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 Zingen en dansen op het Ouderfeest
 Gloednieuwe Webstek officieel geopend

Gesmaakte teambuilding
mist zijn effect niet
Van begin tot half oktober vonden er
vijf teambuildingnamiddagen plaats
voor de medewerkers van Levensvreugde Verblijven. Niet in onze voorziening, maar op het avonturenterrein
van The Outsider Aalst. De in totaal
120 deelnemers waren achteraf unaniem: soortgelijke activiteiten doen
vooral verlangen naar méér.
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

T

he Outsider (met hoofdkantoor in Oudenaarde) organiseert sportieve outdooractiviteiten en is actief op verschillende
plekken in Belgie. The Outsider
Aalst, gelegen tussen het stadspark
en de Dender (op het sportcomplex Schotte), is hun nieuwste locatie. Je kan er de Dender verkennen met kano's, kajaks of vlotten.

Je kan er ook muurklimmen, en er
is een duizelingwekkende touwpiste. Het was op dit terrein dat
onze teambuildingnamiddagen
plaatsvonden.
Voor onze medewerkers echter
geen wateropdrachten of halsbrekende activiteiten. Monitoren van
The Outsider hadden een aangepast programma samengesteld,
waaraan alle medewerkers (jong
of oud, sportief of niet, avontuurlijke types of fanatieke huismussen)
konden deelnemen.
De namiddagen startten met een
lunch in taverne De Looyerij, die
deel uitmaakt van het Schottecomplex. Nadien was het tijd voor
een ‘escape box’. Door het oplossen van een aantal vragen over onze voorziening, konden de teams
een cijfercombinatie vormen. Met
dit getal kon dan het slot van een
kistje worden opengemaakt.
(Vervolg op pagina 2)
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Gesmaakte teambuilding mist zijn
effect niet
Vervolg van voorpagina
In het kistje zaten een aantal snoepjes,
naast de opdracht een leuke teamselfie te
maken en die door te sturen naar de voorziening. Het was het perfecte voorsmaakje
van wat nog komen zou.

Op het terrein zelf was het vervolgens tijd
voor echte actie. De deelnemers werden
verdeeld in twee groepen, die het de hele

namiddag — in een sfeer van gemoedelijke competitiviteit — tegen elkaar zouden
opnemen. De opdrachten bestonden voornamelijk uit behendigheids– en evenwichtsoefeningen, al kwam er nu en dan
ook wat snelheid of kracht bij te pas
(tijdens het touwtrekken bijvoorbeeld).
Maar alle opdrachten stonden uiteraard in
het teken van de samenwerking.
Wie de wedstrijd won, was uiteindelijk
niet zo belangrijk. In elk geval was onze
teamgeest aangescherpt en hadden we
heel wat collega’s in een andere context
leren kennen. Collega’s met wie je vaak
niet zo goed vertrouwd was, bijvoorbeeld
omdat ze nog niet lang in dienst waren of
werkzaam zijn op een andere werkplek
binnen Levensvreugde Verblijven.
De teambuilding kaderde binnen onze
VTO-werking (Vorming, Training en Opleiding). Het ene jaar is er een gezamenlijke
studiedag rond een thema, het andere jaar
kan iedereen deelnemen aan twee workshops naar keuze. Soms, zoals dit jaar, zijn
er dan originele buitenactiviteiten, om de
samenhorigheid te bevorderen. Missie
zonder meer geslaagd. ●

