
Bowlers keren terug met  
7 medailles en een beker  

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

H et begon allemaal op woens-
dagavond, met een grote 

openingsceremonie op de Grote 
Markt van Sint-Niklaas. Het was 
een avond boordevol optredens en 
spektakel, ook te zien op TV-Oost. 
Wij kwamen spijtig genoeg net 
niet in beeld.  

Donderdag, 
vrijdag en 
zaterdag 
werden dan 
de verschil-
lende wed-
strijden ge-
speeld, in 
uiteenlo-
pende 
sporttak-
ken. Wij na-
men deel 
met een 
team van 
zeven bow-

lers. Zij hadden zich gedurende de 
voorbije weken grondig op de Spe-
len voorbereid. Het ging om inter-
nen An Dossche (foto), Eva Bau-
wens, Nicole Verlackt en Katrien 
Van Goethem, en externen Ann 
Hannot, Anja Delacroix en Jan Bie-
baut. Externe zorggebruiker Yen-
the Van Den Eede was eveneens 
van de partij, los van ons team. Hij 
nam deel aan het tennis en zou een 
bronzen medaille behalen.  

Onze atleten werden begeleid door 
Nancy Van Snick (begeleidster 
dagondersteuning) en Naï ma De 
Strijcker (begeleidster woonon-
dersteuning). Tijdens deze zeer 
fijne maar vermoeiende dagen 
konden Nancy en Naï ma rekenen 
op de steun van zeven vrijwil-
ligers, onder wie competitiespeler 
Fons, die zich opwierp als toege-
wijd personal coach. Ook vrienden 
en familieleden kwamen onze atle-
ten dagelijks aanmoedigen.  

Elke dag reden we van Levens-
vreugde Verblijven naar het Bow-
lingpaleis in Sint-Niklaas (en te-
rug), waar de wedstrijden plaats-
vonden. Sommige externe zorgge-
bruikers bleven tijdens de Special 
Olympics in onze woonondersteu-
ning overnachten; een nieuwe er-
varing die hen zeer goed beviel.  

(Vervolg op pagina 2) 

Na een onderbreking van twee jaar 
namen we onlangs opnieuw deel aan 
de Special Olympics. Die vonden dit 
jaar plaats in Sint-Niklaas en Beveren, 
van woensdag 29 mei tot en met zater-
dag 1 juni.  
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Special Olympics 2019 

Op donderdag bleven we, na een zware 
wedstrijddag, rustig thuis. Op vrijdag gin-
gen we naar de after party met Sam Goor-
is, maar na twee liedjes hield hij het voor 
bekeken en zagen we hem op z’n basket-
sloefkes wegrijden naar Zoersel. We gingen 
dan maar iets drinken, en kochten een 
souvenir in de shop.  

In elk geval kunnen we terugblikken op 
een zeer geslaagde editie. Iedere atleet 
presteerde erg goed in zijn categorie, met 
een welverdiende podiumplaats tot ge-
volg. We keerden trots terug met 8 medail-
les en een beker. We kijken alvast uit naar 
2020, wanneer de Spelen zullen plaatsvin-
den in Antwerpen. ● 

(Vervolg van pagina 1) 

Special Olympics 

S pecial Olympics Belgium is opgericht 
in 1979 en heeft als doel personen 

met een verstandelijke beperking de mo-
gelijkheid te bieden sport te beoefenen en 
aangepaste trainingsprogramma's te vol-
gen. Vandaag bereikt Special Olympics 
Belgium 17.573 atleten. De doelstelling is 
om 20.000 personen met een verstande-
lijke beperking aan het sporten te krijgen 
tegen 2020.  

