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sportop de kalender activiteiten

verslagen van de voorbije activiteiten

Puzzelen in De Spot

Wisten jullie dat we samenwerken met de Hagelandse kringwinkel? 
Dit is zo gekomen:

Hilde Robert had op tv gezien dat er ergens een project was opgestart met 
personen met een beperking die voor de kringwinkel puzzels maken.  
Hilde vroeg of ik zin had om me hiermee bezig te houden. 
Ik had eerder al aangegeven graag met de kringwinkel te willen samenwerken.

Eerst nam ik telefonisch contact op met de kringwinkel in Tienen. 
In Tienen is het hoofdkantoor.  
Maar de Hagelandse kringwinkel is niet alleen Tienen.   
Diest en Aarschot horen hier ook bij.

Zij vroegen om me een mail te sturen.  
Dit heb ik gedaan met de uitleg wat de bedoeling is. 

De bedoeling is dat wij puzzels die in de kringwinkel toekomen, gaan maken. 
Zijn ze volledig dan kan de kringwinkel deze verkopen. 

Wanneer er stukjes ontbreken of de puzzel in slechte of vuile staat is, doen zij 
deze weg.  
Zo weten ze dat ze die niet kunnen verkopen.

We spraken af dat ik op een woensdagvoormiddag langs zou komen.  
We gingen te voet met een groepje naar daar.  
Zo hebben we meteen ook wat beweging.

Er stonden veel puzzels voor ons klaar. 
Er waren puzzels van 20 maar ook van 2000 stukjes. 

Nu ga ik regelmatig te voet op woensdag of donderdag met Johan, Ingrid en 
Ward naar de kringwinkel in Diest.  
Wij brengen de puzzels terug.

En we komen met een nieuwe lading terug naar de Spot.



sportop de kalender activiteiten

verslagen van de voorbije activiteiten

Het is een groot succes. 
Want er zijn vele cliënten maar ook begeleiding die regelmatig op zoek gaan 
naar het juiste puzzelstukje. 

Voor velen is het een rustgevende activiteit.  
Maar soms, als het een moeilijke puzzel is, vinden we het juiste stukje niet. 
Dan kan je er zenuwachtig van worden. 
En weet je wat ook wel een beetje  frustrerend is? 
Dat je de puzzel moet afbreken als deze gemaakt is.

We zijn er ondertussen wel achter gekomen dat 2000 stuks te veel en te 
moeilijk is voor ons.  
De puzzel moet ook eens af gemaakt kunnen worden.  
Dus deze puzzels geeft de kringwinkel ons al niet meer mee.

We hopen nog op een leuke verdere samenwerking met de kringwinkel in de 
toekomst.

Klazien
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verslagen van de voorbije activiteiten

Woensdag 4 augustus hebben we een wandeling gemaakt in het  
Webbekomsbroek.  
Twee weken geleden stond hier alles nog onder water. 
Nu is het waterpeil gezakt. 
Je ziet dit aan de oevers. 
De planten zijn bruin en dor.

Normaal is het hier groen met mooie kleuren van de bloemen.  
Het water van de Demer is bruin. 
Op sommige plaatsen is het zelfs zwart. 
Het ruikt ook niet fris. 
Het stinkt zelfs. 

Er vliegen ook veel meer muggen rond dan normaal. 
Dit zijn allemaal gevolgen van het rotten van de planten zegt Ronald. 
De mensen klagen dat ze vol muggenbeten staan.

Maar eigenlijk mogen we niet klagen als je de beelden op televisie ziet van 
Wallonië. 
Deze mensen hebben pas reden om te klagen. 
We hopen allen op een goede afloop voor hen.

Ronald, Axel en Klazien

Wandelen in het Webbekomsbroek
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verslagen van de voorbije activiteiten

Eindelijk mochten we in september weer op Spiegelweekend. 
Iedereen keek er naar uit. 
Zoals elk jaar trokken we naar Maasmechelen. 
Daar hebben we comfortabele woningen en een hele grote tuin.