Gloednieuwe Webstek officieel geopend
Door Naïma De Strijcker

 Begeleidster woonondersteuning

S

ociale media zijn niet meer weg te denken uit onze gedigitaliseerde maatschappij. Dus is het ook voor de zorggebruikers
van Levensvreugde Verblijven belangrijk om er vertrouwd mee
te raken en er mee te leren werken. Bij de Koning Boudewijnstichting dienden we een project in tegen de ‘digitale uitsluiting
van kwetsbare doelgroepen.’ Ons project werd goedgekeurd; we
ontvingen dan ook subsidies om het te realiseren.
Donderdag 26 september was het dan zover. Met een opendeurdag werd onze gloednieuwe Webstek feestelijk ingehuldigd. De
voormalige ontmoetingsruimte werd de voorbije maanden onder handen genomen en omgetoverd in een
modern internetproject. Er werden al enkele tablets en hoofdtelefoons aangekocht. De bedoeling is om er
in de toekomst nog meer aan te kopen, zodat iedere zorggebruiker ten volle kan genieten van de Webstek. Om ervoor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de nieuwe apparatuur, wordt het wifisignaal gevisualiseerd met bordjes die in verschillende ruimtes van onze voorziening werden opgehangen.
Met de opendeurdag werd het project alvast succesvol afgetrapt. Op de feestelijke opening konden de
zorggebruikers de verschillende tablets en hoofdtelefoons al een eerste keer uitproberen. Uiteraard
hoorden daar ook lekkere drankjes en hapjes bij. ●
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Vierde editie ‘Badminton 4 Life’
komt eraan

O

p zaterdag 23 en zondag 24 november organiseert Badmintonclub Oudegem opnieuw Badminton 4 Life. Dat is een groot sport– en eetfeest ten voordele van Levensvreugde Verblijven.
Het gaat om de vierde editie. Alles vindt opnieuw plaats in de sporthal van Oudegem
(Ouburg 63a). U kan op zaterdag en op zondagvoormiddag een badmintonveldje huren
en een wedstrijdje spelen tegen familie, collega’s, vrienden,… Daarnaast zorgen we het
hele weekend door voor lekkers: ontbijt op beide dagen, pannenkoeken ter plaatse te eten op zaterdag en het hele weekend in meeneempakketjes te bestellen, belegde broodjes en soep en op zaterdag traditioneel onze spaghettislag.
Inschrijven kan via www.bcoudegem.be of Facebook/bcoudegem.
Ouders ontvingen ook een papieren inschrijvingsformulier.
Wil je ons steunen maar kan je niet aanwezig zijn, dan kan je ook altijd
je vrije gift overmaken op het rekeningnummer van BC Oudegem BE32 0012 3688 6002
met vermelding van je naam (of van je bedrijf) + Gift 4 Life. Neem contact met ons op
voor een fiscaal attest.
We hopen uiteraard zoveel mogelijk mensen warm te maken om dit evenement op een
of andere manier te steunen, want we kunnen iedere gift zeer goed gebruiken. De voorbije drie edities brachten samen meer dan 16.000 euro op, waarmee we allerlei mooie
projecten in onze voorziening konden realiseren.
Badminton 4 Life wordt gehouden in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel, dit jaar van 18 tot en met 24 december op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. ●

Kerstbeurs verwacht weer veel
bezoekers

V

oor het vierde jaar op rij zal onze
Kerstbeurs niet in de abdij van Affligem, maar in onze voorziening plaatsvinden. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november (telkens van 13.30 tot 19 uur) kan
je in ons winkeltje Het Uniek Kadoo allerhande zelfgemaakte (kerst)artikelen kopen. Je vindt er artikelen in keramiek en
hout, naast artisanale confituur, kransen,
bloemstukken, kerstdecoratie, producten
van het naaiatelier, ingelijste schilderijen,
en nog zoveel meer. Ook onze gelegenheidscafetaria, in de refter van de dagondersteuning, zal weer open zijn op vrijdag
en zaterdag. Op vrijdagavond (vanaf 17
uur) kan je bovendien ook de Kerstmarkt
van onze collega’s van Levensvreugde
Scholen bezoeken.
Om 2020 goed in te zetten, worden de ouders van onze zorggebruikers op vrijdag

29 november al om 13 uur uitgenodigd in
de tent die tegenover onze winkel zal
staan. Daar zal Vincent, onze stagiair sociale dienst, een woordje uitleg geven over
de laatste veranderingen binnen Levensvreugde Verblijven. Achteraf bieden wij
een hapje en een drankje aan en dagen we
de ouders uit om mee te denken rond
nieuwe ideeen om het contact tussen hen
en ons beter en frequenter te laten verlopen. Daarna kan iedereen natuurlijk genieten van onze Kerstbeurs. Hopelijk tot
dan!

