HOEZO

VIERENTWINTIGSTE JAARGANG
KRANT NUMMER 96
JANUARI 2014

INHOUDSTAFEL: WELKE RUBRIEKEN ZIJN ER ?
		VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE AKTIVITEITEN

		‘getekend’, de moeite waard

		in de kijker

		sport

		informatie

		fotobladzijde

		spelletjes, hobbY’S, gedichten

		weetjes, verjaardagen, zoekertjes

		geplande aktiviteiten

VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE AKTIVITEITEN

VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE AKTIVITEITEN

Auti-reis 2013

Vorige jaren gingen we naar de bossen van Kasterlee.
Dit jaar werd het tijd voor iets anders.
We hadden zin in een reisje aan zee.
We huurden een mooi huisje op een boerderij in De haan.
Het was ‘het Kalvernest’ van ‘Hof ter Meulen’.

Woensdag 25 september:
We vertrokken rond tien uur naar zee.
Het was wel een stukje rijden.
Toen we aankwamen, zagen we ons gezellig huisje al staan.
Het was een oude schuur die was omgetoverd tot vakantieparadijs.
De geur van de varkentjes moesten we er wel bij nemen.
Het zonnetje scheen.
En we hadden er zin in.
We hadden wel zin in een lekkere picknick.

Dus, we hebben ons dus buiten gezet.
De gasten smulden van lekkere sandwiches.
De begeleiding pakte de koffers uit.
Irina en Janne besloten om de vakantie te beginnen met een wandeling.
Samen met Geert, Dorien, Johan, Wesley en Dave gingen ze op zoek naar het strand.
Na een klein half uurtje stappen, hadden we het strand gevonden.
Rond vijf uur waren we terug in het huisje.
Toen was het tijd om lekkere spaghetti te maken.
Het werd een heerlijke maaltijd.
Donderdag 26 september:
Het was een korte nacht.
Voormiddag was het weer tijd voor een wandeling naar het strand.
Dit keer deden we dit met zijn allen.
Gisteren hadden we geen rolstoel bij.
Toen konden we door de duinen trekken.
Vandaag moesten we een kleine omweg maken.
Toen we op het strand aankwamen, wou Wesley in het water.
Samen met Joran ging hij, op zijn blote voeten, het water tegemoet.
De anderen hadden zin om een diepe kuil te graven op het strand.
We hebben Wesley dan maar een stukje ingegraven.
Zijn voeten waren zo veel sneller droog.
Joran maakte een waar kunstwerk op het strand.
Het was niet simpel om daar een foto van te nemen.
Op de terugweg gingen toch met de rolstoel door de duinen.
We hebben gezweet.
Maar het is gelukt.
Tijdens de middag aten we lekkere croque monsieur.
Daarna was het tijd om te gaan zwemmen.
We hebben ons in twee groepjes opgesplitst.
Joran en Jelle gingen samen met Evy, Dorien, Wesley en Dirk zwemmen.
Irina, Janne, Geert, Johan en Dave maakten nog een wandeling.
Daarna zorgden ze voor pizza.
Het was een drukke dag.
We hadden nog een gezellige TV avond.
Nadien was het weer tijd om te gaan slapen.
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Knutselen op BTS

Vrijdag 27 september:
Deze nacht was iets langer dan de vorige.
We startten de dag met een lekker uitgebreid ontbijt.
Daarna hebben we onze koffers gemaakt.
We hebben alles opgeruimd.
En we hebben de bus ingeladen.
Om de files te vermijden, zijn we goed op tijd vertrokken.
Rond één uur waren we in Diest.
We besloten om frietjes te gaan halen.
We aten de frietjes op in BTK.
Ze waren heel lekker.
Er was zelfs een curryworst bij.
De rest van de namiddag hebben we gezellig samen doorgebracht.
Rond half vier was het tijd om afscheid te nemen.
Het was een heel fijne reis.
We hopen dat het volgend jaar weer zo leuk gaat zijn.

Op dinsdag 22 oktober deden wij in Schoonberg een knutselaktiviteit rond het thema herfst.
Hoezo:
Wat hebben jullie gemaakt?
Heidi: 		
We maakten egels: een kleine en een grote.
Jeroen:
We hebben de egels gemaakt van zoutdeeg.
Heidi: 		
We maakten ook nog een nestje voor de egels van bladeren, eikels, okkernoten,
		
mos, kastanjes en dennenappels.

Janne

Hoezo:
Heidi: 		

Met wie hebben jullie dit gedaan?
We maakten dit met Debbie, onze stagiaire in Schoonberg.

Hoezo:
Heidi: 		
Jeroen:
Heidi: 		

Was dit leuk om te doen?
Ja, het was heel leuk.
Ik vond het heel plezant.
Ik vond het leuk om ook eens in Schoonberg te knutselen.

