
Kilometers malen tijdens  
eigen Ronde van Vlaanderen 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

V laanderen is al jaren gek van De Ronde, en dat bracht Kris-
tel Burssens (kine woononder-
steuning) op het idee om onze ei-
gen Ronde van Vlaanderen te orga-
niseren. Gedurende twee weken, 
van 19 maart tot 2 april, zouden 
zorggebruikers en medewerkers 
de kans krijgen om zoveel mogelijk 
kilometers bij elkaar te fietsen. 

Door er een competitie tussen de 
verschillende afdelingsblokken 
van te maken (welk blok haalt uit-
eindelijk de meeste kilometers?) 
zou iedereen gemotiveerd zijn om 
extra te bewegen.  

Het plan werd enthousiast ont-
haald, dus ging een zeskoppig 
werkgroepje (bestaande uit colle-
ga’s van de woon– en de dagonder-
steuning) aan de slag om de al-
lereerste editie van onze eigen 
Ronde te organiseren.  
 

De eerste kilometers 

Alles startte op dinsdag 19 maart 
in onze volgelopen en fraai ver-
sierde polyvalente zaal, waar acht 
hometrainers stonden opgesteld. 
Gewezen coo rdinator dagonder-
steuning Noe l Callebaut kwam het 
startschot geven. Na een gezamen-
lijke opwarming trapten zorgge-
bruikers van de verschillende 

blokken de allereerste kilome-
ters. Gedurende twee weken 
zouden er dagelijks zorgge-
bruikers en medewerkers 
langskomen om een tijdje te 
fietsen. Dat kon overigens ook 
in de buitenlucht, met onze 
duofiets of met andere rijwie-
len. Alle afgelegde afstanden 
werden nauwgezet geregi-
streerd. Tussenstanden wer-
den regelmatig bekendge-
maakt om iedereen aan te zet-
ten no g meer te fietsen.   

Wie won de Ronde van Vlaanderen in 
2019? U zal zeggen: Alberto Bettiol, 
maar dan bent u fout. Het was namelijk 
blok blauw, althans wanneer we het 
over onze eigen Ronde van Vlaanderen 
hebben. Die werd niet op één dag maar 
op twee weken gereden, hoofdzakelijk 
in onze polyvalente zaal. Een verslag.  
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De Ronde 
bracht een zel-
den geziene 
dynamiek op 
gang in onze 
voorziening.  

Kilometers malen tijdens eigen  
Ronde van Vlaanderen          Vervolg van voorpagina 

Onze Ronde van Vlaanderen bleek haar 
doel niet te missen. Er werd inderdaad 
veel meer gefietst dan gewoonlijk: alles bij 
elkaar ging het maar liefst om 3087 km. 
De Ronde bracht een zelden geziene dyna-
miek op gang in onze voorziening. Zowel 
zorggebruikers als medewerkers lieten 
zich gewillig meeslepen in de fietscompe-
titie.   

Het slotevenement, op dinsdag 2 april in 
onze polyvalente zaal, was eveneens erg 
geslaagd. Gewezen Tourwinnaar Lucien 
Van Impe kwam er onder grote belang-
stelling en luid applaus de prijzen uitrei-
ken, terwijl wielercommentator Louis 
Cooreman alles deskundig aan elkaar 
praatte. Van Impe zei trots te zijn op het 
aantal kilometers dat Levensvreugde Ver-
blijven bij elkaar had gefietst.  
 

Het wielercafé 

Leden van het oudercomite  hadden in de 
polyvalente zaal een wielercafe  voorzien 
tijdens de slotdag (waarvoor dank). Ou-
ders en andere geï nteresseerden waren 
uitgenodigd. Het was de bedoeling dat het 
cafe  ook na 16 uur zou openblijven, maar 
dat was uiteindelijk niet nodig. De belang-

stelling van buitenaf bleef immers be-
perkt.  

