zorgbudget (de punten) 
volledig gesubsidieerd.

… de bedoeling van het VAPH is om voorzieningen meer transparanter te laten  
zijn over de kosten?

… van het moment dat je overgeschakeld bent, je factuur er anders zal uitzien?

… je steeds terecht kan bij de sociale dienst met je vragen? 

We hebben vastgesteld dat in de residentiële zorg de gemiddelde kostprijs 
per dag meesta hoger ligt dan in het oude systeem wanneer je minder dan 25 
dagen per maand aanwezig bent.  
Hij ligt meestal lager wanneer je meer dan 25 dagen per maand aanwezig 
bent.

Lotte
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Beste wensen vanuit oase

 

 
BESTE WENSEN  

 
VOOR HET  

 
NIEUWE JAAR
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spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

Sasha is momenteel aan het werk in de cluster BTA, BTE en Begijnhof.  
We stelden Sasha enkele vragen over zijn hobby ‘klimmen’ 

Hoezo:  Dag Sasha, alles goed? 
Sasha:  Hallo, ja met mij is alles goed.   
  Ik ben gezond en wel. 

Hoezo:  We hoorden dat jij een niet-alledaagse hobby hebt. 
  Je hobby is klimmen.  
Sasha:  Ik heb meerdere hobby’s. 
  Ik ga vier keer per week hardlopen. 
  Af en toe maak ik een grote wandeling. 
  Ik ga naar de fitness. 
  En ik doe aan bouldergym.

Hoezo:  Bouldergym, wat is dat? 
Sasha:  Boulderen noemen we dit. 
  Dat is een onderdeel binnen de klimsport. 
  Het betekent klimmen van een korte route zonder het gebruik  
  van een touw of andere vorm van beveiliging. 
  Onder de klimroute ligt wel een dikke valmat. 
  Boulderen kan buiten op echte rotsen of binnen op nagemaakte  
  rotsen.  
  Ik doe het boulderen binnen. 

Hoezo:  Dus eigenlijk staat boulderen voor klimmen? 
Sasha:  Dat klopt.

Hoezo:  Het klinkt wel heel spannend.  
  Waar doe je dit?  
Sasha:  Ik doe dit in Herk-de-Stad bij Crux Bouldergym.  
  Soms gaan we naar Beringen. 

Hoezo:  Is dit dan niet gevaarlijk?  

De hobby van Sasha
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Sasha:  Gevaarlijk kan ik dit niet echt noemen.  
  Als je valt, is dit op de valmat. 
  De mat zorgt ervoor dat je zacht neerkomt.  
  Je kan natuurlijk altijd fout vallen. 
  Maar dit kan thuis of onderweg ook gebeuren.

Hoezo:  Wanneer en hoe vaak ga je klimmen?  
Sasha:  Ik doe dit normaal twee keer per week.  
  Maar door corona zijn de klimzalen momenteel nog gesloten.

Hoezo: Doe je dit al lang? 
Sasha:  Ik ben er vorig jaar mee begonnen.  
  Ik heb ondertussen mijn eigen klimschoenen gekocht.

Hoezo:  Dus je moet speciale schoenen aan doen? 
  En heb je ook speciale kledij om te klimmen?  
Sasha:  We hebben aangepaste klimschoenen en een pofzak.  
  Voor de rest is het eigenlijk gewoon sportieve kledij.  
  De schoenen zijn heel raar.  
  Je voeten zitten hier in geklemd.  
  Dit is beter en veiliger voor het klimmen.  
  Na de klimles doen mijn voeten dus altijd pijn. 
  Dan moeten ze toch enkele uurtjes rusten. 

Hoezo:  Je zei net een ‘pofzak’. 
  Wat is dit? 
Sasha:  Om je handen droog te houden heb je een talkpoeder nodig.  
  Die talk zit in die ‘pof’zak.  
  Tijdens het klimmen kunnen je handen beginnen te zweten.  
  Dat is gevaarlijk.  
  Dan zou je kunnen vallen. 
  Om dit te voorkomen steek je je handen in die zak met poeder. 
   Dan zijn je handen weer droog.
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Hoezo:  Ik hoorde je in het begin vertellen over routes?  
  Hoe werkt dit dan?  
Sasha:  Een route is de weg die je moet volgen om te klimmen. 
  Elke route heeft een kleur.  
  En elke kleur is een ander niveau.  
  Er zijn gemakkelijke en moeilijke routes.  
  Je hebt per kleur ongeveer twintig routes.  
  Je kan kiezen welke route je wil nemen.

Hoezo:   Het klinkt ingewikkeld Sasha. 
  In elk geval bedankt voor de uitleg.  
  We zijn weer wat wijzer geworden. 
  We hopen dat je gauw weer kan boulderen. 
  Succes Sasha.

Sasha en Klazien
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Winter
Winter, o zo kou
Mijn lippen worden blauw

Winter, o zo wit
Als ik op mijn slee zit

Winter, o zo mooi
Als ik met een sneeuwbal gooi

Winter, o zo fijn
Om warm naast de kachel te zijn

Adri, Franky en Gerrit

Gedicht
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Door corona zitten we veel meer binnen dan gewoonlijk. 
Soms is het moeilijk om van lekkere snoepjes of koekjes af te blijven. 
 
Deze keer zoeken we geen snoep in de kast. 
Maar we zoeken al dat lekkers in het letterrooster.

BOKKENPOOTJE / MADELEINTJE / PANNENKOEK / 
ROTSJES / TAART / CAKE / MARSEPEIN / PRALINE / 
SPECULAAS / WAFEL

Woordzoeker
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Om te kleuren
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