Hoezo:
Jeroen:
		
		
		
		
		
		

Hoe hebben jullie de egels gemaakt?
Eerst moesten we zoutdeeg maken.
Dat moesten we kneden zoals je een brood maakt.
Dan maakten we de vorm van onze egels.
De stekels van de egels maakten we met tandenstokers.
We rolden nog kleine bolletjes om de ogen en neusjes te maken.
Daarna moesten de egels nog bakken in de oven.
We verfden ze ook nog bruin nadat ze gebakken waren.

Hoezo:
Heidi: 		
		
Jeroen:

Was het moeilijk om te maken?
De vorm van de egels vond ik moeilijk om te maken.
Debbie heeft me hierbij goed geholpen.
Ik vond het gemakkelijk.

Hoezo:
Jeroen:
Heidi: 		
		
		

Hebben jullie er lang aan moeten werken?
Ja, we werkten er twee avonden aan.
De ene avond maakten we het deeg en onze egels.
Toen moesten de egels nog een paar uur bakken in de oven.
Pas de volgende avond konden we onze egels verven en alles afwerken.
Heidi, Jeroen en Debbie
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De vakantie van Robrecht

Het spookt in de Speelhofstraat

In september ging ik met mijn ouders op Reis naar Rhodos.
Rhodos ligt in Griekenland aan de Middellandse zee.
Ons hotel was all-in: dat wil zeggen dat je zoveel mag eten en drinken als je wil.
Wij gingen dus drie keer per dag eten in het restaurant.

De gasten van de Speelhofsraat werkten rond het thema Halloween.
Tijdens logo maakten ze dit verhaal.
In de Speelhofstraat gebeuren er de laatste tijd rare dingen.
’s Morgens staat er ineens een ketel met pompoensoep op het vuur.
De volgende dag hangen er griezelige spinnenwebben voor de ramen.
En op een andere ochtend staat er angstaanjagende muziek op.

In Griekenland was het erg warm, soms wel 32 graden.
Dankzij de airco in het hotel had ik het toch niet te warm.
Ik ging samen met mijn ouders op uitstap naar Lindos.
We bezochten het stadje met een gids.
Er waren veel toeristen.
We gingen ook nog naar het centrum van Rhodos.
Veel winkels waren voorgoed gesloten.
Dat komt omdat het leven in Griekenland erg duur is geworden.

Wat is er toch aan de hand?
Zou het spoken in de Speelhofstraat?
Misschien zit er wel een spook in de kelder.
Sara en Kristien besluiten om op zoek te gaan naar het spook.
Ze zijn wel een beetje bang.
In de kelder zijn allerlei griezelige dingen: spinnenwebben, ratten, muizen, …

Ik vond de Griekse muziek erg mooi.
Ik hoor graag het bekende liedje ‘de sirtaki’.
Ik kocht een cd.
Zo kan ik thuis ook naar deze mooie muziek luisteren.
In ons hotel gingen we iedere avond naar een show kijken.
Abba kwam zelfs optreden.

Opeens horen we een harde gil.
Liesbeth en Kaat gaan kijken wat er aan de hand is.
In de kelder vinden ze Kristien en Sara.
Ze zijn allebei lijkbleek.
Het spook heeft hen gevangen genomen.
Nu zitten ze vast in die vieze spinnenwebben.

We gingen ook nog naar de ‘fish-therapie’.
Bij de fish-therapie zaten er veel kleine vissen in bakken met water.
Daar moest je dan je voeten in zetten.
De visjes kwamen aan je voeten knabbelen.
Ik was een beetje bang.
Gelukkig kriebelde het alleen maar.
Ik vond het zalig.
Spijtig genoeg was de reis veel te snel voorbij.
We vlogen met een avondvlucht weer richting België.
Om drie uur ’s nachts waren we weer thuis.
Ik was wel moe, maar dat vond ik niet erg.
Het was immers een onvergetelijke vakantie.
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Liesbeth en Kaat proberen het spook te vangen.
Ze vinden een touw en vangen zo het spook.
Na lange tijd hebben Kristien en Sara zich eindelijk bevrijd uit de spinnen webben.
Ze nemen het spook mee naar boven.
Daar nemen ze het laken van het spook.
En ra, ra, ra, wie is het?
Janne.
Ze had ons allemaal goed beetgenomen.
Robrecht