Elk jaar organiseert Special Olympics Bel-
gium de Nationale Spelen, een groots eve-
nement dat ongeveer 10.000 personen 
samenbrengt. Dit jaar stonden er 20 
sportdisciplines op het programma. Tal-
rijke sportpersoonlijkheden ondersteu-
nen Special Olympics, onder wie Tia Hel-
lebaut en Kevin De Bruyne, respectievelijk 
meter en peter van de Belgische organisa-
tie. ● 

De uitslagen  
 

 Katrien Van Goethem: 762 kegels, vijfde 
plaats 

 An Dossche: 529 kegels, derde plaats 

 Ann Hannot: 754 kegels, eerste plaats 

 Jan Biebaut 611 kegels, vierde plaats 

 Nicole Verlackt: 594 kegels, derde plaats 

 Anja Delacroix: 544 kegels, eerste plaats 

 Eva Bauwens: 303 kegels, vijfde plaats  

 Yenthe Van Den Eede: derde plaats ten-
nis 

Dank  
 

 

We danken onze 
vrijwilligers:  

Jurgen Meuleman 

Nille Tilley 

Jo Buyle 

Peter Dierickx 

Fons Meert 

Lydia Van Hecke 

Lut Engels 

 
 

Dank ook aan het 
oudercomité voor 
de financiële on-
dersteuning.  

Fietsers beloond 

O p donderdag 13 en dinsdag 18 juni werden fietsende medewerkers van 
Levensvreugde Verblijven verwelkomd 
door enkele leden van ons fietscomite . 
Voor dag en dauw waren zij present om 
iedereen die de fiets gebruikt voor het 
woon– en werkverkeer te belonen met 
koffie, chocolademelk en koffiekoeken. 
Met dergelijke acties wil het comite  mede-
werkers stimuleren om zoveel mogelijk 
van en naar het werk te fietsen.   

Overigens zijn er ook weer fietskaarten in 
omloop. Daarop kunnen fietsende mede-
werkers tussen 1 mei en 30 september 
tien woon– werkritten aanduiden. Voor 
elke volle kaart ontvangen we 10 euro van 
de werkgever, te besteden aan een ge-
meenschappelijk project. Vorig jaar haal-
den we zo 510 euro op, waarmee een aan-
gepaste schommelstoel werd gekocht. ● 
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Door Wendy Verhelst 

 Begeleidster woonondersteuning 
 

E en zestigste verjaardag laten wij, zorggebruikers en begelei-
ding van leefgroep de Goudsbloem, niet onopgemerkt voor-

bijgaan. Donderdag 6 juni hebben we Eddy Vanheffen in de kijker 
gezet, hij is namelijk 60 jaar geworden op 27 mei. We gingen met 
de leefgroep uit eten in ’t Oud Snas, een taverne te Meldert. 

Eddy koos voor (de keuze tussen) kaas- en garnaalkroket als 
voorgerecht, vol-au-vent met frietjes als hoofdgerecht, en als af-
sluiter een dame blanche. We mochten plaatsnemen in een apart 
zaaltje. Eddy kreeg heel veel geschenkjes, zijn geluk kon niet op, 
hij straalde. Het eten was voortreffelijk, met vuurwerk in het des-
sert. De eigenaar van de taverne zong op zijn gitaar zelfs Happy 
Birthday. Een gezellig samenzijn met dierbare mensen, meer 
moest dat voor Eddy niet zijn. We wensen hem nog vele gelukkige 
jaren! ● 

Door Wendy Verhelst 

 Begeleidster woonondersteuning 
 

T raditiegetrouw werden wij, zorggebruikers en 
begeleiding van Levensvreugde Verblijven, zoals 

elk jaar uitgenodigd voor de Dag van de Zoo. In totaal 
konden er zo’n 25 personen mee. Onze inschrijvingen 
waren verdeeld over de woonondersteuning en ons 
MFC (leefgroep de Appelboom). 

Zaterdag 1 juni werden we opgehaald om 8 uur, voor 
ons vertrek naar Planckendael. Op onze weg maakten 
we een stop aan Termuren in Erembodegem, om ook 
daar nog wat deelnemers op te halen. Op de bus zagen 
we een aantal bekende gezichten en brachten we alles 
in gereedheid om er een leuke dag van te maken.  

Eens aangekomen kreeg iedereen een flesje water 
tegen de dorst, het was namelijk warm weer. Vervol-
gens kon iedereen nog eens naar toilet gaan alvorens 
het park te betreden.  

