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De Spot in coronatijden

Dagbesteding in tijden van corona

De spot is verdeeld in 2 bubbels.
Met de Vallei mogen we op maandag, woensdag en vrijdag komen.
De anderen, IWO 1 en 2, komen op dinsdag en donderdag naar de Spot.

Dagbesteding in tijden van corona is niet altijd evident,
Els wil jullie er graag meer over vertellen.

We moeten hier mondmaskers dragen.
En we ontsmetten vaak onze handen.
We houden ons bezig met strijkparels, puzzels maken en kleuren.
We werken ook op het Citadel.
Daar is nu ons houtatelier.
We maakten er al vogelhuisjes, een keuken en een kast.
We hebben er ook veel moeten opruimen.
De kledingcontainers staan iedere maandag op ons programma.
Als het mooi weer is, gaan we naar buiten.
We maken dan lange wandelingen.
We leren veel bij over de natuur.
Fietsen doen we ook graag.
Mathias fietst met de tandem.
En Miguel rijdt op de gewone fiets.
Clint en Katrien

sp

Onze activiteiten gaan steeds door, in onze eigen bubbel.
We doen dus enkel activiteiten met de personen waarmee we samenwonen.
Eén van die leuke activiteiten is ‘sparretjes’.
Dit wil zeggen dat we een nageltje steken midden in een spar.
Vervolgens moeten we ze opstapelen.
We moeten wel zien dat ze niet omvallen.
Thea zorgt voor de afwerking.
Ze steekt ze allemaal in een doos en plakt vervolgens de doos toe.
Het is soms hard werken bij Thea.
Maar gelukkig lassen we ook geregeld een pauze in.
We krijgen dan wat lekkers om te drinken.
We mogen kiezen uit koffie, frisdrank of een lekker tasje soep.
We hebben ook nog andere leuke activiteiten zoals Radio Gaga bij Joris.
Dan mogen we een liedje aanvragen.
Ik kies dan vaak voor Clouseau.
Maar ook Will Tura en De kreuners hoor ik graag.
Logo is ook iets wat ik graag doe.
We krijgen logo van Katrien.
Ieder van ons heeft een eigen mapje met oefeningen.
Ook al is er nog corona, we maken er het beste van.
Els
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Kookgroep in Langenberg
Sinds januari zijn we gestart met een nieuwe activiteit: ‘koken’.
We koken om de twee weken op dinsdag en op donderdagvoormiddag.
Hiervoor werd er ook gekookt in Langeberg, maar enkel op zondag.
De bewoners hadden dan de keuze of ze al dan niet hielpen.
We maken steeds een soepje, een hoofdgerecht en een dessert.
Het dessert eten we om 15.00 uur, bij de koffie.
Soms maken we het dessert pas in de namiddag.
Dit gebeurt bijvoorbeeld als het hoofdgerecht veel tijd in beslag neemt.
Of als we in de namiddag met een klein groepje zijn.
Dit laatste is heel leuk omdat je dan veel tijd kan nemen voor de bewoners die
anders minder aan bod komen.
Er is voor iedereen wel iets te doen.
Zo snijden Paul, Diane, Luc, Filip en Gert graag groenten.
Gert en Paul schillen de aardappelen.
Jan en Filip zijn meestal de chef-koks van dienst.
Maar Rudi, Gert, Diane en Luc doen dit ook graag.
Daarom laten we ze wel afwisselen.
Dirk komt regelmatig in de kookpotten kijken.
Hij wil zien of het nog niet klaar is.
Iedereen vindt dit een geweldige activiteit.
Ze helpen allemaal heel graag.
Tussendoor moeten ze uiteraard ook proeven.