Annita, Christine, Guillaume, Kaat, Martina, M.J. en Willy

VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE AKTIVITEITEN

VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE AKTIVITEITEN

BTT naar de opname van Blokken

Donderdag 10 oktober zijn Marcel, Adri, Lucien en Theo naar de opnames van Blokken
geweest.
We waren vroeg vertrokken.
We gingen eerst nog even winkelen in Ikea.
Hier gingen we nieuwe bestek en tassen kopen voor BTT.
Die van BTT waren versleten en mochten worden vervangen.
Na de inkopen gingen we daar ook iets eten.
Ze hadden er lekkere Zweedse balletjes en kippensteak met frietjes.
Daarna kregen we van de begeleiding nog een dessertje.
We konden kiezen tussen een lekker ijsje of een stukje taart.
Toen zijn we verder gereden naar de studio van Blokken.
Een vriendelijke mevrouw wees ons de weg naar de zaal.
Wat een mooie studio was het daar.
We zochten een goed plaatsje uit.
Toen kwam er een meneer uitleg geven.
Hij vertelde wanneer we moesten lachen.
En hij zei ook wanneer we moesten applaudisseren.
Joke en Raf hielpen ons hiermee.
Het grote moment was daar.
Ben Crabbé kwam het publiek begroeten.
Op Marcel zijn gezicht kwam een hele grote lach.
Ben Crabbé is zijn grote held.
De lichten gingen uit en de opname begon.
Het lachen en applaudisseren ging zeer goed.
En de opname was van de eerste keer gelukt.
Dat hadden we goed gedaan.
Na de opname mochten we even iets gaan drinken.
We gingen ook naar het toilet.
Daarna mochten we weer de studio in voor een andere opname.

We waren al natuurtalenten in het lachen en applaudisseren.
Ook deze opname werd in één keer opgenomen.
Hierna was het tijd om naar huis te gaan.
In de bus naar huis was het muisstil want iedereen was zeer moe.
We hebben allemaal genoten van deze daguitstap.
Marcel, Adri en Raf
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BTE ging naar Gaasbeek

Jullie zullen je wel afvragen waar Gaasbeek is?
Gaasbeek ligt aan de rand van Brussel.
Daar staat een mooi kasteel met een grote tuin.
Dit kasteel zijn we 29 oktober gaan bezoeken.
Er was daar een tentoonstelling en een belevingsparcours.
Sven kon er niet bij zijn, omdat hij ziek was.
Daarom ging Dimitri in zijn plaats mee.
Omdat we de weg niet goed vonden, kwamen we er pas tegen twaalf uur aan.
Daarom gingen we eerst eten.
Dit deden we bij brasserie Graaf van Egmond.
Vandaar konden we te voet naar het kasteel.
Onderweg zagen we al enkele kunstwerken.
Deze stonden in het bos.
Dit was het begin van het belevingsparcours.
Het was de beleving tussen kunst en natuur en tussen erfgoed en stilte.
Plots zagen we in de verte het kasteel opduiken.
Het was een mooi kasteel met een gracht rond.
Binnen was het al even mooi en goed onderhouden.
De kamers waren heel hoog en groot.
Er stonden veel donkere meubels in.
Volgens Filip leken sommige ruimtes op een kerk.
Annie vond de hemelbedden prachtig.
Hier had ze graag eens een dutje in willen doen.
Helaas mochten we deze spullen niet aanraken.
Na het kasteelbezoek gingen we met een gids mee naar de moestuin.
Deze moestuin was speciaal.
De groenten werden er niet gebruikt.
Die blijven staan voor allerlei onderzoeken.
In de tuin, serres en het kasteel stonden kunstwerken waar je bij stil kon staan.
Het was de moeite waard om hier naartoe te gaan.
Filip en Klazien
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Benny neemt deel aan Micromix

In oktober was het weer micromix.

Micromix is een playbackshow.
Ik doe al zeven jaar mee met deze show.
Deze keer vond de wedstrijd plaats in ‘Hangaar 58’ in Bokrijk.
Toen ik in de zaal binnen kwam, schrok ik wat.
De zaal was dan ook heel groot.
De organisatie verwachtte duizend toeschouwers.
Ik kreeg een beetje zenuwen.
Duizend mensen in de zaal.
Dat zijn er veel.
Toen we aan onze tafel gingen zitten, werd ik minder zenuwachtig.
We hadden de beste plaatsen.
We zaten recht voor het podium.
Het podium was ook groot.