We werden rondgeleid door een gids, geen onbekende 
voor sommigen onder ons. Er werden ons veel leerrij-
ke dingen verteld, terwijl we konden genieten van de 
dieren.  

Tegen de middag werden we begeleid naar de eetzaal, 
waar we de keuze hadden uit koffie of chocomelk en 
lekkere belegde sandwiches. Er waren ook nog koffie-
koeken voorzien en een ijsje als dessert. Wanneer ie-
dereen voldaan was en zijn blaas had kunnen ledigen, 

konden we onze tocht verderzetten in een volgend 
werelddeel. 

Aan het eind kregen we nog wat vrije tijd en een fris-
drank. Terug op de bus, telden we uitvoerig of er nie-
mand ontbrak. Rond 17 uur kwamen we aan op Le-
vensvreugde Verblijven, waar iedereen nog een zakje 
vol lekkers en een knuffel als aandenken kreeg. Be-
dankt Fifty One Aalst voor alweer een onvergetelijke 
dag. Hopelijk tot volgend jaar! ● 

Fifty One Aalst: vereniging met 
het hart op de juiste plaats 

Interne zorggebruiker Eddy Vanheffen geniet  
volop van zestigste verjaardag 
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Verslagen van het  

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 
van 19 februari en 7 mei 2019 

Aanwezig: Annie Raes, Carine Van den 
Steen, Gudrun Boone, Frans Dierickx, Jan 
Biebaut, Georges Draps. 

Verontschuldigd: Theo Vinck, Tina Van 
Den Steen. 

Uitgenodigd: Liesbeth Moens. 

 

Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
Bij nazicht was het ‘crisis ontwikkelings-
model’ wel degelijk getekend door de wet-
telijke vertegenwoordiger. 
 

Info vanuit de Raad van Bestuur van 14 
november 2018 
 Er wordt beslist om aangepaste beweg-

wijzering te plaatsen op het domein, in 
samenwerking met de Scholen. 

 Architect Geert De Ridder, lid van de 
Raad van Bestuur, wordt gevraagd om 
advies te geven i.v.m. renovatie of 
nieuwbouw van blok blauw. Later volgt 
een beslissing.  

 Het beleidsplan 2019 en de begroting 
2019 worden toegelicht. 

 De oplevering van de keuken wordt 
voorzien tegen eind februari 2019. 

 

Info vanuit de vergunde zorgaanbieder 
Begroting 2019 
Geplande investeringen:  
 Vernieuwing daken (gefaseerd).  
 Renovatie sanitair blok blauw.  
 Vervanging busje dagondersteuning. 
 Verwijderen asbest en investeringen 

n.a.v. legionella-beheersplan. 
 Aanpassingen elektriciteit: fase 4. 
 Bijplaatsen stopcontacten in leefruim-

ten en kamers. 
 Investeringen n.a.v. energiescan: fase 1 

(relighting). 
 Vervanging ramen en voordeur blok 

blauw. 
 Aankoop IT-materiaal, vervanging. 
 Vernieuwing interventiesysteem. 
 Vervanging keukenblok in leefgroepen 

woonondersteuning. 
 Aankoop 2 tilliften. 
 
Er wordt een reservebudget voorzien. 
Aandacht voor de kostprijsberekening. 

 WIDS (Wonen in de Stad) staat zelf in 
voor hun kosten. 

 Wonen residentieel: maandelijkse bij-
drage zorggebruikers zit oke . De vrije 
marge maakt het mogelijk om de nodi-
ge investeringen te doen. 

 Het MFC is verlieslatend, inkomsten en 
uitgaven zijn niet dekkend. Zeker ver-
der op te nemen in overgang naar PVF. 

 Dagondersteuning: vrije marge is te 
beperkt. Dit zal op termijn aangepast 
worden. 10% is het streefdoel. 

 In 2019 worden geen prijsaanpassin-
gen gepland buiten de index. 

Besluit: het stabiele werkingsresultaat 
toont een gezonde financieringsstructuur. 
  