Dan staan ze allemaal ongeduldig klaar.
Het allerleukste aan deze activiteit is dan natuurlijk het opeten van de
zelfbereide maaltijd.
We werken ook graag in een propere keuken.
Hierbij helpen Gert, Filip en Paul.
Ze doen het restafval weg en sorteren de brikken of het karton.
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De bewoners moeten ook om beurt afwassen.
Ook dit vinden ze niet erg om te doen.
De begeleiding kiest samen met de gasten de recepten.
We proberen graag nieuwe gerechtjes uit.
We proberen ook om gezond te koken.
Dit is wel nodig om de ‘coronakilootjes’ er weer af te krijgen.
Zo hebben we auberginebootjes met rijst gemaakt.
En we maakten al eens geroosterde bloemkool met kerrie.
Ook de desserts proberen we gezond, maar toch lekker te maken.
Zo maken we havermoutwafeltjes met mango.
Of dessertglaasjes met kiwi, roze pompelmoes en sinaasappels hebben we
ook al gemaakt.
Maar af en toe mag het ook ‘gewoon lekker’ zijn.
Dan koken we op grootmoeders wijze.
Onze bewoners houden hier nog het meeste van.
Dan maken we heerlijke spaghetti bolognaise of vol-au-vent.
En als dessert chocomousse of mascarpone met rood fruit.
Dit is zeker een geslaagde activiteit die nooit verveelt.
Ellen
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Op zondag 14 februari was het Valentijn.
Dit is de dag van de liefde.
Deze dag ging in de Speelhofstraat niet zomaar voorbij.
We hebben al heel veel geknutseld rond Valentijn.
Uit karton knipten we een hartje en versierden dit met allerlei rode wol.
We maakten er wel twaalf.
En deze hartjes hangen nu op in het lokaal van Poolster.
Ook maakten we versiering voor de ramen.
We verfden een groot stuk karton rood.
Hierop tekenden we verschillende kleine en grote hartjes.
Daarna kwam het gevaarlijke werk.
We moesten de hartjes uitsnijden met een breekmes.
Maar dat was een taakje voor de begeleiding.
Met kartonnen bordjes maakten we tortelduifjes of lovebirds.
We moesten deze ook weer eerst verven en pootjes geven.
Hun vleugels hebben de vorm van hartjes.
We maakten ook een wolkjesmobiel met hartjes.
Daarvoor plakten we kleine stukken watjes op een kartonnen wolkje.
Met touwtjes maakten we er hartjes aan vast.
Zelfs een hartjeshemel kunnen wij maken.
Hiervoor moesten we heel veel hartjes tekenen en knippen.
Al die hartjes plakten we op lange touwen.
Dat is heel mooi om boven je bed te hangen.
We veranderden zelfs in echte Bob de Bouwers.
We haalden hout, spijkers en hamers boven.
Op een houten plankje moesten we allemaal spijkers kloppen in de vorm van
een hartje.
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Daarna moesten we met wol tussen de spijkers weven.
Wat was het resultaat mooi.
We mogen niet knuffelen door corona.
Maar zo kunnen we toch aan iedereen onze liefde tonen.
Jimmy, Cindy, Jordi, Rudy, Pieter, Nina, Nadia
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KAB in coronatijden
Corona, het is iets waar we allemaal het beste van moeten maken.
Zo doen we dat ook in KAB.
Omdat De Spot enkel op dinsdag en donderdag open is voor de cliënten van