In de jury zaten Roel Vanderstukken en Cynthia Reekmans.
De winnaar van vorig jaar mocht ook punten geven.
Bij de eerste optredens zat de sfeer er al goed in.
Iedereen zong mee.
Er werd ook gedanst.
Ik moest pas in het derde deel optreden.
Ik kon dus rustig genieten van de optredens van de andere deelnemers.
Ze deden allemaal goed hun best.
Eindelijk ging het derde deel van start.
Sam en Filip Vertessen moesten nu ook optreden.
Sam zong een liedje van Urbanus.
Hij had echte urbanuskleren aan.
Hij had ook opeens een baard.
Sam gaf een mooie show.
Ik vond hem echt goed.
Filip was zenuwachtig voor hij het podium op ging.
Eens hij op het podium stond, had hij geen zenuwen meer.
Hij zong een liedje van Will Tura.
Filip kreeg veel applaus van de mensen.
Hij had het dan ook goed gedaan.
Nu was het mijn beurt.
Ik bracht een lied van Luc Caals.
De titel is ‘oh Margriet’.
Ik had veel geoefend.
Ik kende de tekst dus van buiten.
Adrienne en Nicole moedigden mij aan met een spandoek.
Ze hadden de spandoek gemaakt in de superplus werking.
Ik amuseerde me op het podium.
Na mijn optreden mocht ik nog even met de jurry praten.

Toen iedereen zijn plaatsje in de zaal had gevonden, begon de show.
De presenator was Sean D’hondt.
Hij is presentator bij ‘Jim tv’.
Hij deed ook mee met de grote sprong op VTM.

Helaas heeft niemand van Martine Van Camp gewonnen.
Maar dat kon de pret niet bederven.
Volgend jaar doen we weer mee.

Benny en Tim
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Een dagje naar zee met TWW

Eind september zijn we met Marie, Theo, Maurice, Boud, Lucien, Els, Sabine, Mia, Hilde, Axel
en René naar Oostende geweest.
We gingen met de trein.
We hadden een speciale regeling met de NMBS.
Zo hielpen sterke mannen ons wanneer we trein instapten en uitstapten.
En ook hadden we een gereserveerde wagon.
Daardoor konden we allemaal samen zitten.
Dit vonden wij goed georganiseerd.
Toen we in Oostende aankwamen, gingen we wandelen richting zeedijk.
Het zonnetje scheen.
We genoten ervan.
We gingen zitten op een bank.
We aten onze lekkere smos op.
We moesten opletten dat de meeuwen ons broodje niet opaten.

Daarna gingen sommigen op het strand wandelen.
We plonsden met de voeten in het water.
Dat was koud, brrrr.
Vervolgens reden we met de go-carts.
Een geluk dat we goede chauffeurs hadden.
Anders botsten we.
Om de dag af te sluiten gingen we verse mosseltjes met frietjes eten.
Mmmm, dat was lekker.
Daarna gingen we met de trein terug naar huis.
Ik viel in slaap na deze leuke dag.
Els en Sylvia

‘GETEKEND’ DE MOEITE WAARD

Boud tekent over ‘de zee’

In de kijker

Junior in de kijker

Ik ben Junior
Ik kom al een tijdje naar het dagcentrum in de Speelhofstraat.
Ik doe ook aan begeleid werk.
Zo ga ik helpen in de keuken van een restaurant.
Dat vind ik heel fijn.
Het is dan ook mijn droom om hobbykok te worden.
Maar ik werk ook graag in de tuin.
Naar het dagcentrum kom ik niet altijd even graag.
Ik ga liever werken.
Maar volgende aktiviteiten doe ik graag.
Het zijn semi, houtbewerking, dansen, containers en koken.
Mijn favoriete aktiviteiten in het dagcentrum is de Engelse les.
Ik wil later nog veel reizen.
Dan ga ik dat Engels zeker goed kunnen gebruiken.
Ik hou ook veel van muziek en zou graag DJ worden.
Dat is iemand die zorgt voor de muziek op fuiven en feesten.
Verder hou ik van sporten en uitgaan.
En als laatste wil ik nog vertellen dat ik heel goed kan paardrijden.
Dat is ook één van mijn hobby’s.
Zo hopelijk kennen jullie mij nu al wat beter.
Vele groetjes.
Junior

Sport

informatie

G-sportdag in Rotselaar

Verslag Tevredenheidsmeting 2013

We vertrokken met het busje naar sportzaal ‘de Meander’ in Rotselaar.
Daar aangekomen, kregen we een tas koffie.
In de voormiddag gingen we kanovaren op het meer.
We moesten eerst een reddingsvest aandoen, zodat we niet konden verdrinken.
Sommigen hadden wat schrik om in de boot te stappen.
Maar eens we er in zaten, was iedereen enthousiast.
En we roeiden en roeiden het meer rond.
Het was een prachtig uitzicht en erg rustig.
We genoten ervan.
In de namiddag gingen we volksspelen doen.