Beleidsplan 2019 
Er zijn 15 actiepunten: 
1. Overgang PVF minderjarigen. 
2. Project multimedia, toegang tot inter-

net, wifi-spots, een gezellige ruimte 
met zeteltjes waar men eigen laptop of 
tablet kan gebruiken. 

3. Communicatie ouders verbeteren en 
optimaliseren: werkgroep wordt opge-
start. 

4. Contactruimte sociaal netwerk: erva-
ring leert ons dat het experiment met 
een aparte bezoekersruimte niet vol-
deed aan de verwachtingen van zorg-
gebruiker en bezoeker. Een nieuw pro-
ject is in ontwikkeling: een ruimte die 
zou ingericht worden als cafetaria. 
Wordt met de nodige aandacht ge-
volgd. 

5. Een leefgroep voor jongvolwassenen 
oprichten, in de stad, een doorstroom-
huis. 

6. De aankoopprocedure zal door het 
nieuwe e-facturatie systeem aangepast 
worden, evenals de betalingsprocedu-
re. 

7. Woon- en leefkost wordt behouden 
voor 2019, buiten de indexering. Het 
sociaal ondernemerschap zou voor een 
gezond evenwicht moeten zorgen. 

8. Digitalisering verlofaanvragen en loon-
pakketten: mogelijkheden worden on-
derzocht 

9. Opvolging evaluatie dagondersteuning. 
Een aantal praktische en pedagogische 
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werkpunten worden aangepakt. Ook op infrastruc-
tureel vlak worden de mogelijkheden onderzocht. 

10. GDPR-regels (General Data Protection Regulation), 
nieuwe privacywetgeving toepassen. 

11. Opstellen masterplan, voorleggen en goedkeuring 
van Raad van Bestuur en de nodige gelden voor-
zien. 

12. Persoonlijke ontwikkelingsgesprekken, meer inzet-
ten op de competentie van de werknemers.   

13. Sociaal ondernemerschap optimaliseren, fondsen-
werving. 

14. De sociale wetgeving beter toepassen op het vlak 
van uurroosters. Er wordt inspectie verwacht. 

15. De VTO-procedure (Vorming, Training en Oplei-
ding) verbeteren. In 6459  komen de thema's ver-
keersveiligheid en omgaan met verlies aan bod.  

 
 Inspectie merkte op dat de ondernemingsraad een 

jaaroverzicht moet kunnen voorleggen.  
 Werking MFC: wijzigingen kondigen zich aan. De 

dienst zal meer continuï teit verzekeren door in het 
‘klein weekend’ gedeeltelijk open te zijn. Gesplitste 
diensten voor de medewerkers worden wegge-
werkt. 

 Verbouwingen; stand van zaken.  
 Masterplan: Renovatie groepen en ateliers in de 

dagondersteuning. / Totaalrenovatie blok blauw 
en blok oranje. / Gebouw milieu renoveren. 

 Kortdurende woonondersteuning zit in de lift. 
 Door de kine worden er beweegdagboeken van de 

zorggebruikers bijgehouden.  

 De inhoud van vrijheidsbeperkende maatregelen 
wordt toegelicht. 

 ‘Deropuit’ wil een gevarieerd vrijetijdsaanbod bie-
den en bekendmaken. 

 Werkbaar werk: is thuiswerk een mogelijkheid 
voor sommige functies? 

 De vacature op de sociale dienst woonondersteu-
ning zal ingevuld worden door Liselot Sevenoy. Zij 
is de eerste contactpersoon betreffende alle per-
soonlijke vragen van onze zorggebruikers, ouders 
en wettelijke vertegenwoordigers. Mailadres: 
ls@levensvreugde.be 

 Dimitri Bogaert vervangt Isabelle Hoorens, die in-
tern een andere functie opneemt. Hij staat in voor 
de zorggebruikersadministratie en facturatie van 
de woonondersteuning. Mailadres: 
db@levensvreugde.be   

 

Info vanuit dagondersteuning 
Info Kriskras-vergadering:  
 Aandacht voor zwerfvuil op de bussen. 
 Driewielers doorgangen vrijhouden en niet statio-

neren aan het winkeltje. 
 