DIO, doen wij op de andere dagen steeds een ochtendactiviteit.
We maken een fijne puzzel of een leuke wandeling.
We kleuren of knutselen iets?
Je kan het zo gek niet bedenken of we doen het op KAB.
Ook voor de hongerigen onder ons zijn er steeds leuke dingen te doen.
We maken bijvoorbeeld al eens verse soep of spaghetti.
Zodra we wisten dat de Spot drie dagen dicht ging voor onze cliënten, vonden
we het dan ook belangrijk om met een fijne activiteit te starten.
We kozen voor een fotozoektocht.
Elke week gingen we op zoek naar alle plaatsen die op de foto’s stonden.
Dat was natuurlijk niet altijd gemakkelijk.
Maar het was wel superleuk.
Jammer genoeg kunnen we natuurlijk niets gaan drinken tijdens al die
uitstapjes in onze mooie stad.
Maar dat is geen probleem.
We kopen ergens een warme kop koffie met een lekker koekje.
En we drinken en eten dit buiten op.
Af en toe mag het natuurlijk ook wel eens wat rustiger aan.
Daarom kijken we ook wel eens graag naar een film.
Ondanks corona houden we er steeds de pret in.
Hoe meer we ons aan de regels houden, hoe sneller we terug op ons terras
zitten.
Alles komt goed.
Fré
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Logo in tijden van corona
Het voorbije jaar was voor iedereen moeilijk.
We moesten heel wat aanpassingen doen.
Zo moest ook de activiteit logo aangepast worden.
Normaal gezien werken we tijdens logo in kleine groepjes.
Deze groepjes zijn zorgvuldig samengesteld op basis van het niveau van de
cliënt.
De eerste maanden van de lockdown was het dagcentrum volledig gesloten.
Ik werd toen ingeschakeld in de leefgroepen.
Meestal werkte ik in de Horizon.
Maar ik kwam ook in Langenberg en de Kruisstraat.
Ik gaf daar 1 keer per week logo, maar begeleidde ook andere activiteiten.
Dat was een hele aanpassing voor mij.
Het was wel leuk om de cliënten op een andere manier te leren kennen.
Maar ik was toch blij toen ik terug naar mijn logolokaal in het dagcentrum
mocht.
Sinds februari mogen de cliënten per bubbel logo komen doen.
Het zijn dus andere groepjes dan ik gewoon ben.
De opdrachten en oefeningen zijn daarom wat aangepast.
De cliënten van Oase en Het Plein geef ik individueel logo.
Er staat dan een scherm tussen de cliënt en mezelf.
Het was in begin wat zoeken en vooral veel ontsmetten en verluchten.
Maar dat neem ik er graag bij.
Zeker als ik zie met hoeveel enthousiasme de cliënten naar het dagcentrum
komen.
Regelmatig moesten er leefgroepen in quarantaine.
Dan mochten ze niet naar het dagcentrum komen.
Sommigen kregen dan een bundeltje met oefeningen.
Dat lieten ze nadien altijd heel trots aan mij zien.
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Anderen gaf ik logo via skype.
Dat was in begin ook een hele uitdaging.
Maar het verbaasde mij hoe goed het lukte om vanop afstand logo te geven.
Dus langs deze weg ook een dikke proficiat voor de inzet van de cliënten in
deze moeilijke omstandigheden.
Spijtig genoeg kon ik nog niet aan iedereen logo geven.
Ik kijk er dus naar uit om terug met iedereen aan de slag te kunnen gaan.
Katrien
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Bezoek van de paashaas