Het meten van de tevredenheid bij onze gebruikers is één van onze opdrachten.
Je kan dat op verschillende manieren doen.
Sinds 2002 doen we dat onder andere via een enquêteformulier.
De vragen gaan over infrastructuur, contacten met begeleiding en ondersteunende diensten,
communicatie en informatie.
We zagen echter de respons jaar na jaar afnemen.
Daarom hebben we in overleg met de gebruikersraad beslist om in 2012 een jaar over te
slaan.
In 2013 hebben we opnieuw vier soorten enquêteformulieren verstuurd:
-één voor de ouders of families van de externen
-één voor de ouders of families van de internen
-één voor de bewoners van onze afdeling Inclusief Wonen (IWO)
-één voor een selectie uit onze bewoners Residentieel Wonen (RW)

Daar was een sjoelbak en minigolf.
Ook speelden we met balletjes die we in de juiste gaten moesten gooien.
Sommigen deden een wedstrijd onder elkaar.
Dat was voor punten.
Daarna gingen we djembé spelen.
We moesten in de maat meedoen en verschillende ritmes proberen.
Iedereen moest om de beurt ‘hé’ roepen.
Wie het hardste riep was de winnaar.
Weten jullie wie de winnaar was?
Onze René: hij was heel fier dat hij gewonnen was.
Achteraf kreeg iedereen nog een medaille.
We gingen tevreden naar huis.

Hieronder een bondige samenvatting van de resultaten.
1.
•
•
•
Els en sylvia

•
•
•

•

Ouders externen
Respons is opnieuw toegenomen van 51% in 2011 tot 61% in 2013.
Infrastructuur: er worden wat pijnpunten aangeduid, maar er is ook begrip voor de
schaarse middelen en er is het perspectief van verbouwingen en renovatie in de 		
komende jaren.
Busvervoer: de ophaaldiensten worden gewaardeerd, maar af en toe loopt de 		
communicatie fout.
Maaltijden: informatie over de maaltijden kan beter.
Dit is een gevoelig punt, omdat smaken en gewoonten op dat vlak sterk verschillen.
Dagactiviteiten: de overgrote meerderheid geeft aan goed op de hoogte te zijn van
het aanbod.
Begeleiding en Ondersteunende diensten: contacten met begeleiding, administratie
en sociale dienst worden traditioneel hoog geëvalueerd.
Wat de orthopedagogen betreft, geven een aantal personen aan hen niet te kennen of
geen contact gehad te hebben.
Gebruikersraad: ondanks inspanningen in het verleden geeft een meerderheid aan de
leden van de gebruikersraad niet te kennen.
Ze geven aan dat ze geen zicht hebben op de werking.
Twee derde leest wel de verslagen.
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•
•
2.
•
•
•

•

•

•

Multimedia: onze website wordt door de helft van de gebruikers geraadpleegd, terwijl
onze facebookpagina bij één vijfde van de respondenten gekend is.
Ons tijdschrift Hoezo wordt quasi unaniem goed bevonden.
Algemene beoordeling: 8,2/10 tegen 8,5 in 2011.
Ouders internen
Respons is lichtjes gestegen van nauwelijks 47% in 2011 naar 53% vorig jaar.
Infrastructuur: algemene tevredenheid met een paar opmerkingen over netheid van
de kamers of in de gemeenschappelijke ruimten.
Wanneer er mutaties plaatsvinden, worden kamers zeker opgefrist.
Begeleiding en Ondersteunende diensten: contacten met begeleiding, administratie
en sociale dienst worden ook hier traditioneel hoog geëvalueerd.
Bij de sociale dienst wordt het begrip voor de eigen situatie sterk gewaardeerd.
Voor wat de medische dienst betreft, zijn de vragen voor een aantal personen niet van
toepassing, omdat zij zelf instaan voor medische opvolging.
Bij de medische zorg vinden ouders de communicatie belangrijk en willen zij ook 		
erkend blijven als belangrijk betrokkenen.
Gebruikersraad: ondanks inspanningen in het verleden geeft twee derde van de 		
respondenten aan de leden van de gebruikersraad niet te kennen en geen zicht te 		
hebben op de werking.
Iets meer dan de helft leest wel de verslagen.
Multimedia: onze website wordt door ongeveer de helft van de gebruikers 			
geraadpleegd, terwijl onze facebookpagina bij een kleine minderheid van de 			
respondenten gekend is.
Ons tijdschrift Hoezo wordt quasi unaniem goed bevonden.
Algemene beoordeling: stabiel zoals in de vorige edities 8,4/10.

3.
Bewoners Inclusief Wonen
De enquêteformulieren voor bewoners IWO werden meestal ingevuld samen met een
persoon van hun keuze.
Dat kan om het even welke medewerker van onze voorziening zijn.
In praktijk kiezen bewoners meestal voor hun aandachtsbegeleider.
Sommige bewoners vulden de enquête zelf in.
Een bondige samenvatting van de resultaten:

informatie

•

Respons: slechts één persoon vulde de enquête niet in wegens externe opname.