Varia 
Ontvangen van Georges Draps: een vragenlijst van de 
Sportraad van Aalst om ideee n en suggesties aan te 
brengen die de inwoners meer aan het bewegen en 
sporten moeten krijgen.  
 

 
 

Aanwezig: Annie Raes, Carine Van den Steen, 
Gudrun Boone, Frans Dierickx, Jan Biebaut, 
Theo Vinck. 

Verontschuldigd: Georges Draps, Tina Van Den 
Steen. 

Uitgenodigd: Liesbeth Moens, Liselot Sevenoy. 

 

Goedkeuring en opvolging vorig verslag 

 Op de bewegwijzering is het nog wachten. 
 Er is nog geen beslissing i.v.m. de renovatie 

blok blauw, de stabiliteit wordt onderzocht. 
 Kan de vrije marge in het budget 

(restbedrag bijdrage zorggebruikers) ge-
bruikt worden voor investeringen? Bij nieu-
we projecten wordt beroep gedaan op het 
VIPA. Deze toelagen zijn niet meer kosten-
dekkend. Er moet steeds met de nodige ei-
gen middelen geï nvesteerd worden. Het 
dagelijkse onderhoud van gebouwen en do-
mein, aankopen materieel… worden ook 
bekostigd met het restbedrag. Giften van 
oudercomite  en daarbuiten zijn steeds wel-
kom. 

 Uit het beleidsplan maakten we op dat er 
heel wat nieuwe ruimten zullen moeten 

voorzien worden. Het medialokaal is geves-
tigd in de oude ontmoetingsruimte, naast de 
keuken. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om 
het COZ op de hoogte te houden van de ver-
dere ontwikkeling, zodat de leden hun me-
ning, inbreng en bedenkingen naar voor 
kunnen brengen. 

 

Info vanuit de Raad van Bestuur van 3 april 
2019 

 De financie le inspectie kwam langs, er wa-
ren geen opmerkingen. 

 Het gebouw rechtover de Klaproos staat 
bouwvallig. Er zijn drie architecten aange-
schreven om de mogelijkheden na te gaan. 
Boven zouden studio's komen, en op de be-
nedenverdieping een lokaal voor het atelier 
industrieel werk.  

 Er is een verkenningsronde i.v.m. een moge-
lijk horecaproject in het stadscentrum. Erva-
ringen worden uitgewisseld. Gesprekken 
met schepen van Economie, Katrien Beu-
lens, moeten het financie le en het juridische 
aspect verduidelijken. 

(Vervolg op pagina 7) 
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Door Jolien Van Damme 

 Begeleidster woonondersteuning 
 

O p zaterdag 18 mei gingen we met de 
zorggebruikers op bedevaart naar de 

Mariagrot van Ten Rozen. We verzamel-
den buiten aan het kapelletje van Jose  
Heyndrickx, onze interne zorggebruiker 
die op 16 januari vorig jaar overleed. Zo 
gingen we verder naar het kapelletje van 
het BuSo, voor het Weesgegroet. 

Aan het begin van de Rozendreef kwamen 
we aan het Mariakapelletje. Daar zongen 
we een liedje. We hadden geluk met het 
weer, het zonnetje was ook van de partij. 

Aangekomen aan de Mariagrot, deden we 
allemaal een kaarsje branden en zongen 
we Te Lourdes op de bergen.  

Na al dat stappen was het tijd voor een 
verfrissend drankje. Dit dronken we in de 
cafetaria van rusthuis Ten Rozen. ● 

  Postuum  

 Thierry Schockaert 
 

O p zaterdag 4 mei is interne zorggebrui-
ker Thierry Schockaert thuis overleden. 

Hij was 34. Thierry woonde in leefgroep de 
Klaproos, en verbleef ook veel bij zijn moeder. 
Van maart 2009 tot september 2011 was 
Thierry extern en kwam hij naar de dagonder-
steuning, naar de toenmalige Nieuwe Maan. In 
september 2011 werd hij intern.  