Jaarlijkse Kerstbeurs
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november
Telkens van 13.30 tot 19 uur in
Het Uniek Kadoo
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Geboorten
Op 16 augustus
werd externe zorggebruiker Liesbeth
Draps tante van
Alyssa.
Op 5 september
beviel Jorien Raeymaekers (pedagoge woonondersteuning) van een
dochtertje: Sien.
Op 11 september is
Melissa Vrankx
(begeleidster
woonondersteuning) bevallen van
een dochter: Kyra.

Overleden
Op zondag 27 oktober 2019 is Pater
Carlos Holvoet
(94) overleden. Als
jezuïet en psycholoog was hij vooral
werkzaam in Congo. Van 1975 tot
1977 en later ook
nog van 1992 tot
1995 was hij medewerker van Pater Jozef Van den
Broeck op Levensvreugde, voornamelijk in het toenmalige revalidatiecentrum Romain
De Hert.
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De zomer van 2019
Terugblik

Naast enkele hinderlijke hittegolven bracht de zomer van
2019 ook heel wat aangename momenten in onze voorziening. Op deze pagina’s blikken we nog even terug op de zomermaanden, en geven we een overzicht van een paar zeer
geslaagde activiteiten.

Zomerwerking dagondersteuning
eindigde met gesmaakt petanquetornooi

I

n de Dagondersteuning vond op dinsdag 27 augustus ons jaarlijkse petanquetornooi
plaats. Het ging om de zesde editie. De hele dag waren er wedstrijden op onze petanquebaan, die heerlijk werd beschaduwd (want het was best een warme dag).
Zoals gewoonlijk stond begeleidster Nancy Van der Sande (rechts
op de foto) in voor de organisatie. Zij werd bijgestaan door jobstudent Roel Baeyens (links) en interne zorggebruiker - en ‘chef control’ - Jo Coppens (met pet).
De winnaar van de individuele puntentelling was externe zorggebruiker Ann Hannot (tweede van links), met 42 punten. De gouden
medaille ging naar team rood (182 punten), het zilver was voor
team geel (179 punten), het brons voor team groen (178 punten).
Iedere deelnemer kreeg als waardering voor zijn of haar deelname
een klein geschenkje (een zakje snoepgoed).
Veel sfeer was er ten slotte tijdens het wedstrijdje ‘onderstebovenpetanque’, waarbij enkele begeleidsters de ballen achterwaarts
tussen hun benen moeten gooien. ●

De Appelboom organiseerde themaweek
over voertuigen

Door Silke Lammens

 Begeleidster leefgroep Appelboom

T

ijdens de zomervakantie werken we
in het MFC met verschillende themaweken, waarbij telkens passende activiteiten worden aangeboden. In de themaweek

‘voertuigen’ werd er een leuke verrassing
voorzien voor de zorggebruikers van het
MFC. De man van Rein Haentjens, begeleidster in De Appelboom, kwam op
woensdag 14 augustus met een grote
vrachtwagen aangereden. De kinderen
konden eerst vol bewondering het grote
voertuig langs de buitenkant aanschouwen. Zij die het aandurfden om zo hoog te
klauteren, mochten zelfs even achter het
stuur kruipen om daar lekker hoog en
droog te zitten. Nadien volgde een kort
ritje doorheen Herdersem; de een genoot
in stilte, de ander had allerlei vragen over
de vele knopjes en hendels. We vonden
het allemaal boeiend om een vrachtwagen
eens langs de binnenkant te zien.
Met dank aan Dan Haack, vrachtwageninstructeur bij de VDAB, die ons een leuke
namiddag bezorgde! ●
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Leefgroep de Goudsbloem nam deel aan huifkartocht
en barbecue
Door Ellen de Bondt