We deden heel wat leuke actriviteiten. 
We deden zitdans en ochtengymnastiek. 
We speelden gezelschapsspelen. 
We reden met de gocarts en we gingen zwemmen. 
We gleden van de grote glijbanen. 
We deden een muziekbingo. 
Iedereen won een mooie prijs. 
En Spiegel trakteerde ons een drankje op een terras.

Wat is het fijn om bij Spiegel te zijn. 
Bedankt aan alle vrijwilligers van Spiegel om ons zo een super leuk weekend 
te bezorgen.

Karin

Spiegelweekend



sportop de kalender activiteiten

verslagen van de voorbije activiteiten

Wie kan er al eens niet genieten van een dagje wellness? 
Dat is lekker ontspannen en je mooi laten maken.

De bewoners van Bezigheidstehuis Schoonberg krijgen regelmatig een dagje 
beauty. 
Dit is een echt verwenmoment voor hen.

Heidi vindt het leuk dat haar gezicht verzorgd wordt. 
Ze kan er echt van genieten.  
Heidi zegt dat de begeleiding dit heel goed doet.

Marijke geniet er dan weer van om haar nagels te laten doen. 
Ze laat haar nagels verzorgen en lakken. 
Dit vindt ze geweldig. 
Het maakt van haar een fiere dame.

Lulu geniet heel erg van haar verwenmomentjes. 
Vooral een voetbad vindt ze top.  
Ze laat dan ook haar nagels verzorgen. 
Een handmassage en een maskertje vindt ze ook wel heel leuk.

Lulu vindt het ook fijn om de begeleiding eens onder handen te nemen. 
Ze neemt haar job dan heel ernstig. 
En ze doet haar uiterste best om de begeleiding eens te verwennen. 
Dat is heel schattig om te zien. 

Ook Jan vindt een maskertje op zijn gezicht wel leuk. 
Vooral als hij het zelf mag kiezen. 
Maar het mag niet te lang duren. 
Op het moment zelf is hij wel blij en vindt hij het fijn. 
Op die manier maakt Jan dan ook deel uit van ons verwenmoment.

De beauty activiteit is ook wel een topper voor Froukje. 
Zij is de specialist in nagels lakken.

Schoonheidssalon Schoonberg
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verslagen van de voorbije activiteiten

Ze kan dit heel goed. 
En ze doet dit graag bij de andere bewoners of zelfs bij de begeleiding.  

En inderdaad, soms draaien we de rollen om. 
Dan mogen de bewoners de begeleiding eens verwennen. 
Dit doen ze heel graag. 
En af en toe halen ze dan natuurlijk wat deugnietstreken uit.  
Maar dat nemen wij als begeleiding er wel bij.

Iedereen hier in ons huis geniet van de beauty activiteit. 
Voor een echt verwenmoment is er dus maar één adres: Schoonheidssalon 
Schoonberg. 

Heidi, Marijke, Lulu, Froukje, Annick en Liesbeth
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verslagen van de voorbije activiteiten

Els uit de Groenstraat schreef voor ons nog eens een leuk verslagje over hoe 
het er nu eigenlijk aan toegaat. 

We zitten nog altijd in de coronaperiode.  
Dat wil zeggen dat alles nog altijd een beetje anders verloopt dan vroeger.  
Er is ook een beetje minder werk voor ons. 
Maar we amuseren ons wel. 

Zo knutselen we geregeld bij Cindy.  
Dat is een hele lieve vrouw.  
Ook radio Gaga blijft één van mijn favoriete activiteiten.  
Het is altijd gezellig om wat plaatjes van vroeger en nu te beluisteren. 

Ook van een lekkere maaltijd te bereiden word ik blij.  
Dan snijden we groentjes zoals boontjes, ajuin, courgette en paprika’s. 

Op woensdag mogen we kaartjes maken bij Hilde. 
Op vrijdag worden er vaak prachtige films of mooie foto’s afgespeeld.