Thierry’s uitvaart vond plaats op woensdag 8 
mei om 10 uur, in het crematorium Siesegem 
te Aalst. Onderstaande tekst werd geschreven 
door Annelies Bossaert en voorgelezen door 
Melissa Vranckx. Beiden zijn begeleidsters van 
Thierry’s leefgroep de Klaproos.  

 

Thierryke,  

Wat heb je ons allemaal doen schrikken. Je 
dommelde zachtjes in en ging op zoek naar een 
rustige plek. 

Van bij het begin was je bij ons, sinds de opstart van onze leefgroep, de Klaproos. Jij was 
onze mede bouwsteen aan een thuis voor ons allemaal. Je was bij ons op jouw manier. 
Denk maar niet dat we jou voorbij konden lopen zonder goeiedag te zeggen. Neen hoor, 
door even te roepen liet jij weten dat je er was.  

Bijna acht jaar geleden kwam je bij ons, met je mama aan je zij en natuurlijk… met je 
blokjes. Je kon je er uren mee bezig houden. Je nam het van de ene hand in de andere, of 
tikte er tijdens een wandeling mee tegen het wiel van je rolwagen. Het bracht je rust.  

Je was een stille genieter, met je ogen kon je iedereen op afstand volgen. Een mooi blond 
meisje kreeg zelfs een lachje van jou!  

Mama, jij toverde altijd de grootste lach op z’n gezicht! Thierry was altijd blij om jou te 
zien! Elke week kwam je hem halen, en elke dag stond je voor hem klaar om hem de beste 
zorgen te bieden. Samen gaan wandelen, een verwenbadje geven en een lekker stukje 
taart eten, dan kon het voor Thierry niet meer stuk.  

Thierry, ook met ons ging je wel eens op uitstap. Een rustige wandeling, zwemmen in het 
Dolfijntje, snoezelen, of een ijsje eten. Je genoot ervan op jouw manier.  

Thierry, we hopen allen dat je de rust hebt gevonden die je zocht. Spreid je vleugels nu 
maar en vlieg uit, op weg naar een nieuwe, onbezonnen wereld. Het ga je goed! ● 

Bedevaart naar de grot van Ten Rozen 
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We hopen 
dat je de 
rust hebt  
gevonden 
die je zocht.  
 

 

 



 De jaaropbrengst van ons winkeltje ‘Het Uniek 
Kadoo’ bedraagt gemiddeld 6500 euro. 

 Intern zijn er nieuwe verkiezingen i.v.m. de 
verschillende mandaten geweest. Mark De 
Saedeleer blijft voorzitter. 

      

Info vanuit de vergunde zorgaanbieder 
 Visietekst vrijwilligers door Liselot Sevenoy. 

De kerncompetenties van een vrijwilliger zijn 
klantgerichtheid, eigenaarschap, integriteit, 
ondernemen, samenwerken, organisatiesolida-
riteit en openheid. Hij/zij zal steeds belangloos 

en kosteloos zijn diensten 
aanbieden. Enkel wordt een 
kostennota opgemaakt voor 
gedane onkosten. Op de 
nieuwjaarsdrink ontvangen ze 
een attentie. Vrijwilligers en 
personeelsleden zullen als 
gelijkgezinden open commu-

niceren. Een afsprakennota per activiteit/
periode heeft een bindend karakter en wordt 
jaarlijks, na een evaluatie, hernieuwd. Te allen 
tijde is er een recht van stopzetten, van beide 
partijen. Jaarlijks kan men op een 50 a  60 per-
sonen beroep doen, voor uiteenlopende taken. 
Op www.vrijwilligers.be vind je vraag en aan-
bod. 

 Wijzigingen zorggebruikers: Leon Triest is op-
genomen in De klaproos; Timi Nieuwlandt is 
eveneens opgenomen in de Klaproos; Nicole 
Van Belle wordt opgenomen in de Anemoon. 
Daarnaast zullen er nog enkele interne ver-
schuivingen plaatsvinden. 

 Terugkoppeling financie le audit: het VAPH 
heeft een voorlopig besluit zonder opmerkin-
gen. 