•

Begeleiding: quasi iedereen is tevreden over de vriendelijkheid van de begeleiding.
Al zijn er ook wel enkele opmerkingen over strengheid en lang wachten op antwoord.
Sommige bewoners vinden zelfs dat de begeleiding te vaak langskomt.
Een grote meerderheid gaat akkoord met de afspraken in huis.
Eten: zeer individuele opmerkingen, zeker als het gaat over de hoeveelheden.
Activiteiten en ontspanning: de grote meerderheid vindt, dat ze voldoende vrije tijd
heeft.
Zes bewoners vinden, dat ze te weinig zakgeld krijgen.
Vijf bewoners willen een groter aanbod aan aktiviteiten.
De voorkeuren lopen sterk uiteen.
Medische dienst: De relatie met de psychiater ligt gevoelig voor een aantal bewoners.
Met de huisdokter is het vertrouwen groot.
Tevredenheid over de samenwerking met de verpleegkundigen.
Al loopt er individueel wel eens iets mis rond consultaties en communicatie.
Orthopedagoge: dit loopt loopt sterk uiteen.
Met sommigen is het contact intensief, met anderen dan weer niet.
Dit hangt af van situatie en noden.
Hoezo en website: een minderheid vindt Hoezo niet interessant.
Zeven personen hebben de website al bezocht.
Drie personen bezochten de facebookpagina.
Familie en vrienden: Een aantal bewoners wil graag meer bezoek van familie of 		
vrienden.
Hierbij wordt verwacht van medewerkers, dat zij contacten leggen of info rond 		
openbaar vervoer voorzien.
Financies: 7 op 18 bewoners geven aan te weinig contact met de bewindvoerder te
hebben.

•
•

•

•
•
•

•

Mate van tevredenheid:
Zeer tevreden: 7
Meestal tevreden: 9
Meestal ontevreden 1
Helemaal niet tevreden: 1

informatie

4.
Bewoners Residentieel Wonen
De enquêteformulieren voor bewoners Residentieel Wonen werd ingevuld samen met een
persoon van hun keuze.
Dat kan om het even welke medewerker van onze voorziening zijn.
In praktijk kiezen bewoners meestal voor hun aandachtsbegeleider.
Er werd op voorhand een selectie gemaakt van bewoners, die in aanmerking komen voor
het invullen van de tevredenheidsmeting.
Voor de meeste bewoners RW is deze vorm van bevraging immers niet geschikt en
aangepast.
Een bondige samenvatting van de resultaten:
•
•
•

•
•

•

•

Respons: quasi 100%.
Woning en inrichting: er zijn wat opmerkingen over de grootte van de eigen kamer en
de netheid in huis.
In het algemeen wonen bewoners graag in hun leefgroep of woning.
Begeleiding: er zijn vragen naar meer aandacht en begeleiding.
De strengheid van de begeleiding wordt in één woning aangekaart.
Afspraken, eigen aan een groepswoning en rond bijdrage in het huishouden, worden
al wel eens in vraag gesteld.
De bewoners, die veel vrijheid en zelfstandigheid gewoon zijn, hebben het daar 		
moeilijk mee.
Eten: zeer individuele opmerkingen.
Spanning tussen vrijheid van keuze en gezonde voeding.
Afwisseling en hoeveelheden worden in vraag gesteld.
Activiteiten en ontspanning: ook zeer individuele keuzes.
Sommige bewoners kunnen zich goed zelf bezig houden en zijn buitenshuis mobiel.		
Anderen hebben nood aan structuur en opvulling van hun tijd.
Hiervan wordt een deel opgenomen door vrijwilligers en stagiairs.
Er wordt zeker een aanbod van gemeenschappelijke aktiviteiten gedaan.
Ondersteunende diensten: in het algemeen een goed tot zeer goed contact.
Met de orthopedagogen wordt er wat meer contact gevraagd.
Voor een aantal bewoners gebeurt dat inderdaad niet zo vaak, tenzij bij bespreking
van individuele handelings- of ondersteuningsplannen of therapeutische gesprekken.
Hoezo en facebook: Facebook komt wel eens aan bod bij een groepsaktiviteit.
Ons tijdschrift is bij de meesten gekend en geliefd.

informatie

•

Bezoek familie en vrienden: Een aantal bewoners geeft aan bezoeken van familie of
vrienden te missen.
Hierbij kunnen medewerkers hoogstens een bemiddelende rol spelen.
De infrastructuur in de groepswoningen leent er zich niet altijd toe om privé bezoek te
ontvangen.