Desondanks was onze eigen Ronde van 
Vlaanderen een groot succes. De kans be-
staat dan ook dat er volgend jaar een 
tweede editie komt. Niets zo motiverend 
immers om onze zorggebruikers me e r te 
laten bewegen dan een dergelijk, kleurrijk 
evenement. ● 

 

 

 

 

 

De 
Uitslag  

 

1. Blok blauw (680 km).  

2. Blok wit (549 km). 

3. Blok geel (463 km). 

4. Blok grijs en groen (436 km). 

5. Blok paars (415 km). 

6. Blok oranje (372 km). 

Foto voorpagina: Onze laatste 
Tourwinnaar Lucien Van Impe 
deelt drinkbussen uit tijdens het 
slotevenement.  

Foto links: Mede-organisator 
Silke De Nul (medische dienst 
woonondersteuning) wordt geïn-
terviewd door TV-Oost.  

Foto boven: Lucien Van Impe 
poseert met externe zorggebruiker 
Anja Delacroix.  



Spurten tot aan de finish 
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Door Véronique Redant 

 Interne zorggebruiker 
 

O p 2 april kwam iedereen samen 
om de Ronde van Vlaanderen af 

te sluiten in de feestzaal. Ook de win-
naar(s) werden toen bekendge-
maakt. Blok blauw had gewonnen 
(de Iris, de Aster en de Anemoon)! 
Dit is het gebouw waar mijn leef-
groep zich bevindt.  

Lucien Van Impe was hierbij aanwe-
zig en mocht de beker overhandigen. 
Ik was dan ook heel blij om de beker 
te mogen ontvangen (zie foto). Het is 

een hele mooie, grote maar ook zwa-
re beker die nu een plaats heeft ge-
kregen in de gang van het gebouw. 
Zo kan iedereen hem bekijken. Alles 
werd gefilmd door TV-Oost, waar-
voor Lucien Van Impe een interview 
heeft gegeven. Diezelfde avond werd 
het al uitgezonden op tv.  

De presentator Louis zorgde verder 
voor een leuke sfeer en liet ons een 
allerlaatste keer spurten tot aan de 
finish. Achteraf werden we beloond 
met een drankje en een heerlijk stuk 
taart. Iedereen kreeg een bidon als 
beloning voor hun prestaties. ● 

Door Wendy Verhelst 

 Begeleidster woonondersteuning 
 
 

V rijdag 19 april zijn Ellen De Bondt en ikzelf gaan zwem-
men te Lebbeke, met interne zorg-
gebruikers Thijs Van Den Berghe 
en Gene Parvez Akthar. Voor Gene 
was dit een mooie afsluiter van de 
paasvakantie, voor Thijs een acti-
viteit die hij zeer graag doet.  

Er waren veel kinderen in het 
zwembad en er was een spring-
kasteel met waterglijbaan. Geluk-
kig waren er 2 banen afgesloten, 
waardoor wij in alle rust konden 
ontspannen en bewegen.  

De redders hielpen ons om Thijs 
met een lift in het water te bren-
gen. We ondersteunden hem met 
schuimnoodles, Thijs voelt zich zo 
in balans en is zelfzeker in het wa-
ter. We lieten Thijs ook stappen in 
het water met behulp van begelei-
ding, en lieten hem zelfs ‘alleen’ 
zwemmen. Een klein uurtje in het 
water doorbrengen is meer dan 
voldoende, het is al snel te koud 
zonder al te veel beweging.  

Aangezien het die dag prachtig 
weer was, besloten we als afslui-
ter nog een ijsje te gaan eten bij 
Dream Ice. ● 

Liesbeth Noens vervangt Jorien 
 
Door Liesbeth Noens 

 Hoofdbegeleidster-pedagoge MFC De Appelboom 
 

 

S inds 1 april 2019 werk ik in het MFC De Appelboom als hoofdbege-
leidster en pedagoge, dit ter vervanging van Jorien Raeymaekers. Ik 

stel mij graag even voor!  

Ik ben 35 jaar en woon in Sint-Lievens-Houtem. Ik ben een alleenstaande 
mama en heb 1 zoontje, Lowie (7 jaar). Wanneer ik niet aan het werk ben, 

neemt de zorg van en voor Lowie uiteraard een 
belangrijk deel van de ‘vrije’ tijd in. Hoe dan 
ook, ik ben een bezige bij en zit dus weinig stil. 
Ik hou van ‘do it yourself’-projectjes, maar ook 
van dansen en lopen. 

