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sportop de kalender activiteiten

verslagen van de voorbije activiteiten

In dagcentrum Poels zijn we met een vast groepje al een hele tijd bezig met 
vorming rond ‘Ik ben, dus ik kies’. 
Een Amerikaanse professor deed ooit een groot onderzoek. 
Hij stelde aan duizenden mensen overal ter wereld dezelfde vraag:  
Wat maakt jou gelukkig? 
Uit de antwoorden kwam heel vaak “je wordt gelukkig als je zelf mag kiezen of 
beslissen”. 
Met dat zinnetje in ons achterhoofd zijn we met de vorming gestart.

Hoezo kwam langs om daar wat meer over te vernemen.

 
Hoezo: Over wat gaat de vorming? 
Kimberly:  Over kiezen en over jezelf. 
Jordi:  Over je leven vroeger, nu en later.

Hoezo: Hoe zijn jullie gestart? 
Fabienne: We zijn gaan winkelen. 
  We hebben elk onze eigen map gekozen. 
Melissa: Iedereen heeft een andere map. 
Nina:  Daarin steken we onze papieren over de vorming. 
  Ik heb een map met hartjes.

Vorming in dagcentrum Poels: 
‘Ik ben, dus ik kies’
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verslagen van de voorbije activiteiten

Hoezo: En wat doen jullie zoal tijdens de vorming? 
Pieter: We hebben prenten gezocht. 
Kimberly: We hebben ons zelf voorgesteld. 
Nina:  We maakten een geluksvogel. 
  En we luisterden naar liedjes over geluk. 
Jordi:  We praatten over ‘gelukkig zijn’ en over wat ons gelukkig maakt. 
Nina:   Ik maak graag de opdrachten op de werkblaadjes.

 
 
Hoezo:  Jullie hebben ook gepraat over ‘kiezen’? 
Marlies: Zelk kiezen is belangrijk. 
  Je kan bijvoorbeeld je kleren kiezen. 
  Of je kan pralines kiezen die je lekker vindt. 
Nina:  Het is ook fijn om zelf te kiezen wat je wil eten. 
Jordi:  Het is belangrijk dat je kunt kiezen naar je eigen smaak. 
  Ik vind het bijvoorbeeld fijn om kleren te kopen die ik zelf mooi   
  vind. 
Kimberly: Op restaurant kan je ook kiezen wat je wil eten.

Hoezo: Wat is belangrijk als je zelf wil kiezen? 
Jordi:  Dat je kan zien waartussen je kan kiezen. 
  In een restaurant staat er soms een buffet waar je uit kan kiezen.
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verslagen van de voorbije activiteiten

Hoezo: Kan je heel je leven kiezen? 
Eddy:  Nee.  
  Ik kies eigenlijk niet graag zelf. 
Jordi:  Je kan ook niet alles zelf kiezen. 
Kimberly:  Een baby kan nog niet kiezen. 
  Oudere mensen kunnen soms ook niet meer goed kiezen. 
Fabienne:  Mama en papa helpen mij kiezen. 
Jordi:  Ik vind kiezen moeilijk. 
  Als ik bijvoorbeeld moet kiezen tussen een film of een boek, dan  
  wil ik ze allebei. 
Pieter: Ik vind kleren kiezen moeilijk. 
  Mama of papa helpen me.

Hoezo: Wat is gemakkelijk om te kiezen? 
Melissa: Ik vind het gemakkelijk om kleren te kiezen. 
Nina:  Beleg kiezen voor op de boterham is gemakkelijk. 
Marlies: Ik kies zelf mijn kleren. 
  Ik vind dat niet moeilijk. 
  Papa of mama gaan wel mee naar de winkel.

Hoezo:  En over wat kunnen jullie nog kiezen? 
Marlies: We praatten ook over kiezen en vrije tijd. 
  We vertelden over wat we doen in onze vrije tijd. 
  Ik doe veel terrasjes. 
  En we hadden het ook over wat we eens willen proberen te doen. 
  Ik wil graag eens voetballen.

Hoezo: Doen jullie graag vorming? 
Pieter: Ik vind het fijn om samen te zitten en te babbelen. 
Jordi:  Ik vind het interessant om naar iedereen te luisteren. 
Kimberly:  Ik doe de opdrachten graag. 
Joris:  We proberen goed te luisteren naar mekaar. 
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Jordi:  We mogen steeds onze mening zeggen. 
  En we maken ook plezier. 
 
De vorming is nog lang niet afgelopen. 
We gaan het nog hebben over wonen, werken, familie, vrienden en onze 
toekomst.