En ik heb ook nog wat nieuwtjes. 
Onze Lucien is onlangs verhuisd naar Oase. 
Dat is een groep met veel goede verzorging.  
Ik ga Lucien wel missen.  
En Anita uit Oase woont ondertussen bij ons. 
Daar heb ik naar uitgekeken.. 

Dit was weer mijn verslagje voor deze Hoezo.

Els 

Vanalles en nog wat
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verslagen van de voorbije activiteiten

Robrecht woont in een studio. 
Voor Robrecht veranderde er veel door corona. 
Hij schrijft hoe hij de coronatijd tot nu toe heeft ervaren.

Corona is niet gaan werken. 
Ik kon ook niet naar De Spot gaan. 
En ik mocht niet eten in de gemeenschappelijhke ruimte.

Corona betekent twee spuitjes krijgen. 
Erg zieke mensen liggen aan het beademingstoestel. 
Mensen dragen een mondmasker.

Ik heb veel gefietst en gewandeld. 
Ik speelde veel met de kaarten samen met mijn ouders. 
En ik keek heel veel naar tv, vooral naar FC De kampioenen.

“Blijf in je kot” zei Maggie De Block.

Dat heb ik gedaan. 
Ik ben gezond gebleven. 

Robrecht

Coronatijd
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verslagen van de voorbije activiteiten

Dag allemaal. 
De bewoners van Oase hebben nood aan hun vertrouwde omgeving en vaste 
rustmomenten. 
Daarom organiseerden we in de derde week van september een staycation. 
Dat wil zeggen dat we een weekje vakantie organiseerden vanuit onze 
woning.

Het werd een hele week vol activiteiten binnenshuis of uitstapjes buitenshuis. 
Kortom voor elke bewoner was er wel iets om van te genieten.

Zo begon onze vakantieweek met een fotoshoot.  
We verkleedden ons in het thema ‘vakantie’. 
We haalden onze mooiste glimlach boven.  
Na de middag vertrokken Roberta en Filip naar de Halve Maan.  
Daar genoten we van een ijsje met slagroom. 
En we maakten nog een kleine wandeling tot aan de molen.  
Dat was een leuke start van onze vakantie.

De Staycation van Oase
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verslagen van de voorbije activiteiten

Dinsdag begonnen we onze dag met een uitgebreid ontbijt: koffiekoekjes, 
fruitsalade, spek met eieren, cake,…  
Er was alles wat we lekker vinden.

Nadien werden we verwend tijdens de beautyactiviteit.  
Onze nagels werden geknipt en gelakt, we kregen een zalige massage en ons 
gezicht werd verzorgd met een maskertje in de vorm van allerlei verschillende 
dieren. 

Na de middag trok een deel van de groep naar Beringen om te gaan bowlen. 
Hoewel dit voor velen een tijdje geleden was, waren ze dit nog niet verleerd. 
Nog een frisse pint of cola erbij en onze dag kon niet meer stuk. 

Voor we het wisten zaten we al in de helft van onze vakantieweek.  
Woensdagnamiddag gingen we snoezelen in het Balanske.  
We konden lekker chillen op het waterbed, het springkasteel of in het 
ballenbad, ... 
Dat was zalig.
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Op onze voorlaatste vakantiedag kregen we bezoek van Max.  
Max is het hondje van Kato.  
We maakten samen een mooie wandeling. 
En we mochten ook zelf de leiband even vasthouden.  
Wat is dat een lieve hond.  
In oase wonen er grote dierenvrienden.

Na het middageten vertrokken Sabine, Martin, Filip en Luc naar het Balanske. 
Maar deze keer gingen we snoezelen in het water.  
We deden onze zwembroek of ons badpak aan. 
We legden ons languit in de jacuzzi.  
Op de achtergond speelde rustgevende muziek. 

Er was ook een sauna aanwezig. 
Maar dit was toch wat te warm voor ons.  
We waren helemaal ontspannen op het einde van de dag.
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Op vrijdag sloten we onze vakantieweek af met opnieuw een uitgebreid 
ontbijt. 
Dit werd klaargemaakt en geserveerd door onze lieve nachtbegeleiding.  
Omdat wij allemaal zo kunnen genieten van een lekkere maaltijd besloten we 
om op onze laatste vakantiedag lekker te gaan eten op restaurant.  
We trokken met een aantal naar de Jeffrey’s in Molenstede.  
We dronken een aperitief en aten hierna ons lievelingsgerecht met veel smaak 
op.   
De meesten bestelden frietjes. 