 PVF (persoonsvolgende financiering): tegen 
2027 zullen de aangekondigde correcties ver-
moedelijk afgerond zijn van de aanvragen van 
voor 31/12/2016. Van nieuwe instromers zal 
via een nieuw instrument de zorg bepaald 
worden. In september 2019 is de tweede cor-
rectiefase voorzien. Een verkregen PV-budget 
blijft geldig in het buitenland. Een digitaal plat-
form met overzicht vrije plaatsen zou de invul-
ling ervan moeten bespoedigen. Ondanks de 
hervormingen blijven de wachtlijsten stijgen. 
Voor de minderjarigen is er een ontwerpbe-
sluit. Bij jongeren onder 18 jaar kunnen de 
context en de ontwikkelingsbehoeften voort-
durend wijzigen. Vanaf 18 jaar zouden ze een 
PVB ter beschikking krijgen. De overgang zal 
geleidelijk (vanaf 1 juni 2020 tot 1 juni 2024) 
ingevoerd worden.  

 RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp): een 
verzoek tot uitbreiding middelen is aange-
vraagd. Uitstroom van de scholen zorgt voor 
een wachtlijst. 

 Voortaan zijn er rechtstreekse telefoonverbin-
dingen met leefgroepen Appelboom, Klaproos 
en Hazelaar. De betrokkenen ontvingen een 
brief met richtlijnen, om zo min mogelijk de 
werking te verstoren. 

 Activiteiten: Vorming verkeersveiligheid: zorg-
gebruikers waren positief, wordt volgend jaar 
herhaald. / Ronde van Levensvreugde: TV-
Oost kwam langs, succesvol! / Radio Goeiedag 
kwam langs, men mocht live verzoekplaten 
aanvragen. / Vanaf 1juli is er opnieuw zomer-
werking in de dagondersteuning, met gevari-
eerde activiteiten. / Special Olympics vonden 
plaats (zie voorpagina).  

 

Info vanuit dagondersteuning 
 De nieuwe minibus, een grijze, werd voor het 

eerst op 5 maart ingezet. 
 De chocoladeactie van het oudercomite  was 

succesvol, met 1600 verkochte pakjes.  
 Op het carnavalbal kwam de Arendprins langs. 
 Aandachtspunten: doven van lichten, de ramen 

en deuren goed afsluiten, fout parkeren, maxi-
mumsnelheid respecteren, zorggebruikers 
aanmoedigen het wandelpad te gebruiken. 

 Wensen: afdak fietsenstalling blok rood, spot 
aan garage van de busjes, tweede verantwoor-
delijke voor de bar, vaker lasagne op het menu. 
 

Varia 

 Sigarettenpeuken op het domein (en vooral 
aan de ingang, waar nochtans een asbak staat) 
blijft een probleem. Sensibiliseren is raadzaam. 

 Vocht in het MFC; wordt opgevolgd en verhol-
pen. 

 Scheuren in de Klaproos zijn al langer een pro-
bleem, de ondernemer is ondertussen failliet 
en kan niet meer aansprakelijk worden ge-
steld. Een architect volgt het op. 

 De inkanteling van de verlengd minderjarigen 
zou in september 2019 automatisch gebeuren. 
Het verblijfs- en domicilieadres kan verschil-
lend zijn. Oproepen van de vrederechter zijn 
willekeurig.  

 In blok blauw kan men de strikte scheiding 
slaapkamers tussen jongens en meisjes niet 
meer garanderen. Het is afhankelijk van de 
instroom.  

 
Voor meer info kan je steeds terecht bij de voorzit-
ster, mevrouw Annie Raes: 053/83.19.10 of 
raes_annie@yahoo.com 

(Vervolg van pagina 5) 

Collectief overlegorgaan zorggebruikers 
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Naaiatelier maakt 
weer bijzondere plaid 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

I n juni 2017 werkte ons atelier crea 
en naaien een bijzondere plaid af. 

Op vraag van collega Nancy Van der 
Sande (begeleidster dagondersteu-
ning) maakten ze een dekentje, sa-
mengesteld uit delen van hemdjes en 
shorts van Nancy’s overleden zoontje 
Maarten.  