Ik studeerde in 2007 af aan de Universiteit van 
Gent, richting pedagogische wetenschappen, 
optie orthopedagogiek. Ik ging toen meteen 
aan het werk maar koos er ook voor om tegelij-
kertijd mijn lerarenopleiding af te werken. In 
2009 behaalde ik mijn pedagogische bekwaam-
heid in het lesgeven.  

De eerste 10 jaar van mijn loopbaan werkte ik 
in verschillende organisaties, hoofdzakelijk met 

personen met een drugproblematiek. Ik was er zorgtrajectbegeleider, 
ging samen met de clie nt op pad om problemen op verschillende terrei-
nen aan te pakken.   

In 2017 kwam ik terecht in het onderwijs; in eerste instantie als leer-
kracht, later als orthopedagoge. Ik werkte in verschillende scholen, voor-
namelijk bijzonder secundair onderwijs en deeltijds beroepsonderwijs. Ik 
deed er heel wat expertise en kennis op omtrent de doelgroep waarmee 
ik ook vandaag dagdagelijks aan de slag ga in het MFC, waar ik dus op 1 
april startte.  

Intussen ben ik ruim een maand binnen Levensvreugde Verblijven aan 
het werk, en het bevalt me hier enorm. Ik ben gemotiveerd om met volle 
overgave deze functie en de zorg voor de jongeren en het team zo goed 

 

Thijs geniet  
van ijs 
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Overleden 
 

Tijdens het paas-
weekend overleed 
Roger Van Key-
meulen, broer van 
interne zorgge-
bruiker Rita.  

 

Op 24 april over-
leed Christiane 
Muller, schoon-
moeder van Frank  
Vande Putte, vrij-
williger in de dag-
ondersteuning.  

 
 
 

Stadsradio Goeiedag te gast in  
Levensvreugde Verblijven 

Door Berbe De Coster 

 Pedagogisch coördinator 
 

O p woensdag 27 maart kwamen Ingrid 
Daelman en Tom Bracke van de Aal-

sterse stadsradio Goeiendag langs voor 
het programma Iedereen Radio! 

Dit programma is gebaseerd op het tv-
programma Radio gaga. In elke aflevering 
komen mensen aan het woord die anders 
nooit de kans zouden hebben om op de 
radio te komen. Zo kwamen ook het rust-

huis, de psychiatrie en scoutsgroep Akabe 
al aan de beurt. 

Men wil elke praatgast de kans geven om 
zijn of haar persoonlijk verhaal te brengen 
en om een verzoeknummer aan te vragen. 
De presentatoren brachten een mobiele 
radiostudio mee voor de opnames. In de 
feestzaal konden andere zorggebruikers 
en begeleiders meeluisteren via monitors. 

Een negental zorggebruikers mochten een 
babbeltje slaan met de presentatoren. Ze 
hadden het over het leven zoals het is op 
Levensvreugde Verblijven. Er werden leu-
ke anekdotes verteld en er werd uitleg ge-
geven over de activiteiten hier op Levens-
vreugde. Ook het welbevinden van elkeen 
kwam ter sprake. De radiomakers wilden 
graag weten hoe elke zorggebruiker zich 
hier voelt, en wat zijn of haar wensen en 
dromen voor de toekomst zijn. 

Iedereen Radio! wordt elke zondagvoor-
middag van 9 tot 10 uur uitgezonden op  
Radio Goeiedag Aalst (105.1 FM). Maar het 
is ook te ontvangen via hun website. Het is 
tevens interessant om de Facebookpagina 
van Stadsradio Goeiedag in het oog te hou-
den. 

Ingrid en Tom brachten ook een fotograaf 
mee die portretten maakten van de praat-
gasten, van de luisteraars en van de omge-
ving. Deze foto's e n de opnames zullen ge-
publiceerd worden op Facebook en op de 
website van Radio Goeiendag. Intussen is 
de uitzenddatum (zondag 28 april) van 
Iedereen Radio! achter de rug. Herbeluiste-
ren kan echter nog via hun website. ● 

goeiedagradio.be 

Zorggebruikers poseren onverwachts voor 
academiestudenten  
Door Sofie Van Cauter 

 Begeleidster Wonen in de Stad 
 

M et de ‘Geï ntegreerde Dagondersteuning’ — ons activiteitengroepje van de woon-
ondersteuning voor interne zorggebruikers die niet (altijd) naar de dagonder-

steuning gaan — bezoeken we maandelijks de bib van Aalst. 
Op woensdag 13 maart waren er toevallig ook enkele leer-
lingen van de kunstacademie aanwezig. Ze leerden verschil-
lende tekentechnieken en zochten hiervoor modellen. Enke-
le van onze zorggebruikers (Theo, Marleen, Gracy, Danie l en 
Gustaaf) wilden dit met plezier doen.  