We lieten ons eten nog even zakken en  keerden daarna moe maar voldaan 
terug naar Oase. 

Het andere deel van de groep trok nadien ook naar de Jeffrey’s voor een 
lekker dessertje. 

Wat was dit voor ons allen een onvergetelijke vakantieweek.  
We gaan dit in de toekomst zeker nog eens organiseren. 

Lotte en Jade



‘getekend’, de moeite waard

crea in de kijker

Kristien Bosmans



in de kijker

in de kijker op de foto

Hebben jullie al eens gekeken hoe proper de tuin is op onze zorgcampus? 
Wisten jullie dat “onze” Nico deze tuin wekelijks komt onderhouden?  
En hij doet dat door weer en wind. 
Straf toch. 
Daarom willen wij zeggen: dank u Nico.

Begeleid werker in de kijker: Nico



in de kijker

in de kijker op de foto

Begeleid werker in de kijker: Suzan

Dag allemaal. 
Ik ben Suzan en woon in de Vallei.  
In dit artikel vertel ik jullie graag over mijn job op de zorgcampus.  
Ik laat jullie alvast een foto zien van mijn werkdomein : 

 

Je kan het misschien al raden. 
Maar het heeft iets te maken met boodschappen.  
En ja, soms ook met zware boodschappen. 
Alle leefgroepen en diensten op de zorgcampus kunnen hun boodschappen 
bestellen via SODEXO. 
Dat is een heel grote winkel waar je alles kan vinden.  
Alle bestellingen komen aan bij Bart in de keuken. 
En ik verdeel ze dan per leefgroep of per dienst.  
Per bestelling geeft Bart mij een lijst. 
En zo kan ik zien wat ik bij elkaar moet zoeken in ‘mijn’ magazijn. 



in de kijker

in de kijker op de foto

Soms is de leverancier enkele producten vergeten. 
Dan kan ik ze dus ook niet verdelen.  
Dan maar hopen dat de producten volgende keer wel geleverd worden. 

Om alle bestellingen te kunnen vervoeren, kan ik deze blauwe bakken 
gebruiken. 
Zo kan ik alles makkelijk verzamelen. 
En dat is ook beter voor mij rug.  

Als ik alles bij elkaar gezocht heb, zet ik de bakken op het karretje. 
Dan kan mijn tocht beginnen.

Suzan
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in de kijker op de fotoinfo

Erik, bedankt

Beste Hoezo-lezers, 
Eind september ging onze algemeen directeur Erik Peirelinck definitief met 
pensioen. 

Hij richtte in 1983 vzw Martine Van Camp mee op.

Toen was de voorziening nog zeer kleinschalig. 
Erik stond destijds letterlijk middenin de zorg. 
Hij woonde, samen met zijn vrouw Marleen in het appartement, grenzend aan 
de voorziening.  
Samen zorgden zij mee voor de busronde, warme maaltijden, activiteiten, enz. 

De kleinschaligheid creëerde een zeer familiare sfeer, waar iedereen, iedereen 
kende.  
In de voorbije 38 jaar hebben we de voorziening zien uitbreiden en groeien. 
De vraag was groter dan het aanbod.  

Steeds opnieuw werden we als team geconfronteerd met de lange 
wachtlijsten, de schrijnende zorgvragen en het beperkte aanbod.  
Dit dreef Erik om op maat van de cliënt op zoek te gaan naar de gepaste 
oplossingen.  
Zijn zin voor innovatie was groot . 
En hij wist steeds op alle nieuwe tendensen in te spelen.  
Jaarlijks ontstonden er nieuwe ideeën, startte hij een nieuw project of was er 
een plan tot renovatie. 