Een hele tijd geleden kreeg het atelier 
een soortgelijke bestelling, nu van 
Anita De Corte (begeleidster woonon-
dersteuning). Ook zij verloor haar 
zoon (Sam), en ook zij wou een herin-
neringsplaid, bestaande uit verknipte 
hemden en broeken van hem.  

Dus ging het atelier opnieuw aan de 
slag. Deze keer was het geen groeps-
werk, maar eerder een individuele 
taak, uitgevoerd door interne zorgge-
bruiker Katrien Van Goethem. Zij is 
e e n van de vijf zorggebruikers van 
het atelier die (vrij) goed met een 
naaimachine overweg kunnen. 

‘Uit de kledingstukken van Sam knip-
ten we eerst vierkante lappen,’ aldus 
Chris Van Malderen, begeleidster van 
het naaiatelier. ‘Eens tot een even-
wichtig patroon geschikt, werden de-
ze lappen dan door Katrien met de 
naaimachine aan elkaar gestikt. Ten 
slotte werd de quilt gedubbeld; dit 

wil zeggen dat er aan de achterkant 
fleece werd bevestigd. Nadien wer-
den de naden nogmaals doorgestikt, 
om beide lagen aan elkaar te hech-
ten.’ 

‘We hebben er ongeveer een jaar aan 
gewerkt, gedurende e e n dag per 
week. Maar als je merkt hoe blij Anita 
ermee is, weet je algauw waarom je 
zulke opdrachten aanneemt.’ ● 
 

Foto: begeleidster woonondersteu-
ning Anita De Corte (rechts), met in-
terne zorggebruiker Katrien Van 
Goethem. 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Carnavalsveiling 
brengt 754 euro 
op 
 

C hristophe Corthals, Tom Huy-
brechts en Gert Cleemput heb-

ben op vrijdagavond 14 juni een 
carnavalsveiling georganiseerd, 
waarvan een deel van de opbrengst 
naar onze voorziening ging.  

De carnavalsveiling vond vroeger 
altijd plaats in cafe  Parking (aan de 
Botermelkstraat), maar sinds enke-
le jaren was de veiling verhuisd 
naar de carnavalskantine. Nu is de 
traditie verdergezet in cafe  Parking. 
Een twintigtal verzamelaars bracht 
materiaal aan voor de veiling. Tot 
zelfs tijdens de veiling werden nog 
extra dingen aangeboden, zodat er 
in totaal 157 items werden geveild. 
Meer dan 70 procent van de aange-
boden carnavalsspullen heeft een 
nieuwe eigenaar gevonden.  

De veiling bracht 3.124 euro op. 
Daarvan werd ongeveer 10 procent 
(of 376 euro) aan Levensvreugde 
Verblijven geschonken.  

De 19 integraal te veilen objecten 
brachten ook nog eens 378 euro op, 
wat de totale gift aan onze voorzie-
ning op 754 euro bracht. Het be-
drag zal besteed worden voor de 
inrichting van onze snoezelruimte. 
Hartelijk dan aan de initiatiefne-
mers! 

Bron: Het Laatste Nieuws 

Overleden 
 Op 5 mei overleed Clara Veldeman, moeder van Elsie De Backer 

(begeleidster woonondersteuning).   

 Op 21 mei overleed Gerrit Blindeman, echtgenoot van An De Wilde 
(hoofdbegeleidster woonondersteuning).  

 Op 21 mei overleed Rabhioui Tamaarant (Naï ma), moeder van externe 
zorggebruiker Tarik Bensaï d.  

 Op 7 juni overleed Elsa Melckebeeck, moeder van Gina Coudron (logistieke 
medewerkster woonondersteuning).  

Rommelmarkt 
Zondag 29 september 2019 

(nieuwe datum) 

Van 13 tot 18 uur op het domein 

van Levensvreugde 

Gratis inkom.  

Info: johanbiebaut@gmail.com  

of 0474/22.28.98 

Bezoek ook onze cafetaria.  

Alvast tot dan. 