Na een kwartiertje waren de portretten klaar en kregen 
onze zorggebruikers hun tekening mee naar huis. De leer-
lingen waren zeer lovend over onze zorggebruikers, die 
zich ontpopten tot voorbeeldige modellen. Of hoe een leuke 
samenwerking tussen Levensvreugde Verblijven en de Aal-
sterse kunstacademie spontaan tot stand kan komen. ● 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE582pjNfhAhWKY1AKHWtKAVoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.goeiedagradio.com%2F&psig=AOvVaw2iXJ6-zmXDAksRi4ROl1ii&ust=1555589414270015


Medewerkers treden op  
voor zorggebruikers 
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Door Ellen De Bondt en Charlotte 
Buijsse 

 Begeleidsters woonondersteuning 
 

W e kregen we een mail van Baldwin 
De Vidts (voorzitter Rotary Club 

Aalst) met de vraag of we interesse had-
den om naar de film te gaan op zondag. 
Natuurlijk zeiden we volmondig “JA”! 

We kregen de primeur om naar de Dis-
neyfilm Dumbo te gaan kijken. Alles vond 
plaats op zondag 31 maart om 10 uur, in 
cinema Palace te Aalst. De zorggebrui-
kers keken er enorm naar uit. Er gingen 
in totaal 23 zorggebruikers mee, van 
leefgroepen Zonnebloem, Goudsbloem, 
Lijsterbes en blok blauw.  

We hadden een goed plaatsje in de bios-
coop, we zaten allemaal lekker gezellig 
bij elkaar. Tijdens de film hebben we veel 
gelachen en ook wel een traantje wegge-
pinkt. Om het met de woorden van zorg-
gebruiker Anne Wijnant te zeggen: ‘Het 
was een leuke, grappige film over een 
vliegende olifant.’  

Als afsluiter kregen onze zorggebruikers 
een paasei aangeboden. Dit vonden ze 
uiteraard ‘het ei op de taart’! Het duurde 
dan ook niet lang of het was bij iedereen 
opgesmuld.  

Kortom, het was een fijne ervaring voor 
onze zorggebruikers, ze hebben er met 
volle teugen van genoten! We willen dan 
ook de Rotary Club Aalst bedanken voor 
deze bijzondere schenking. Merci! ● 

B egeleiding en stafleden hebben naar goede traditie een swin-
gende playbackshow gebracht voor onze zorggebruikers. Die 

vond plaats op donderdag 18 april in onze polyvalente zaal. De 
show startte om 18.30 uur.  

Er was muziek voor jong en oud, van de Spice Girls tot de Stran-
gers (foto rechts), van Samantha tot Get Ready, van K3 tot Paul 
Severs — met als klap op de vuurpijl de Swingende Oma’s; zij 
brachten ‘Leef’ van Andre  Hazes jr.  

Zorggebruiker Hugo De Vos (foto links) presenteerde. De organi-
satie was in handen van begeleidster woonondersteuning Tineke 
(Christine Van der Elst), die samen met enkele collega's alles in 
goede banen leidde. Er waren zes optredens, en er was uiteraard 
heel wat ambiance. Volgend jaar krijgen de zorggebruikers de 
kans om te schitteren. Het aftellen is alvast begonnen. ● 

O p 21 maart werd 'Wereld 
Downsyndroomdag' ge-

vierd. Op deze dag wordt er aan-
dacht besteed aan mensen met 
dit syndroom, maar ook aan de 
personen die aan hen zorg verle-
nen.  