Gedurende 38 jaar stond Erik dag en nacht voor onze voorziening klaar.  
Hij heeft vzw Martine Van Camp mee op de kaart gezet met een uitgebreid 
dienstverleningsaanbod voor de ruimere regio.  
En dit alles vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel om via de vzw ons 
steentje bij te dragen aan de maatschappij.  
In alles had hij een toekomstvisie en een duidelijk doel voor ogen, wat alleen 
niet altijd gemakkelijk te besturen was.
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Met veel respect en waardering nemen we dan ook afscheid. 
Wij willen Erik bedanken voor zijn jarenlange goede zorgen.  
Geniet van je welverdiende pensioen.

Wendy

Liefst wilden we alle cliënten iets laten zeggen over Erik. 
Maar dat is niet mogelijk. 
Hieronder toch enkele uitspraken van cliënten die Erik al heel lang kent.  

Boud :  Ik mis Erik heel erg veel.  
  Tegen wie moet ik nu mijn beklag gaan doen? 

Luc Das en Filip Vertessen : Dat hij zijn plan trekt.

Adri :  Erik was ne goeie. 

Lulu :  Ik mis Erik. 
  Dat is een schatteke.
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Dagcentrum Speelhofstraat gaat 
muurklimmen
Dagcentrum Speelhofstraat ging op initiatie G-Sport Klimmen in Alpamayo. 
We gingen naar be-MINE in Beringen.  
Daar is een klimcentrum Alpamayo.  
De naam ‘Alpamayo’ verwijst naar een mooie berg in Peru.

Voor we zelf gingen klimmen keken we eerst in de grote klimzaal naar andere 
professionele klimmers. 
Het was heel tof om de klimmers aan het werk te zien.

Daarna was het onze beurt. 
We gingen naar de ‘Clip ‘n Climb’ zaal. 
In deze zaal mochten we zelf aan de slag.
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Eerst kregen we uitleg van Roxanne, onze begeleidster van het klimcentrum. 
Ze gaf ons tips over hoe we ons moesten beveiligen. 
Op deze manier konden we veilig klimmen.

Ze leerde ons technieken aan om naar boven te klimmen en weer af te dalen.  
Het was heel indrukwekkend om de verschillende klimmuren te zien. 
Het waren er erg veel.

We vonden het allemaal spannend om te starten. 
We verlegden allemaal onze grenzen.  
Koen klom zelfs helemaal naar boven.

Het was een heel leuke ervaring. 
Deze leuke activiteit zullen we niet snel vergeten.

Linde
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De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
verbiedt een dubbele rol
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verbiedt een dubbele rol van 
bewindvoerder of ouder en persoonlijk assistent. 
De rijksdienst voor Sociale Zekerheid staat het niet meer toe 
dat bewindvoerders, familiaal of professioneel, zowel de rol van 
vertegenwoordiger als de rol van persoonlijk assistent (PAB) op zich nemen. 

Wat mag nog steeds? 
Bij minderjarigen zijn beide ouders de budgethouder.  
Het is geen probleem om de ene ouder assistent te laten zijn en de andere 
ouder budgethouder.  
Als de persoon met een handicap zelf de budgethouder is, mag deze 
beslissen om één of beide ouders als assistent aan te werven. 

Wat mag niet meer? 

Als een bewindvoerder budgethouder is, mag de bewindvoerder geen 
persoonlijke assistent zijn, tenzij je onderstaande strikte voorwaarden beiden 
volgt:

- Als de combinatie van de rol als bewindvoerder of wettelijke 
vertegenwoordiger en persoonlijke assistent in een vonnis van de 
vrederechter bevestigd staat 

- Als er bovendien gewerkt wordt via een takenovereenkomst
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De combinatie bewindvoerder en persoonlijke assistent in één en dezelfde 
persoon kan niet voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid omdat er geen 
gezagsrelatie is.  
Conclusie is dat er dus altijd een vonnis van de rechtbank nodig is en een 
takenovereenkomst. 