En we mogen ook eens dromen. 
Dan gaan we bekijken hoe we onze dromen kunnen waarmaken.

Eddy, Pieter, Jordi, Kimberly, Fabienne, Joris, Nina, Marlies, Melissa en Karin
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Woensdag 14 december was het een spannende dag in de Kruisstraat.  
Die dag hielden we ons langverwachte kerstfeest. 
Hier gingen natuurlijk heel wat voorbereidingen aan vooraf.  
Zo maakten de gasten overdag lekkere desserts. 
Heel wat tafels en stoelen werden verplaatst. 
En de kerstman zorgde voor pakjes onder de kerstboom.  
Het resultaat mocht er zijn. 
’s Avonds kon iedereen aanschuiven aan één grote gezellige tafel. 

De avond begonnen we met lekkere aperitiefhapjes en een glaasje 
kinderchampagne.  
Nadien genoten we van een heerlijk voorgerecht. 
Natuurlijk konden de kroketten niet ontbreken. 
Iedereen zijn buik was goed gevuld. 
Gelukkig hadden we nog plaats voor de zelfgemaakte chocomousse en 
tiramisu. 

Na al dat eten was het tijd voor het hoogtepunt van de avond: de cadeautjes. 
Voor iedereen was er iets moois.  
Zo kreeg Glenn bijvoorbeeld een knuffel van Maya de Bij. 
Inne kreeg dan weer nieuwe houten puzzels. 
Wesly was blij met zijn trui van F.C. De Kampioenen.  
Lara en Mike kregen een mooie weekendtas cadeau. 
Jo en Johan gaan geen koude voeten hebben met hun nieuwe pantoffels.  
Die van Jo zijn wel wat angstaanjagend.  
Dave en Bart gaan heerlijk slapen. 
Zij kregen nieuwe pyjamabroeken en een dekbedovertrek.  
In Sara haar pakje zaten nieuwe diertjes en wat boeken om te lezen. 

Iedereen was blij met het kerstgeschenk. 
Het was een geslaagde avond.

Michelle

Kerstfeest in de Kruisstraat
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Startfeest

Op vrijdag 9 december waren we welkom op het Startfeest.  
Ik heb samen met De Spot veel dingen mogen maken voor de inrichting van 
dit feest.

In ons houtatelier hebben we een houten boom gemaakt.  
Deze boom staat symbool voor alles wat we graag willen bereiken bij vzw 
Martine van Camp.  
Ik ben heel blij dat we de boom na het feest in de inkomhal hebben gezet.  
Ik heb deze na het feest samen met Caroline versierd voor Kerstmis.  
Na Kerstmis krijgt de boom weer andere versiering. 
Zo groeit hij mee met ons, met vzw Martine van Camp.

Ik maakte ook nog een plakpaal voor affiches en ideeën. 
Voor de Dienst Inclusieve Ondersteuning maakten we een schietstand.  
Ik heb kleine katapulten gemaakt zodat mensen ‘doelen’ konden raak 
schieten.  
Elk diertje stond symbool voor een doel waar de begeleiding graag wil aan 
werken.

Voor De Spot heb ik de visjeskraam helpen aanpassen voor het feest.  
Aan elk beentje dat kon worden gevist heb ik een project gehangen.  
Zo konden de mensen onze toekomstige projecten leren kennen.

Het feest zelf was heel leuk. 
De bakkerij deelde taart uit en bij De Spot kon je soep krijgen. 
Er was heel veel volk en daardoor was het feest een succes. 
Iedereen van vzw Martine van Camp had een apart standje. 
Je kon overal gaan horen waar elk team in de toekomst aan wil werken.

Buiten waren er twee grote vuurkorven. 
Het vuur was erg gezellig. 
Wij vonden het echt een toffe namiddag.

Hilde en Miguel
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In november waren we uitgenodigd voor het galabal van Apojo. 
Hier keken we allemaal naar uit.

Om één uur vertrokken we met onze bus richting Aarschot. 
Maar natuurlijk trokken we eerst onze mooiste kleren aan. 
Iedereen had er veel zin in.

Het werd een heel gezellige namiddag. 
Er was veel volk. 
De zaal was mooi versierd. 
Eerst kwamen er mensen uit verschillende voorzieningen een optreden geven. 
Deze optredens waren echt knap. 
Iedereen kreeg dan ook een luid applaus.

Daarna was er nog een fuif. 
Hier lieten we ons helemaal gaan. 
We hebben veel gedanst.

We kwamen ook nog iemand bekend tegen. 
Charlotte was er ook. 
Zij woonde vroeger in de Kruisstraat. 
Rudi genoot ervan om met haar te dansen.