Theo Dreessen

Onlangs kwam de paashaas bij ons op bezoek.
Per bubbel mochten we een paasspel spelen.
We moesten verschillende opdrachten doen: eieren versieren, een parcours
afleggen, eieren sorteren, eieren vangen en eieren doorgeven.
We mochten ook een wens op een paasei schrijven of tekenen.
Vele wensen hangen aan onze mooie wensenboom op het binnenplein.
Opvallende wensen waren: vriendschap tussen iedereen en corona weg zodat
we onze vrienden en familie terug kunnen ontmoeten met knuffels erbij.
Op het einde van het spel deelde de paashaas ook chocoladen eitjes uit.
En elke bubbel kreeg ook een prachige wenskaart.
Die mooie kaartjes had de paashaas in ons dagcentrum laten maken.
Karin
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In de kijker:
Adrienne gaat met pensioen

Vrijwilliger in de kijker: Cris Buelens

Dag iedereen
Ik ben Adrienne.
In oktober 2020 ben ik met pensioen gegaan.

Cris heeft jarenlang gewerkt in Martine Van Camp.
Sinds haar pensioen komt ze op maandagnamiddag vrijwilligerswerk doen in
de Groenstraat.

Ik werkte op de sociale werkplaats in Diest.
Samen met mijn team maakten we de werkplaats proper.
Ik had super leuke collega’s.
Ik ga ze zeker missen.

Volgens Els is Cris een heel vriendelijke dame, die veel lacht.
Ze heeft ooit eens juwelen van haar gekregen en dat zal ze nooit vergeten.
Nabora vindt het leuk dat Cris veel grapjes maakt.
Ook Theo bevestigt dat ze veel humor heeft.
Lucien kan zich niet herinneren dat ze ooit boos geweest is.

Door corona heb ik nog geen afscheid kunnen nemen.
Maar dat maken we snel goed.
Ondertussen geniet ik van mijn pensioen.

Ze zijn het er allemaal over eens dat ze altijd veel te vertellen heeft.
Ze genieten dan ook van de gezellige namiddagen met Cris.
Meestal doen ze wat huishoudelijke taken.
Zo snijden ze bijvoorbeeld samen de groenten.

Ik teken heel graag.
Deze hobby deed ik altijd al.
Maar nu kan ik me hier nog meer mee bezighouden.
Ik neem een foto of een voorwerp bij de hand.
En ik teken deze over.
Hier kan ik me uren met amuseren.
Naast het tekenen ga ik dagelijks wandelen met mijn hond Bingo.
Adrienne

Vooral naar het 3-uurtje kijken ze allemaal uit.
Ze drinken dan een tasje thee of koffie.
En daar hoort natuurlijk een koekje bij.
Ondertussen wordt er dan heel wat gebabbeld.
Want hoewel Cris het heel goed kan uitleggen, kan ze ook goed luisteren.
Iedereen mag zijn verhaal doen bij haar.
Het is heel tof dat Cris vrijwilligerswerk komt doen in de Groenstraat.
Langs deze weg willen ze haar dan ook nog eens extra bedanken voor haar
inzet.
Els, Lucien, Nabora en Theo
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In de kijker: Angie
Ik ben Angie Jordens.
En ben 21 jaar oud.
Ik ben oorspronkelijk afkomstig van Tienen, maar woon sinds kort in Zichem.
Ik heb 1 zus, 1 stiefbroer en een halfbroertje.
Enkele maanden geleden heb ik Ward leren kennen.
Hij is ondertussen mijn vriendje.
Ik heb hem leren kennen in De Spot.
Hier doe ik aan dagbesteding en hij ook.
We hadden onmiddellijk een klik.
En nu komt hij af en toe op bezoek.
Ik vind het erg fijn om op een eigen studio te wonen.
Ik kan er van genieten om af en toe alleen te zijn.
Door corona mogen we veel niet doen.
Daardoor ben ik soms wat te veel alleen ben.
Ik vind het ook eens fijn als de begeleiding op bezoek komt.
Ik heb mijn studio zelf ingericht, helemaal naar mijn zin.
Hierdoor voel ik me hier ook thuis.
Ik ben muzikaal.
Ik speel piano en zing.
De mensen rondom me zeggen dat ik mooi kan zingen.
Maar ik zing niet zo vaak voor anderen.
Ik zing meestal wanneer ik alleen op mijn kamer ben en niemand het hoort.
Verder doe ik ook graag aan sport.
Ik zou graag gaan fitnessen.
Maar hiervoor moet eerst de epidemie weg zijn.
Naast fitness ga ik ook graag zwemmen.
Dat is heel fijn wanneer het buiten warm is.
Dan lig ik graag aan een buitenzwembad.