Omdat we vanuit onze voorzie-
ning veel bewondering en res-
pect hebben voor personen met 
het syndroom van Down, maar ze-
ker ook voor al onze medewerkers 
die dagelijks kwalitatieve onder-

steuning bieden, besteedden we 
ruimschoots aandacht aan deze 
dag. We verzochten iedereen 
(zoals de actie vraagt) om twee 

verschillende sokken te dragen, 
een oproep die veel weerklank 
vond (foto: de voeten van onze 
medische dienst).  

Ter info: in onze woononder-
steuning zijn er van de 94 zorg-
gebruikers 19 met downsyn-
droom (ongeveer 20 procent), 
in de dagondersteuning ligt dat 

cijfer iets hoger: van de 55 zorgge-
bruikers zijn er daar 13 personen 
met het syndroom van Down 
(ongeveer 25 procent). ● 

Verschillende sokken dragen tijdens Downsyndroomdag 

Op stap naar de 
cinema 

 



Door Bernadette Caekebeke 

 Medische dienst woonondersteuning 
 

O p de Dag van de Zorg vorig jaar (zondag 18 maart) had de opening 
plaats van ons fraaie duivenhok ‘Levensvleugel’. Ondertussen wonen 

de duiven hier dus al ruim een jaar. Ze vinden het hier geweldig dankzij 
de goede zorgen van de zorggebruikers, onder wie Danie l Staels (foto).  

De jonge duiven zijn intussen volgroeide duiven en kunnen kweken. Al 
wordt er in het grote duivenmilieu vaak een duivin toegewezen aan de 
doffer (zoals het mannetje wordt genoemd), bij ons mochten de doffers 
zelf een duivin zoeken. Momenteel beschikken we over vijf koppeltjes. Bij 
het ter perse gaan van deze nieuwsbrief waren er al vier geboortes, en er 
zullen er nog volgen. Het ging om de eerste broedsels.  

Een duif broedt zo'n zestien tot twintig dagen in een eenvoudig, wat rom-
melig nest of in een nest dat ze aangeboden krijgt. Als de jongen geboren 
worden, zijn ze blind en bedekt met dun, geel dons. Na drie a  zes dagen 
gaan de oogjes van de jongen open, en na elf dagen krijgen ze veren. De 
jonge duiven worden met duivenmelk uit de krop gevoerd. De moeder 
stopt het voederen na ongeveer zestien dagen, dan eet het jong zelf. Na 

vijfentwintig dagen kan het jong vliegen. ● 

Medewerker in de kijker  

Karine Van Campenhoud 
 

N ee, dit zijn niet de nieuwe uniformen voor het keu-
kenpersoneel. Karine, sinds 1987 kokkin in de dagon-

dersteuning, ondersteunt graag de activiteiten in haar afde-
ling, en toonde zich solidair toen er (op donderdag 14 
maart) carnavalfuif was en opgeroepen werd om verkleed-
kledij te dragen.  

Karine (50) heeft geen andere werkgever gekend dan Le-
vensvreugde Verblijven. Ze volgde snit en naad (en be-
drijfsbeheer), zocht werk en belandde 32 jaar geleden in de 
keuken van de dagondersteuning — en daar bevindt ze 
zich nog steeds. Koken schrikte haar niet af; ze was pas 12 
toen ze thuis al maaltijden klaarmaakte. In Levensvreugde 
Verblijven leerde ze gaandeweg koken voor grote groepen. 
Een echte koks– en hotelopleiding (bij Syntra) volgde ze 
pas toen ze hier al aan de slag was. Karine doet ook nog 
poetstaken, en was daarnaast ooit busbegeleidster en bus-
chauffeur.  

In het begin kookte ze dagelijks voor 16 zorggebruikers, nu 
voor 60. Intussen heeft ze een collega-kok, en zijn er heel 
wat administratieve taken bijgekomen. Zo heeft ze weke-
lijks overleg met Dominique Van Espen (kokkin woonon-
dersteuning) rond het opstellen van het menu en het uit-
schrijven van de recepturen.  