Ook Luc Cuypers danste en zong de hele namiddag. 
En Luk Volders amuseerde zich ook. 
Hij was blij dat er zo veel mooie meisjes waren. 
De namiddag ging veel te snel voorbij.

Tijdens de terugweg was het heel stil in de bus. 
Iedereen was dan ook moe van het dansen. 
Maar iedereen was ook blij met deze fijne namliddag.

We hopen dat we volgend jaar opnieuw uitgenodigd worden.

Liesbeth Wuestenberghs

Uitstap naar het galabal van Apojo
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Mike
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in de kijker op de foto

Op het einde van de maand gaan Theo en ik wandelen.

Theo werkte vroeger in het dagcentrum. 
Toen deed ik vaak tuinwerk met Theo.

We kunnen heel goed praten over vroeger. 
Theo vertelt grappige verhalen over tuinkabouters die omwaaien. 
En dit verhaal is niet verzonnen.

Soms gaan we wandelen tot drie uur. 
Na het wandelen gaan we altijd iets drinken op café. 
We kiezen allebei ice tea.

Na het drankje wandelen we terug naar de auto. 
Theo brengt me dan terug naar Langenberg.

Theo en ik kunnen goed praten. 
Theo, dankjewel voor de leuke namiddagen.

Paul

Vrijwilliger in de kijker:  
Theo van de Goor



in de kijker

in de kijker op de foto

Ons aanbod voorgesteld: 
de Eduard Robeynslaan
Onze voorziening wordt steeds groter.  
Daarom willen we in elke editie van de Hoezo iets uit ons aanbod voorstellen. 
Deze keer is dat de groepswoning ‘Eduard Robeynslaan’ van de Dienst 
Inclusieve Ondersteuning. 

In onze voorziening zijn drie afdelingen: Dagcentrum Poels, Residentieel 
wonen en DIO. 
DIO is de afkorting van Dienst Inclusieve Ondersteuning.  
Binnen DIO zijn er verschillende woon- en begeleidingsvormen:

- De Spot: dit is een dagbestedingsproject gevestigd in de Speelhofstraat  
 te Diest.

- Begeleidingen aan huis voor cliënten die zelfstandig wonen.

- Studiowonen: er zijn inmiddels vijf studioprojecten met telkens vijf tot   
 zeven studio’s in één gebouw. 

- Groepswonen: kleinschalige groepswoningen waar drie tot vijf mensen  
 samenwonen. 
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in de kijker op de foto

De ‘Eduard Robeynslaan’ is een groepswoning.  
Hier wonen momenteel vier mensen samen: Rudy, Ronald, Axel en sinds 
januari Suat. 

De vaste begeleiders zijn An, Anke en Liena.  
Zij komen elke dag aan huis, zowel ’s morgens als ’s avonds.  
Ook in het weekend komt de begeleiding langs en doen ze regelmatig een 
activiteit.  
’s Nachts zijn de bewoners alleen.  
Bij noodgeval kunnen ze wel altijd naar een permanentie gsm bellen. 

Elke bewoner heeft zijn eigen kamer.  
Daarnaast zijn er enkele gemeenschappelijke ruimtes waar iedereen gebruik 
van maakt.  
Dat zijn de keuken, living, wc en badkamer.  

 
’s Morgens ontbijten de bewoners samen in de gemeenschappelijke ruimte. 
Om negen uur vertrekken ze naar hun werk of het dagcentrum.  
Rudy gaat overdag naar het dagcentrum Turnhoutsebaan.  
Axel werkt bij Entiris. 
Maar wanneer er geen werk is, gaat hij naar dagcentrum de Spot.  
Ronald heeft vroeger ook bij Entiris gewerkt.  
Hij is nu op pensioen en gaat ook naar de Spot.  
Ook Suat gaat 4 dagen per week naar de Spot. 
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Wanneer de bewoners ’s avonds thuiskomen, eten ze graag samen.  
Soms doen ze een gezamenlijke activiteit, zoals knutselen of eens koken of 
bakken. 
Op woensdag gaan de bewoners iets afhalen bij de frituur of koken ze samen. 
Dit is altijd heel gezellig.

Elke donderdag gaan Rudy, Ronald en Axel samen naar de muziekschool.  
Ze leren er verschillende instrumenten te bespelen zoals piano, gitaar en 
drum.  
Jaarlijks geven ze ook een klein optreden. 

Gezelligheid en huiselijkheid vinden we erg belangrijk in de Robeynslaan. 
Door de gemeenschappelijke ruimtes kan je al vaker een babbeltje slaan met 
elkaar.  
Hebben de bewoners nood aan rust, dan kunnen ze zich altijd even 
terugtrekken op hun kamer.