Ik schrijf ook gedichten.
Ik vind het heerlijk om mijn fantasie kwijt te kunnen in een stukje tekst.
Op mijn computer staan verschillende zelfgeschreven gedichten.
Ik kan ook erg genieten van een uitstapje.
Bioscoop is een van mijn favorieten.
Wanneer ik naar de bioscoop ga, durf ik wel al eens naar een horrorfilm te
kijken.
Maar omdat niet al mijn vrienden graag horror zien, kijk ik ook fantasie.
Op mijn studio kijk ik eigenlijk zelden of nooit films.
Als Ward komt, kijken we wel samen een film op de laptop.
Boeken lezen dat doe ik helemaal niet graag.
Maar een kookboek doe ik al eens open.
Ik bak graag appeltaarten, cake en wafels.
Wanneer ik deze gemaakt heb, vind ik het ook altijd fijn om deze uit te delen
aan de andere gasten.
Ik hoop dat jullie het fijn vonden om me een beetje te leren kennen.
Angie
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In de kijker: Klaas
Ik ben Klaas, 21 jaar oud en ik woon momenteel in Zichem.
Ik ben afkomstig van Leuven.
Mijn ouders wonen nog in Terlinden.
Hier heb ik zelf ook altijd gewoond.
En daar ga ik in het weekend nog steeds op bezoek.

Ik zal het ook even hebben over mijn hobby’s.
Op de muziekschool heb ik gitaar leren spelen.
Dit doe ik heel graag.
Verder zou ik terug willen beginnen met fitness.
Ik zou het fijn vinden om dit samen met een andere cliënt te doen.

In Terbank ging ik elf jaar naar school, waarvan tien jaar op internaat.
In het begin vond ik het internaat niet zo fijn.
Later wel.

Ik hou ook van ‘gamen’.
Nu ben ik aan het sparen voor een PlayStation 5.
Hier speel ik dan spelletjes op zoals GTA, FIFA en Call of Duty.

Om even verder te gaan over mijn gezin.
Ik heb twee broers en één zus.
Mijn ouders zijn beide harde werkers.
Het zijn hele lieve mensen.
Mama komt soms op bezoek.
Wanneer ze niet komt, ga ik zelf een weekendje naar huis.
Dit doe ik met het openbaar vervoer.

Ik ga twee dagen per week dagbesteding doen in De Spot.
Hier doen we verschillende activiteiten.
Ik werk ook twee dagen in de week in de crèche omdat ik graag met kinderen
omga.

Ik heb gekozen voor wonen op een studio.
Ik had een vriendin.
Zij wou graag samen wonen.
Ik wou liever een eigen stekje.
Daarom ben ik zelf op zoek gegaan naar een studio.
Ik ben met mama verschillende plaatsen gaan opzoeken.
Ik wilde graag een studio dicht bij mijn toenmalige vriendin.
Wanneer we in Zichem kwamen, had ik onmiddellijk een goed gevoel.
Ik voelde me hier welkom.
Na enkele maanden hier te zijn, voel ik me ook gelukkig.
Ik vind het fijn om mijn eigen plekje te hebben.
Zo kan ik aan mama kan laten zien dat ik zelfstandig kan zijn.
Ze is fier op mij.

Wat de toekomst brengt, dat weet ik nog niet zo goed.
Ik heb me ingeschreven voor het tv-programma ‘Cupido Ofzo’.
Ik wil hier graag aan meedoen zodat ik een nieuwe vriendin kan leren kennen.
Klaas
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Christina fietst
samen met een vrijwilliger

Corona

Hallo.
Ik ben Christina.
Ik woon in BTE.

Het coronavirus is nog steeds onder de mensen.
Ondertussen zijn steeds meer mensen gevaccineerd.

Eén keer in de 14 dagen ga ik met Marc Buttiens, mijn vrijwilliger, samen
fietsen.
Hier kijk ik heel erg naar uit.
Om half twee vertrekken we in Diest.
Elke week rijden we een andere route.
Zo reden we al naar Zichem, Scherpenheuvel, Halen en Linkhout.
Meestal rijden we ongeveer twintig kilometer.
Als de cafés open zijn, dan gaan we iets drinken.
Maar nu met de corona zijn de cafés dicht.
Dan moeten we zelf drinken meenemen.
Onderweg zien we mooie landschappen en dieren zoals paarden, kippen,
honden, katten.
Dit vind ik mooi om te zien.
Bedankt Marc, voor de fijne fietstochten.
Christina