Mate van tevredenheid:
Zeer tevreden: 14
Meestal tevreden: 7
Meestal ontevreden: 3
Helemaal niet tevreden: 0
5.
•
•
•

Wat gebeurt er met deze informatie?
De resultaten worden voorgelegd aan het beleidsteam te beginnen op het overleg van
13/1/2014.
Bespreking op teamvergaderingen, plandagen en dienstoverleg.
Bespreking op de gebruikersraad.

Op elke van deze overlegorganen wordt er bekeken, waar we individueel en structureel
verbeteringen kunnen aanbrengen.
In 2014 gaan we proberen, op vraag van de gebruikersraad, een andere manier van
bevraging te organiseren, waarbij zeker meer aandacht gaat naar de minder mondige
cliënten.
Erik Coninx
Januari 2014
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spelletjes, hobby’s, gedichten

Gedicht

		

De hobby’s van Vincent

Het spook van de Speelhofstraat

			
		

		

spelletjes, hobby’s, gedichten

Het spook van de Speelhofstraat,
we weten niet of het bestaat.

		
		

Zit het verstopt op het dak?
Of in onze vuilnisbak?

		
		

Moet we zoeken in de bureau?
Of lekker koel in de frigo?

		
		

Ook in het afwasmachien,
Hebben we niets gezien.

		
		

We keken allemaal in de gang.
Gelukkig zijn we van spoken niet bang.

		
		

Moest je er toch in geloven,
kijk dan toch maar even in de oven.
Kevin, Sam, Orina, Jimmy, Jacqueline, Pieter, Martina

Dag allemaal, ik ben Vincent Van Bavel.
Ik ben 21 jaar en woon sinds oktober in BTB.
Ik heb 1 broer Willem met wie ik graag ravot.
Mijn mama Linda en stiefpapa Theo wonen in Gierle.
Soms spreek ik ook af met mijn papa Koen.
Ik heb een leuke, grote kamer in het Begijnhof.
De andere bewoners zijn toffe gasten.
Ik heb veel hobby’s.
Mijn favoriete hobby is racen op de Playstation.
Ik ging ook naar de spelletjesavond, waar ik me goed amuseerde.
Puzzelen doe ik ook graag.
Ik ben nu een puzzel van een auto aan het maken: van een Citroën.
De volgende puzzel die ik ga maken, is een foto van het Begijnhof.
Die ga ik plakken en ophangen in de leefgroep.
Ik vind puzzelen niet zo moeilijk.
Ik word er rustig van.
Als ik thuis ben, ga ik wandelen met mijn hond Jesse.
Jesse is een Border Collie.
Ik mis mijn hond wel op BTB.
Sporten doe ik ook heel veel.
Twee keer per week ga ik lopen op de piste.
Ik ga ook één keer per week spinnen.
Spinnen is eigenlijk naar nergens fietsen op een hometrainer.
Sport houdt me bezig en ik kan er mijn energie in kwijt.
Het is ook gezond.
Zo word ik niet te dik, want ik lust ook wel snoep.
TV kijken vind ik ook ontspannend.
Ik kijk veel naar veldrijden en naar iets om te lachen.
Griezelfilms en actiefilms vind ik de max.
Verder lees ik elke week de Dag Allemaal en maak ik woordzoekers.
Soms komt mijn kameraad Junior op bezoek.
Dan doen we samen iets, zoals bijvoorbeeld iets gaan drinken.
Zoals jullie kunnen lezen, heb ik veel hobby’s.

Vincent en Natalie
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Weetjes

Weetjes DCT
Isabel en Nele verwachten in het voorjaar hun eerste kindje.
Ze worden vervangen door Jill en Jolien.

Annick heeft zich enorm uitgesloofd om alle baksels van de kerstmarkt op tijd klaar te
krijgen.
Gelukkig kreeg ze hulp van alle collega’s en stagiairs.

Het thema van januari en februari is kunst.
Rond dit thema gaan Karin en Joran vorming geven.
Maar natuurlijk zal er ook veel geknutseld worden voor onze themahoek.

Onze kerstmarkt was ook dit jaar weer een enorm succes.
We kijken alvast uit naar de editie van 2014.
Leen en Janne maakten met de gasten een heuse kerstfilm.
De première had plaats op onze kerstmarkt.
De reacties waren zeer positief.