 Begeleidster woonondersteuning

T

raditiegetrouw kregen we in de Goudsbloem de
uitnodiging van de ouders van interne zorggebruiker Thijs Van Den Berghe (foto) om te komen eten
op het eetfestijn van de Landelijke Gilde, gevolgd door
een huifkartocht voor de zorggebruikers. Natuurlijk
gingen wij zonder aarzelen op deze uitnodiging in. We
waren laaiend enthousiast dat we weer uitgenodigd
waren op dit tof evenement!
Alles vond plaats op zondag 15 september. We werden
verwacht om 12.30 uur, zodat we eerst rustig konden
genieten van de lekkere barbecue. We kregen ieder
drie stukken vlees en een aanbod aan verse groentjes,
die de mama van Thijs mee hielp maken. En dat was
nog niet alles… We kregen nog een stukje taart met
een kop koffie. Kortom, we werden nogal verwend!

Toen kon het echte werk
beginnen. We mochten
plaatsnemen op de huifkar.
Het was een zelfgemaakte
huifkar, uitgerust met zeteltjes van De Lijn, zodat we
zeer comfortabel zaten. We
konden zelf ons plaatsje kiezen, en een uurtje genieten
van de mooie natuur. Nadien was er een stop bij
Boerderij Keymeulen te
Hofstade, waar we werden
getrakteerd op een lekker
en huisgemaakt ijsje.
Zo, dit was onze gezellige uitstap! We hebben er met
volle teugen van genoten. En we hadden er ook een
stralend zonnetje bij, dus onze dag kon niet stuk. ●

Interne zorggebruikers zochten verkoeling in
Nieuwpoort
Er stond elke dag heel wat op ons programma, met op
de eerste plaats: genieten!
Op donderdag 1 augustus hebben we de verjaardag van
p maandag 29 juli vertrokken we met Pascal, EdKoen De Witte gevierd. Vlagjes, slingers, cadeautjes en
dy, Alain, Mark, Koen, Kris, Eva en vrijwilligster
eclairs waren aanwezig. Koen heeft een nieuw horloge
Nele rond 10 uur richting Nieuwpoort.
gekregen en was hier helemaal mee in de wolken!
We verbleven er in Villa Beaufort van Sandeshoved,
De week vloog voorbij en op vrijdag 2 augustus was het
een heel grote, mooie en leuke woning. We hebben veralweer tijd om naar Levensvreugde terug te keren. Om
schillende activiteiten gedaan; terrasjes bezocht, op
af te sluiten zijn we nog een lekkere maaltijd gaan nutrestaurant gegeten, naar het strand boodschappen
tigen in Affligem, bij ‘De Paterkes’ (Gasthof D ‘Oude
doen, bowlen, shoppen, wandelen op de dijk, samen
Brouwerij). Tot volgend jaar! ●
gekookt...
Door Elke De Clercq

 Begeleidster woonondersteuning

O

Zorggebruikers Klaproos deden inspiratie op voor
herinrichting tuintje

E

en aantal zorggebruikers van leefgroep de Klaproos
ging afgelopen zomer op uitstap naar Interflower,
een tuincentrum in Lokeren. Ze deden er inspiratie op
voor de nieuwe zen-tuin die volgend jaar zal worden ingericht. Die heeft als doel een rustgevend effect te bieden,
waarbij er op verschillende zintuigen zal worden gewerkt.
Na afloop van hun inspirerende bezoek, smulden de zorggebruikers van een maaltijd in het restaurant. ●
In leefgroep de Klaproos worden 10 zorggebruikers met een
extra zorgnood begeleid. De groep startte in september
2011, in een gloednieuwe vleugel op ons domein.
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Zingen en dansen
op het Ouderfeest