We moeten nog even volhouden.
Iedereen doet zijn best om de maatregelen goed te volgen.
Zo houden we het veilig voor iedereen.
Hieronder heb je een goed overzicht over wat je alvast zelf kan doen om
ervoor te zorgen dat het virus zich niet kan verspreiden.
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Van strategisch plan naar een concrete
reorganisatie
Onze voorziening Martine Van Camp heeft een strategisch plan dat zich over 5
jaar uitstrekt.
Het huidige strategisch plan loopt van 2018 tot 2022.
Dit werd door het bestuursorgaan, de vroegere raad van bestuur,
goedgekeurd.
Het strategisch plan geeft een antwoord op de vragen en uitdagingen die op
ons afkomen.
Het gaat over keuzes maken, inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en
nieuwe beleidsmaatregelen.

Vanaf 2021 krijgen een aantal cliënten een gedeeltelijke dagbesteding in de
eigen woonomgeving.
Het klassieke dagcentrum blijft echter een activiteitenaanbod aanbieden,
waarop cliënten van de verschillende leefgroepen kunnen aansluiten.
Belangrijk in deze reorganisatie is de fusie van dag- en woonteams.
De begeleiders van het klassieke dagcentrum gaan voortaan deel uitmaken
van een woonteam.
Dit uitgebreide team staat dus in voor dagbesteding en woonorganisatie.
De integratie van werken en dagbesteding of het samenvoegen ervan noemen
we verticale clustering.
Een dergelijke reorganisatie is zeer ingrijpend en stuit op weerstand.
Je doorbreekt tradities en werkvormen, die jarenlang de norm zijn geweest.
Medewerkers moeten zich aanpassen aan nieuwe uren.

Hoe gaan we ons organiseren in het licht van de persoonsvolgende
financiering en de correctiefase 2, de beperking van overheidssubsidies voor
bouwprojecten, de nieuwe vormen van zorgaanbieders, die zich aanbieden?
Het zijn vele vragen die betrekking hebben op onze cliënten, hun netwerk en
op onze medewerkers.
Een van de keuzes, die werden gemaakt, is het afstappen van het model van
scheiding tussen wonen en werken van onze interne cliënten.
Het gaat hier over cliënten van de zorgcampus en een aantal buitenhuizen:
Horizon, Oase, Groenstraat, Langenberg , Kruisstraat en Schoonberg.
Het scheiden van wonen en werken noemen we horizontale clustering.
Onze interne cliënten wonen in hun leefgroep en gingen overdag naar het
dagcentrum. Zo is het sinds de start van vzw Martine Van Camp geweest.