Op hun kamer kunnen ze ook tv kijken.  
Dit zorgt voor een goed evenwicht in onze groepswoning!

Liena



in de kijker

in de kijker op de foto

Lieve Willy,

Begin december hebben wij heel plots afscheid van jou moeten nemen.  
We missen jou nog ontzettend hard.  
We konden heerlijk babbelen met jou.

Samen fijn grapjes maken. 
Jij was onze meest gepassioneerde schrijnwerker. 
Jij blijft voor altijd een deel van de Spot.

Hilde Robert

Lieve Willy,

Je dagelijkse gezelschap in de Groenstraat missen we ontzettend veel.  
De grappen van de begeleiding die alleen jij begreep en waarmee jij kon 
lachen.  
Willy, de vriend van alleman, met je droge humor en gevatte grapjes. 

Je hebt een zeer speciaal plekje in het hart van Els , de bewoners en alle 
begeleiding van de Groenstraat. 

Je wordt erg gemist. 
We zullen steeds aan je blijven denken. 

 Ebru Yildirim

In memoriam: Willy Nuyts
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“ Ik verberg mijn tranen als ik je naam zeg, 
De pijn in mijn hart is nog steeds hetzelfde. 
Ik lach,  
leef mijn leven,  
maar mis je nog ontzettend”

Ik ben blij dat ik je vrouw mocht zijn.  
Ik ben blij dat ik mooie herinneringen heb samen met jou die mij eeuwig bij 
zullen blijven. 

 Els Branders 
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Homo universalis 2022

Op tv zijn vaak leuke programma’s. 
Iedereen kent wellicht het spelprogramma ‘Homo Universalis’.

Om dat spel te kunnen winnen, moet je veel verschillende dingen kunnen. 
Want voor elke opdracht heb je een andere kwaliteit nodig.

Je moet handig zijn. 
Je moet sportief zijn. 
Je moet een beetje geluk hebben. 
Je moet iets kunnen onthouden. 
Je moet goed kunnen zoeken. 
Je moet geduld hebben.

Wij wilden dit zelf ook eens organiseren voor onze cliënten. 
Daarvoor gingen we naar de sporthal van Averbode. 
We hadden deelnemers van De Spot, dagcentrum Poels en dagwerking 
Turnhoutsebaan. 
En er waren ook supporters.

Een ganse dag hebben we allerlei opdrachten gedaan. 
Wie slaagde voor de opdracht, die juichte van blijdschap. 
Maar telkens viel er ook iemand af. 
En de laatste die overbleef, die was Homo Universalis.

Alle deelnemers deden hun uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te 
doen. 
Maar helaas moest er bij elke opdracht telkens iemand uit het spel. 
Op het einde van de dag werd het natuurlijk heel spannend. 
Uiteindelijk ging Jolien van de Spot met de grote titel ‘Homo Universalis 2022’ 
naar huis. 
Maar iedereen heeft veel plezier gemaakt. 
We kijken al uit naar Homo Universalis 2023.

Karin
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Twee keer maand organiseert stad Diest een sportnamiddag voor de mensen 
van De Spot. 
We leren veel nieuwe sporten kennen. 
We leven ons uit en bewegen samen. 
En we leren veel nieuwe mensen kennen. 
Kunnen jullie raden in welke sporten we ons uitgeleefd hebben?

Ontmoet de beweging

OPLOSSINGEN: 1 darts 2 bowling 3 kayak 4 muurklimmen 5 padel 6 schaatsen 
7 pingpong 8 Alpaca wandeling 9 petanque
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EDC-kaart

Is je EDC-kaart vervallen?

Een EDC-kaart is een ‘European Disability Card’. 
Deze kaart is 5 jaar geldig. 

Dit jaar vervallen de eerste kaarten.

Wens je een nieuwe kaart te bestellen?  
Dan moet je weten dat er pas een nieuwe kaart aangemaakt kan worden als je 
huidige kaart effectief vervallen is.

Als je te vroeg een nieuwe kaart bestelt, krijg je alleen een duplicaat met de 
einddatum van je huidige kaart.  
Je bestelt de nieuwe kaart dus best vanaf de eerste dag die volgt op de 
vervaldatum.

 
Vraag een nieuwe kaart aan:

online via: 
MyHandicap;

via een brief naar: 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Directie-generaal Personen met een handicap 
Kruidtuinlaan 50 bus 150 
1000 Brussel

Of vraag hulp aan de sociale dienst.