Je haren in de wind,
de zon op je gezicht

Door Jan Biebaut

 Externe zorggebruiker

O

p zaterdag 26 oktober was
het weer tijd voor ons jaarlijkse afspraakje met het ouderfeest, dat dit jaar een andere
naam kreeg: Familiefeest.
Om halfdrie begon onze polyvalente zaal vol te lopen op de tonen van heel mooie muziek die
onze act van de dag had meegebracht. Die act was Norbert, een
entertainer en zanger die de pannen van het dak speelt.
Maar eerst
kregen we een
lekkere kop
koffie, een
warme chocolademelk of
iets fris. Bij de
koffie was er
ook een heerlijk dessertbordje, een traktatie
van het oudercomite. Dankzij
hun was dit Familiefeest weer
een heel groot succes.
Maar het moest nog beginnen,
want we hadden een special act:
de mensen van de woonondersteuning hadden een heel mooie
playbackshow ineen gestoken.
Onder anderen Marco Borsato,
Andre Hazes junior en Sam Gooris kwamen aan bod. Dankjewel
aan begeleidster woonondersteuning Tineke en haar team die
deze show organiseerden.
Dan was het weer de beurt aan
Norbert om het dak eraf te blazen. Iedereen ging meedansen,
maar uiteindelijk kregen we honger en daar had het oudercomite
al rekening mee gehouden: er
was een lekkere kaas- en vleesschotel.
Daarna gingen de meeste mensen naar huis en was het Familiefeest voorbij.
Ik dank het oudercomite voor de
lekkere kaas- en vleesschotel en
voor het dessertbordje. En ik
dank vooral Norbert en de vrijwilligers. Tot volgend jaar! ●

Zondag 15 september vond de zesde editie van onze Fietseling plaats.
Die bracht ons naar de mooiste
plekjes van Herdersem, Moorsel en
Wieze, goed voor een verkwikkende
tocht van ruim 16 km.
Door Erik Matthijs

 Begeleider MFC

H

et was een stralende, zonovergoten dag. Zondag 15
september 2019 kon meteen de
wielrennersannalen in, want ook dit
jaar vond de Fietseling plaats in Levensvreugde.
Iedere sportliefhebber die de fiets
genegen is denkt vaak aan wedstrijden als de Tour de France, de Ronde
van Vlaanderen, … peanuts! Dat
kent iedereen al eeuwen! Wat zich
hier op Levensvreugde afspeelde,
dat was de moeite waard om te zien
en te beleven.

Vijfentachtig deelnemers, van wie
de helft supergemotiveerde zorggebruikers, trokken met een waaier
van de meest diverse fietsen door
het Denderland, en legden zo’n slordige 16 km af.
Ik hoor de critici al: ‘Dat kun je toch
niet vergelijken?!’ Oh yes, I can!
Hoeveel topsporters overstijgen
zichzelf, hoeveel van hen overschrijden de grenzen van hun kunnen?
Hoeveel van die grote coureurs
doen het nog voor de fun, het simpele plezier te rijden met je haren in
de wind en de zon op je gezicht?
Hoeveel van die sporthelden doen
het met hun hart?
Wel, tijdens de Fietseling kan je een
zo’n hart door de straten voorbij
zien komen. Zorggebruikers en een
hele equipe van geengageerd personeel en vrijwilligers die een gevoel
delen: de liefde voor het fietsen. Als
je me niet geloven wil, doe dan volgend jaar mee… als je durft. ●

Met de Fietseling willen we zoveel mogelijk zorggebruikers de kans geven
deel te nemen aan een fietstocht, niet alleen met gewone fietsen, maar ook
met tandems, driewielers, duofietsen en rolstoelfietsen. Initiatiefnemers zijn
ergotherapeute Sofie Le Compte en kinesiste Kristel Burssens (allebei werkzaam in onze woonondersteuning). Zij worden bijgestaan door onze pastor
Rik De Gendt. Zij stippelen telkens een vlak en rustig parcours uit, met voldoende stopplaatsen.
Website: www.levensvreugde-verblijven.be