Dat heeft een invloed op de combinatie werk-privé zoals bijvoorbeeld opvang
voor de kinderen of financiële gevolgen.
Voor onze cliënten geldt dat hun begeleidend team wordt uitgebreid en zij
meer verschillende gezichten zien. En dan hebben we het nog niet over de
vele stagiairs die jaar in, jaar uit tijdelijk het team komen bijstaan.
Laat ons even stilstaan bij de reden waarom gekozen werd voor deze nieuwe
organisatie.
We bespreken onderaan enkele van de belangrijkste drijfveren en knelpunten.
- Een woonteam bestond uit 4 à 6 medewerkers en was per definitie
kwetsbaar.
Verlof, ziekte en vormingen moesten door een beperkt aantal medewerkers
worden opgevangen.
Bovendien was de weekendbelasting hoog en moesten de woonbegeleiders
veel weekends werken.
In vele gevallen kon er niet voldaan worden aan de wettelijke normen inzake
uurroosters en rusttijden.
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Werkbaar werk voor medewerkers moest ook echt in de praktijk worden
omgezet.
- Naast een woonteam bestond er ook een dagteam, dat zorgde voor de
dagbesteding en in die zin ook begaan was met het wel en wee van de
cliënten.
Maar zo kreeg je natuurlijk vaak dubbel overleg, dubbele communicatie,
verschillen in visie, dubbele tijdsinvestering voor ondersteunende diensten als
sociale en medische dienst en orthopedagogen.
Kortom door één groot team te creëren, wilden we een pak efficiënter gaan
werken.
- Voor het netwerk moesten we ook duidelijkheid brengen over wie nu
eigenlijk een aanspreekpunt was voor zoon, dochter of familielid.
We willen dat het zorgaanbod nog beter aansluit bij de behoeften.
Zo zijn er bewoners die geen zin meer hebben om dagelijks naar het
dagcentrum te komen omwille van bepaalde behoeften en noden.
We denken hierbij aan ouder wordende cliënten of cliënten met een grotere
zorgnood, voor wie momenteel geen plaats is op de zorgcampus.
Omgekeerd is natuurlijk ook het geval.
Wie wel een meerwaarde vindt in het nieuwe dagcentrumaanbod, moet hier
wel nog op kunnen intekenen.
De basis voor deze grote reorganisatie werd al in 2019 gelegd met een
toekomstnota in uitvoering van het bovengenoemde strategisch plan 20182022.
Er ging veel overleg aan vooraf met leidinggevenden alvorens naar de
begeleiders en ondersteunende diensten te stappen.
In de loop van 2020 werden overleg- en discussiemomenten georganiseerd.
De begeleiders van het dagcentrum konden een keuze opgeven voor de
leefgroepen waarin zij wilden stappen.
Begin 2021 ging de nieuwe werkvorm van start.

info

Uiteraard zijn er nog knelpunten en gebeuren er hier en daar nog
aanpassingen.
Dat gaat zo met een reorganisatie van die omvang.
De coronapandemie heeft natuurlijk het proces vertraagd. Dat geldt zeker voor
de ontwikkeling van een vernieuwd aanbod van dagcentrumactiviteiten.
Na drie maanden is het gevoel overwegend positief.
De nieuw samengestelde teams blijken een meerwaarde te zijn voor onze
cliënten.
Ook onze medewerkers, zowel woon- en dagcentrumbegeleiding, voelen zich
stilaan thuis en hebben hun plaats gevonden in de vernieuwde organisatie.
Na corona zullen we groeien naar een groter aanbod, waarin ook de talenten
van de medewerkers beter uit de verf zullen komen.
Erik Coninx

onze activiteiten in beeld
op de foto

info

Lentekriebels in oase

onze activiteiten in beeld

Handige handen in De Spot

op de foto

spelletjes, hobby’s, gedichten
spel

Woordzoeker

crea

We zitten ondertussen volop in de lente.
Daarom gaan wer hier op zoek naar allemaal woorden die ons aan de lente
doen denken.
Veel succes.

BLOESEM / KALFJES / GROEN / KROKUSSEN / KLEUR /
HYACINTEN / LAMMETJES / NARCISSEN / VOORJAAR /
VLINDERS

spelletjes, hobby’s, gedichten

Om te kleuren

spel

c

spelletjes, hobby’s, gedichten
spel

Gedicht

crea

spelletjes, hobby’s, gedichten
spel

crea

spel

Gedicht

crea

VALENTIJN

SAMEN

Valentijn vieren vind ik fijn

SAMEN is niet alleen

Zeker met de nodige kusjes die erbij moeten zijn

SAMEN is met vrienden om je heen

Maar vandaag zijn er ook pakjes in een papier met hartmotief

SAMEN is gezellig en tof

Die er speciaal is voor een jongen of een ander lief

SAMEN is moeilijk met corona

Maar bovendien vind ik Valentijn ook fijn

We missen het om SAMEN te zijn

Omdat al de geliefden samen gelukkig zijn

met onze familie en vrienden

								

Theo

									

spel

Adri en Gerrit

c

spelletjes, hobby’s, gedichten
spel

spelletjes, hobby’s, gedichten

crea

spel

De hobby van Karla Van Eyck
Hoezo:
Karla:

Dag Karla, alles goed?
Alles prima!