Het FOD bekijkt samen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die 
de EDC-kaarten coördineert, de mogelijkheid om voor de toekomst proactief 
de nieuwe EDC-kaarten af te leveren. 

Lotte
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Wandelen met De Spot
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spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

De hobby van Jelle

Jelle is een begeleider binnen Dienst Inclusieve Ondersteuning 
De hobby van Jelle is snowboarden. 
Hoezo zocht Jelle op voor een gesprek met hem over zijn hobby.

Hoezo:  Dag Jelle.  
  Ik hoorde dat snowboarden jouw grote hobby is.  
  Wat is dit precies? 
Jelle:   Snowboarden is een sport die je uitoefent op de sneeuw en in de  
  bergen.  
  Je kan het vergelijken met skateboarden maar dan zonder wieltjes. 

Hoezo:  Maar hier zijn toch geen hoge bergen en zeker geen sneeuw? 
Jelle:   Klopt.  
  We zoeken die sneeuw en bergen op.  
  Vanaf november zijn dit binnen Europa de populairste landen:  
  Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Zwitserland.  
  Maar je kan ook naar Duitsland, Spanje, Polen, Tsjechië of    
  Slowakije gaan.

Hoezo:  Waar ga jij het meest naartoe? 
Jelle:   Naar Oostenrijk en Frankrijk.  
  Maar ook in Zwitserland en Italië ga ik wel eens snowboarden.  
  Één keer ben ik zelfs in Canada geweest.  
  Ik droom er van om ooit eens in Japan te gaan snowboarden. 
  Daar ligt de sneeuw soms wel meer dan 6 meter dik.

Hoezo:  Ik zag in het nieuws dat er haast geen sneeuw ligt. 
Jelle:   Dit is zo, maar soms gaan we wel 3000 meter hoog.  
  Om boven op de berg te geraken, bestaan er skiliften. 
  Eens je boven op de berg bent, heb je verschillende manieren om  
  naar beneden te boarden.  
  Boarden in de poedersneeuw is wat ik het liefste doe.  
  Voor ik die poedersneeuw in duik, overloop ik eerst alle risico’s. 
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  Ik bekijk alle weervoorspellingen nog eens.  
  En ik ga na of mijn uitrusting nog in orde is.

Hoezo:  Wat is een snowboard uitrusting? 
Jelle:   Je hebt nodig: een snowboard, snowboardbindingen, sjaal, 
  snowboardschoenen, helm en skibril, warme kousen, dikke jas, 
  goede handschoenen, fleece pull en thermisch ondergoed.  
  Snowboarden doe ik nu al 24 jaar.  
  Waarvan ik ook 10 jaar lesgeef.  
  Les geef ik dan alle leeftijden.  
  Mijn jongste leerling was 6 jaar. 
  Mijn oudste leerling was 59 jaar.

Hoezo:  Mijn laatste vraag.  
  Hoe zit het met après-ski?  
Jelle:  In Frankrijk kennen ze dat niet overal. 
  Maar het komt wel meer voor dan vroeger. 
  In Oostenrijk begint de après-ski al tijdens het skiën.  
  Om 14.00 uur hoor je daar al de muziek uit de berghutjes komen.  
  Mij vind je daar zelden.  
  Ik blijf snowboarden tot de laatste lift sluit. 
  Dat is meestal rond 17.00 uur.  
  Dan wacht ik op de top van de berg, tot de lift wordt stil gezet.  
  Voor mij is dat het mooiste moment van de dag. 
  Want dan is het superstil. 
  Dan kan ik rustig van het uitzicht genieten.     
  Na die rust en stilte is het dan zalig om super snel naar beneden 
  te boarden. 
  De meeste mensen zijn naar de après-ski of al naar hun verblijf. 

Hoezo: Jelle, bedankt voor dit fijne gesprek.

Jelle en Klazien
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Winterpret
 
Stilaan komt de winter er aan 
Steeds vroeger schijnt de maan 

Sneeuwballen gooien, alles wit 
Iemand die op de slee zit 

Handschoenen, muts, sjaal en een dikke jas 
Komen dan goed van pas 

Vogelkastjes in de boom 
Warme chocomelk met slagroom 

Onder een dekentje, lekker knus, dat mag 
Genietend van een koude winterdag

Theo en Anita Van Onckelen

Gedicht



spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

Deze keer gaan we op zoek naar hoofddeksels. 
Veel succes.

BADMUTS / FIETSHELM / MIJTER /
STROHOED / BERENMUTS / KOKSMUTS /
PET / TULBAND / BOLHOED / KROON /
SOMBRERO

Woordzoeker
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