Haar betrekking is dus grondig veranderd doorheen de ja-
ren, maar haar motivatie bleef ongewijzigd. Karine is al-

door bekommerd om het welzijn (en de magen) van onze zorggebruikers. Haar engage-
ment vertaalt zich ook in het vrijwilligerswerk dat ze doet in onze voorziening. ● 

Eerste broedsels in duiventil 
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Door Wendy Verhelst en  
Naïma De Strijcker  

 Begeleidsters woonondersteuning 
 

Z ondag 24 maart mochten een twintig-
tal zorggebruikers van Levensvreug-

de Verblijven deelnemen aan de streek-
productentocht ‘Hop op ’t dorp’, georgani-
seerd door Pasar De Faluintjes. Speciaal 
voor ons werd er een huifkar voorzien, 
andere mensen konden deze tocht te voet 
(7 of 11 km) of per fiets (25 km) doen.  

Om 14 uur werden we opgehaald door 
Marc De Croes, de koetsier van onze huif-
kar. In totaal zijn we 3 keer gestopt om te 
proeven van lekkere streekproducten. De 
eerste keer kregen we een boerenboter-
ham met gehakt en een beker fruitsap of 
een streekbiertje. Bij aankomst van de 
tweede stop stond er een tafel klaar, voor-
zien van hapjes met stroop, plakjes appel-
cake en appelsap.  

We hadden mooi weer, het zonnetje gaf 
een zalige warmte tijdens onze rit op de 
huifkar. We zongen samen liedjes, vertel-

den elkaar leuke verhalen en hebben 
vooral veel gelachen. Bij aankomst kon-
den we nog een drankje kiezen, kreeg ie-
dereen een appel en was er tijd om onze 
blaas te ledigen.  

Om 17 uur werden we netjes terug afge-
zet. Hartelijke dank aan Marc De Croes, 
Pasar De Faluintjes en niet te vergeten Pa-
ter Rik om deze dag mogelijk te maken. ● 

Door Merel Verleysen 

 Begeleidster dagondersteuning 
 

W e vertrokken op donderdag 21 februari om 9 uur met ons busje naar Ninove, 
voor een aangepaste quiz in cc De Kuip. Daar waren een vijftiental ploegen uit 

verschillende voorzieningen samengekomen. Het was de eerste keer dat we deelnamen. 
Schoonderhage organiseerde alles voor het tweede jaar op rij. 

Bij aankomst namen we een kort filmpje op, want 
die dag kwam het Ee n-programma Iedereen be-
roemd filmen. We mochten ook zelf filmpjes doorstu-
ren. Daarin grapten we nog: ‘Wij zijn hier om te 
winnen’. En winnen deden we! 

Het was nochtans niet zo eenvoudig. Zo was er een 
vragenronde waarbij elk antwoord een eetbaar iets 
was. Er waren ook vragen over dieren, tv-program-
ma’s, andere talen en muziek. Iedereen droeg zijn 
steentje bij en wist van alles wel iets, maar externe 
zorggebruiker Pieter Bornauw blonk toch enorm 
uit in de muziekronde. De vraag was nog niet volle-
dig gesteld of hij noteerde al het juiste antwoord. 

Toen we omgeroepen werden als eindwinnaar, waren we door het dolle heen! Er lag 
een tafel bezaaid met prijzen, en wij mochten als eerste iets gaan kiezen. Tevreden keer-
den we terug. Wij doen volgend jaar zeker opnieuw mee, al zal het wel met een ander 
ploegje zijn. Er waren namelijk nog kandidaten, maar helaas kon je maar met een team 
van maximum 5 quizzers deelnemen. ● 

Huifkartocht met streekproducten 

Winnen tijdens Quiz for Specials 
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Geboorten 
 

Walter Bulté, onze 
klusjesman, is op 
29 maart fiere 
grootvader gewor-
den van een klein-
zoon: Stach.  

Karine Keppens 
(logistiek mede-
werkster in de 
woonondersteu-
ning) is op 3 april 
terug oma gewor-
den, nu van Li-
sandro.  

 

 

Onze quiz-
ploeg, met 
uiterst rechts 
muziekkenner 
Pieter Bor-
nauw.  



Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

S inds vrijdagnamiddag 5 april 
beschikt Levensvreugde Ver-

blijven over een gloednieuwe mini-
bus. Het gaat om een Renault Mas-
ter, voorzien van een rolstoellift. De 
aankoop was nodig omdat e e n van 
de vier busjes waarover we be-
schikken al een tijd defect was. De 
herstellingskosten liepen zo hoog 
op dat werd beslist een nieuwe mi-
nibus aan te kopen (bij garage Van 
Damme in Wieze). De bus werd 
aangepast door de firma Trapmann 

uit Kontich. Levensvreugde Verblij-
ven stond zelf in voor de financie-
ring van de bus.  