Dit vormt een probleem voor alleenstaande ouders. 
Want zij kunnen deze twee rollen niet meer combineren.  
Je moet langs de vrederechter om een machtiging te krijgen op papier die de 
combinatie van de twee rollen bevestigt. 

Voor ouders die gescheiden zijn, zal 1 ouder zich als bewindvoerder moeten 
opgeven en de andere ouder als persoonlijk assistent (PAB). Het is niet 
mogelijk dat beide ouders bewindvoerder en persoonlijk assistent zijn. 

Conclusie 

Je kan niet meer én assistent én bewindvoerder zijn zonder machtiging van de 
vrederechter.  
En als je die machtiging hebt, kan je enkel via een takenovereenkomst deze 
rollen combineren.  

Lotte

  Goed om te weten:
  Sinds 1 juni 2021 moeten alle jaarverslagen omtrent                    
  bewindvoering online worden ingediend. 
  Je kan dus geen papieren versie meer binnenbrengen     
  op het vredegerecht. 
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De sfeermakers van Langenberg
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Genieten tijdens het Spiegelweekend



spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

Een aantal dieren houden een winterslaap of een winterrust tijdens de winter.
Nu zijn ze al rustrig op zoek naar een slaapplekje. 
Zoek deze dieren hieronder in het raster. 
Veel succes.

BEER / MARMOT / VLEERMUIS / EGEL /
SCHILDPAD / BIJ / SLAK / EEKHOORN /
KIKKER / REGENWORM

Woordzoeker



spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

Om te kleuren
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De hobby van Adri

Adri is al zijn hele leven een grote voetbalsupporter. 
Hoezo bracht hem een bezoekje om meer te weten te komen over deze 
hobby.

Hoezo:  Wat is jouw hobby? 
Adri:   Mijn hobby is naar voetbal kijken.

Hoezo:  Voor welke voetbalploeg supporter jij? 
Adri:  Ik supporter voor Racing Genk. 
  Dat zie je vaak aan mijn t-shirt. 
  Ik heb ook een sjaal en een muts.

Hoezo:  Heb je ook een favoriete speler? 
Adri:   Natuurlijk, dat is Onuachu. 
  Dat is een aanvaller die veel goals maakt.

Hoezo:  Ben je al eens in het stadion van Genk geweest? 
Adri:  Ja, ik ga soms met mijn zus Jenny in Genk supporteren.  
  Dat is gewoon geweldig. 
  Ik vind het stadion van Genk heel mooi. 
  Er is altijd heel veel sfeer. 
  De andere wedstrijden probeer ik op de tv te volgen. 



spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

  Soms spelen ze heel laat. 
  Dan moet ik al gaan slapen. 
  Maar soms mag ik van de begeleiding wat langer opblijven. 
  Zo kan ik toch nog een deel van de match kijken.

Hoezo:  Volg je ook de andere ploegen in de Belgische competitie? 
Adri:  Jazeker. 
  Ik ken de meeste uitslagen. 
  En ik weet altijd wie aan de leiding staat.

Hoezo:  En op welke plaats staat Genk nu?

Adri:   Momenteel staan ze op de zesde plaats. 
  Maar ze gaan zeker en vast nog veel matchen winnen.

Hoezo: We wensen je nog veel plezier met het supporteren.

Katrien en Adri
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HERFST

  Rood, oranje, bruin en geel
  Deze kleuren zie je in de herfst heel veel

  Overal mooie kleuren
  En in het bos heerlijke geuren

  Bladeren dwarrelen in het rond
  Paddenstoelen op de grond

  Herfst vinden we wel fijn
  Maar er mag niet te veel wind en regen zijn

      Bart, Glenn, Lara en Mike

Gedicht



geplande activiteiten

rara op de kalender activiteiten

We plannen nog steeds geen grote activiteiten. 
Ook onze uitstappen blijven nog beperkt. 
Want het coronavirus is nog niet verdwenen. 
Samen kunnen we besmettingen voorkomen. 
Hopelijk kunnen we na de winter weer fijne uitstappen en grote activiteiten 
plannen.

Activiteiten en het coronavirus
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