De sint kwam op bezoek en bracht toffe spelletjes mee.
Een keer per maand gaan we op dinsdag in het Balanske watersnoezelen.
Weetjes DCS
Sam werd opnieuw trotse nonkel.
Het kindje heet Gerjen.
We deden ‘DCS got talent’.
Drie acts werden rechtstreeks geplaatst voor de grote MVC got talent.
Deze zal doorgaan in het voorjaar van 2014.
Er zullen ook drie acts van DCT deel nemen.
Onze stylo’s verdwijnen op mysterieuze wijze.
Moest je er dus nog teveel hebben, mag je ze altijd brengen.
De sint kwam ons vertellen dat we allemaal heel braaf geweest zijn dit jaar.
We kregen dan ook veel lekkers.
Onze oudernamiddag ging dit jaar door in ‘Den Amer’.
Sara gaf eerst wat uitleg over de reizen van 2014.
Nadien volgde een echte kwis.
De kwis werd gewonnen door de ouders.
Maar het was wel heel spannend.
Onze kookploeg verzorgde dit jaar de hapjes op de oudernamiddag.
Dat was tevens de afsluiter van de kooklessen.
De hapjes waren heel lekker.

Er lopen weer heel wat nieuwe gezichten rond in de Speelhofstraat.
Lars, Valerie, Steffie, Laurien en Julie komen allemaal een tijdje stage doen bij ons.
We wensen hen veel succes.
Wij gaan Jacob en Dimfna heel hard missen.
Maar wij wensen hen veel succes toe in hun verdere carrière.
Weetjes TWW
Raf werkt sinds kort af en toe in TWW om ons mee te ondersteunen.
We hebben een vrijwilliger.
Firmin heet hij.
Hij komt iedere dinsdag en woensdag.
Hij gaat wandelen met de gasten, gaat naar het containerpark…
We hebben ook een nieuwe stagiaire Silke.
Ze kwam al stage doen in november en december vorig jaar.
Ze komt ook terug na de paasvakantie tot eind juni.
Groenstraat 2 heeft een nieuwe moderne keuken.
Ook in de keuken van groenstraat 4 zijn er aanpassingen gebeurd.
Het is erg mooi geworden en we hebben nu meer ruimte.
Er is een tamme kat aangekomen bij ons.
Zij heet ‘Sjattie’.
De kat blijft buiten, maar we zorgen voor een warm mandje voor de winter.

weetjes, verjaardagen, zoekertjes

Weetjes BTE
Wisten jullie dat Sven gestart is met een cursus ‘Co-begeleider in de kleuterklas’?
Hij doet al enkele jaren begeleid werk in de Kleuterschool ‘De Pit’.
Tijdens de cursus hoopt hij veel bij te leren, zodat hij de leerkrachten nog beter kan helpen.
Weetjes BTS
Wisten jullie dat er een nieuwe bewoner is op BTS?
We heten Jan Swijns van harte welkom.

geplande aktiviteiten

Geplande aktiviteiten DCT
Volgende netbalwedstrijden staan op het programma:
3 februari: Diest B - St. Truiden B
7 februari: Diest A - Kuringen
27 februari: Heusden C - Diest B
28 februari: Diest A - Oosterlo B
10 maart: Diest B - Heusden B
12 maart: Aarschot B - Diest B

Weetjes BTB
Ook BTB heeft een nieuwe bewoner.
Hij heeft Vincent Van Bavel.
Vincent voelt zich ondertussen al wat thuis op het Begijnhof.

Op 5 februari is er een carnavalfuif van ROG.
Leg je verkleedkleren al maar klaar.

Weetjes BTT
Lesley is begonnen met haar stage in BTT.

Het begin van de lente vieren we op 21 maart met een lentebanket.

Wist je dat BTT nu elke woensdag gaat winkelen met de gasten?
Detje heeft een nieuwe zetel.
Deze is roze.
Wist je dat Marie Josée sinds 9 december in BTT woont?
We wensen haar veel succes in haar nieuwe woonst.
En An is terug aan het werk, na haar zwangerschapsverlof.

Op dinsdag 4 maart houden we een grote carnavalfuif in het dagcentrum.

Op 25 maart gaan we naar een kunstworkshop in Mechelen.
Geplande aktiviteiten TWW
Op 9 maart gaan we naar Appasionata.
Dat is een show met paarden.
Op 30 maart is het schlagerfestival in de Ethias arena te Hasselt.
Geplande aktiviteiten BTE
Op 22 maart vertrekken Sven en Kaat samen een weekendje naar Brugge met vzw ‘De Brug’.
Hetzelfde weekend gaan Annie, Nabora en Filip mee op Spiegelweekend.
Geplande aktiviteiten algemeen
Op 28 maart gaat de tweede editie van ‘MVC on the floor’ door.
Dat is onze jaarlijkse fuif.
De dansers onder ons zullen zeker een plaatsje zoeken op de dansvloer van ‘Den Amer’.
Iedereen is welkom: vrienden, kennissen, familie, buren, collega’s,...
Dit jaar zal onze doedag doorgaan op vrijdag 16 mei.
Noteer deze datum alvast in je agenda.
Binnenkort komen jullie al te weten welke aktiviteiten er die dag worden aangeboden.
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