Net als de drie andere minibussen 
zal ook deze bus voornamelijk wor-
den gebruikt voor het vervoer van 
een deel van de ongeveer 50 exter-
ne zorggebruikers van de dagon-
dersteuning. Die afdeling beschikt 
over vier minibusjes om deze zorg-
gebruikers dagelijks thuis op te ha-
len en terug te brengen. Tijdens het 
weekend worden de busjes ook ge-
regeld gebruikt door onze woonon-
dersteuning, meestal voor uitstap-
pen. ● 

Gloednieuwe minibus in gebruik genomen 

Klaar voor de Special Olympics 
 

Z oals wellicht bekend namen we de afgelopen twee jaar niet meer deel 
aan de Special Olympics, de Olympische Spelen voor personen met een 

verstandelijke beperking. Dit vanwege de reorganisatie in de dagondersteu-
ning. In 2019 nemen we echter weer deel, zij het met een beperkte delegatie. 
We zullen meedoen aan de bowlingwedstrijden, met een team van 7 zorgge-
bruikers (internen en externen). Zij worden ter plaatse begeleid door Nancy 
Van Snick (begeleidster dagondersteuning) en Naï ma De Strijcker (begeleid-
ster woonondersteuning), bijgestaan door enkele vrijwilligers.  

De nationale Special Olympics vinden dit jaar plaats in Sint-Niklaas en Beve-
ren, van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni. De bowlingwedstrijden 
worden georganiseerd in Bowlingpaleis, Plezantstraat 264 in Sint-Niklaas. 
Aangezien de Special Olympics dit jaar zo dichtbij georganiseerd worden, 
werd er voor geopteerd niet te blijven overnachten.   

Onze atleten hebben zich de voorbije weken grondig op de Spelen voorbe-
reid. Een laatste gemeenschappelijke training, met de 7 atleten en hun twee 
begeleidsters, is voorzien in Sint-Niklaas zelf, op woensdag 22 mei. ● 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Boeiende  
workshop rond  
verkeersveiligheid 
 

Door Cilia Van den Meerssche  

 Begeleidster dagondersteuning 
 

O p dinsdag 2 april namen we 
met een tiental zorggebruikers 

deel aan een workshop rond ver-
keersveiligheid. Alles vond plaats in 
(en rond) onze voorziening. De 
deelnemende zorggebruikers ma-
ken regelmatig zelfstandig gebruik 
van fiets of openbaar vervoer.  

In de voormiddag werden er ons 
door Paul Michielsen (medewerker 
van de Vlaamse Stichting Verkeers-
kunde uit Mechelen) een aantal ver-
keerssituaties getoond, en leerden 
we hoe daar best op te reageren. 
Via een aantal ‘weetjes’ kregen we 
ook een betere kijk op dergelijke 
situaties. 

Dan was het tijd om eens te kijken 
hoe het met de fietsen van de zorg-
gebruikers gesteld was. Paul had 
een controlefiche mee en e e n voor 
e e n kwamen de fietsen aan de 
beurt. Ze bleken vrij goed in orde te 
zijn, op een paar lekke banden na.  

Na de middag kregen we van Paul 
een aantal verkeersborden voorge-
legd, en werd onze kennis hierom-
trent gecheckt. Vele van de borden 
bleken niet gekend door de zorgge-
bruikers, dus dit was zeker aan een 
opfrissing toe. Om te zien wat er 
van de vergaarde kennis was blij-
ven hangen, maakten we daarna 
een wandeling in de buurt van Le-
vensvreugde. Alle verkeersborden 
die we tegenkwamen werden toe-
gelicht. 

Dan was het hoog tijd om naar de 
finale van onze eigen Ronde van 
Vlaanderen te gaan kijken (zie pagi-
na 1). 

Dank aan Paul voor de leerrijke 
ervaring. Een vervolg hierop is ze-
ker een aanrader! ● 

Nieuwe datum Rommelmarkt 

Onze Rommelmarkt ging niet door 
op 28 april. Er is een nieuwe da-
tum: zondag 29 september 2019. 