Hoezo:
We weten dat jij niet goed ziet.
		
En toch heb jij een hobby waarbij je heel goed moet rondkijken.
		
Kan je ons hierover wat meer vertellen?
Karla:
Het klopt inderdaad dat ik niet goed kan zien.
		
Maar toch rijd ik graag met de fiets rond.
		
Dit doe ik elke woensdagnamiddag bij De Markgrave in 			
		Antwerpen.
		
Dat is een dagcentrum voor blinden en slechtzienden.
		
François, een oud-bewoner woont hier.
Hoezo:
Doe je dat helemaal alleen?
Karla:
Nee, ik fiets op een tandem samen met een vrijwilliger vanuit 		
		het dagcentrum.
		
Hij zit vooraan aan het stuur.
		
En ik zit achteraan om mee te trappen.
		
De persoon die de tandem bestuurt noemen we de voorrijder.

Hoezo:
Karla:		
		

heb je zelf een tandem?
Ja, ik heb zelf ook een tandem bij mij thuis.
Maar ik heb niet altijd een voorrijder.

Hoezo:
Karla:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Wat doen jullie als het slecht weer is?
Als het op woensdag niet regent om 14.00 uur vertrekken we 		
toch met de fiets.
Maar vorige week lag er veel sneeuw.
Toen zijn we gaan sleeën. 			
Het was geen gewone slee.
We staken een kussen in een plastic zak.
En zo konden we de berg naar beneden glijden.
Dit was super plezant.
Het was de eerste keer in mijn leven dat ik helemaal alleen van 		
een berg gesleed ben.

Hoezo:
Kon jij nog steeds gaan fietsen tijdens corona of lag dit stil?
Karla:		
Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 lag alles stil omdat 		
		
de vrijwilligers niet mochten komen helpen.
		
Sinds september 2020 zijn we terug opgestart.
		
En sindsdien zijn we blijven fietsen, behalve als er sneeuw lag 		
		natuurlijk.
Hoezo:
Karla:
		

Heb je nog andere hobby’s?
Jazeker, ik zit niet stil.
Eén van mijn grote hobby’s is torbal.

Hoezo:
Daar heb ik nog nooit van gehoord Karla.
		
Kan je ons wat meer uitleg geven?
Karla:		
Torbal is een spel met twee ploegen van elk 3 spelers.
		
De spelers zitten op een terrein van 17 meter lang en 7 meter 		
		breed.
		
Alle spelers zijn geblinddoekt, ook als je blind of slechtziend bent.

c

weetjes en zoekertjes
rara

geplande activiteiten

op de kalender

Pauzeknop
		
De bedoeling van het spel is om de bal bij de tegenpartij in de 		
		
goal te krijgen.
		
Omdat we de bal niet kunnen zien, steken er belletjes in de bal,		
		
zodat we hem horen.
		
Angie, een bewoner van Zichem, speelt samen met mij in de 		
		ploeg.
		
Helaas konden we het voorbije jaar niet trainen.
		
Er waren dus ook geen wedstrijden in binnen- en 				
		buitenland.
Hoezo:
		
		

Karla, we kenden je al een beetje.
Maar nu weten we ook dat jij een echte durver bent.
Veel plezier met je hobby’s.

		

En wees voorzichtig op de baan.
Karla en Lotte

rara

op de kalender

Door corona moeten we ons nog steeds goed aan de maatregelen houden.
Velen van ons zijn ondertussen gevaccineerd.
Maar wij blijven nog goed opletten.
Want wij willen de mensen rondom ons nog steeds goed beschermen.
Daarom staan er hier geen leuke geplande activiteiten.
Hopelijk kunnen we in een volgende Hoezo deze pagina wel weer vullen met
leuke geplande activiteiten en uitstappen.
Dus, nog even volhouden iedereen.
Kristien, Steve, Daniëlla, Suzan en Elise maakten alvast deze mooie collage.

activi

verschijnt 4 keer per jaar
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