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VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE AKTIVITEITEN

Kerststallentocht op 6 januari

Op driekoningendag deden wij een kerststallen wandeling dichtbij Landen.
We werden goed onthaald in het parochie-centrum van Waasmont.
We aten er onze boterhammen op.
We kregen er soep, koffie en taart.
De eerste stal zagen we in Waasmont.
Hij stond achter in de kerk.
Het was een heel dorp met een watermolen en een fonteintje.
De toren van de kerk was nagebouwd.

VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE AKTIVITEITEN

Mooi van binnen en van buiten

Op 4 januari ging Annie Blockx naar een cursus van Vibeg.

De cursus heette: ‘mooi van binnen en van buiten’.

Toen we naar daar reden was Annie was een beetje zenuwachtig.
Dit was de eerste keer dat ze alleen naar een aktiviteit ging met mensen die ze niet kende.
Annie werd er hartelijk verwelkomd met een tasje koffie.
Ze voelde zich er al snel op haar gemak.

De tweede stal vonden we in de kerk van Walsbets.
Dat is één van de oudste kerken van het land.
Het kerststalletje met de beeldjes stond er aan de zijkant.
Er was nog een derde stal te zien in Wezeren.
Ook deze stal was te vinden in de kerk.
Hier waren de beeldjes erg klein.
Ze werden bedacht door een Duitse non.
Haar naam was Hummel.
Daarom worden ze ‘Hummeltjes’ genoemd.
Bij elke stal las Johan een verhaal voor.
Wij hebben een heel fijne dag gehad.
Els, Charlotte, Filip, Lulu, Jan, Heidi, Karin en Johan

In de voormiddag leerde ze over stress.
Ze leerde oefeningen om te ontspannen.
Bij deze oefeningen hoorde rustige muziek.
Ze leerde ook oefeningen om energie te krijgen.
In de cursus ging het ook over gezond eten.
Ze maakten verse vruchtensapjes.
Dit was erg lekker.
In de namiddag gingen ze met z’n allen naar een school.
Hier werden ze verwend door leerlingen die schoonheidsverzorging volgen.
Annie kreeg een gelaatsverzorging.
Eerst werd haar gezicht verzorgd.
Daarna werd Annie mooi opgemaakt.
Ze kreeg een kleurtje op de ogen en op haar lippen.
Annie vond het een hele leuke dag.
Ze wil nog wel eens een keer gaan.

Annie en Sofie
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Thema ‘kunst’ in DCT

In DCT werkten we in januari en februari rond het thema ‘kunst’.
Wat is kunst?
Kunst is ‘maken’.
Bijvoorbeeld een schilderij maken of beelden maken.
Het onderwerp kan een landschap zijn, een stilleven of een portret.
Maar kunst kan ook iets zijn wat je niet herkent, bijvoorbeeld enkel strepen en kleuren.
Iedereen denkt anders over kunst.
De ene persoon kan een kunstwerk heel mooi vinden.
Terwijl net iemand anders hetzelfde werk niet mooi vindt.
In het dagcentrum hebben we al hard gewerkt.
We hebben al vele beroemde schilders nagebootst.
Bijvoorbeeld Vincent Van Gogh zijn werk hebben we veranderd.
We hebben prenten van zijn schilderijen in smalle stroken geknipt.
En we hebben er een nieuw kunstwerk van gemaakt.
Mondriaan is ook een bekende schilder.
Hij tekent veel met strepen en felle kleuren.
Zijn vormen zijn vaak vierkanten.
We doen ook een groot projekt rond ‘kunst’.
We maakten zelf een heel groot schilderij.
We tekenden enkel onze voornamen in felle kleuren.
Iedereen werkte dus aan hetzelfde schilderij.
Dat heet een groepswerk.
We bleven rechtstaan.
We mochten van plaats veranderen wanneer we wilden.
Alle namen stonden door mekaar.
Iedereen schreef over of op mekaars letters.
We gebruikten verf, stiften, wasko’s, kleurpotloden en sponsjes.
Het werd een kunstwerk met heel veel kleuren.
We waren ‘vrij’ om te doen wat we wilden met onze voornaam.
We hebben ook nagedacht over het woord ‘kunst’.
Hierover hebben we een gedicht gemaakt.

KUNST IS KLEUR
KUNST IS CREATIEF
EN DROMEN
KUNST IS
WAT JE ZELF KUNST VINDT
We maakten een ‘kunstboom’.
Aan de boom hangen allemaal woorden die iets met kunst te maken hebben.
De woorden zijn ook mooi gekleurd of speciaal geschreven.
De boom, het gedicht en vele kunstwerken zijn overal in ons dagcentrum te bezichtigen.
Hoezo vroeg enkele mensen wat zij vinden over het thema ‘kunst’:
Fanny:
Alle werken in het dagcentrum zien er mooi uit.
Het thema ‘kunst’ is iets voor mij.
Ik leer veel bij.
Ik leer om eens te tekenen op een andere manier.
Heidi:
Het thema ‘kunst’ valt goed mee.
Het kunstwerk met de namen er op was wel een bijzondere ervaring.
Ik vond het in het begin een beetje raar om over het werk van iemand anders te schrijven of
schilderen.
Ik dacht dat anderen daarvoor boos zouden zijn.
Toen ik zag dat iedereen dat deed omdat het een opdracht was, deed ik het ook.
Uiteindelijk vond ik het leuk.
Het werd een heel mooi kunstwerk.
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Jeroen:
Ik vind kunstwerken mooi.
Ik hou van schilderijen.
Ik zie graag landschappen met bloemetjes.
Als ik een schilderij maak, teken ik graag vliegtuigen, bussen en kerken.

Mama van Peter Matthijs:
Jan Hoet had erbij moeten zijn.
Mooie en vernieuwende ideeën.

Vincent:
Ik vind kunst leuk.
En ik vind kunst heel mooi.
Kunst is iets zelf maken en er over nadenken.

Papa van Kristiaan:
Knappe tentoonstelling.
Zeker voor herhaling vatbaar.
Ook het belang van het hele proces mag niet vergeten worden.

Brian:
Een kunstwerk maken is een toffe bezigheid.
Je bent heel de tijd goed bezig.
Ik werk graag met kleuren.
Ik schilder of teken graag huizen, bloemen en natuur.

Papa van Veerle:
Prima tentoonstelling.
En top-gids.

Karin:
Joran en ik vinden het fijn om met een vast groepje rond kunst te werken.
Iedereen durft zijn mening zeggen.

Dochters van Annick:
Heel knap.
Creatief en origineel.

In het dagcentrum hebben ook nog heel wat andere collega’s en gasten rond ‘kunst’
gewerkt.
Iedere groep moest bijvoorbeeld een eigen kunstwerk maken.
Op het einde van het thema hielden we een tentoonstelling.
Ouders, familie en collega’s werden uitgenodigd.
Er was veel volk gekomen.
De bezoekers werden rondgeleid.
Ze kregen uitleg over de kunstwerken.
We sloten de tentoonstelling af met een kleine receptie.
We kregen veel positieve commentaren op onze kunstwerken.
Joran sprak enkele bezoekers aan.
Je kan de mening van enkelen hier lezen.

Mama van Elke:
Verrassend om al deze werken te zien.

Nele, de orthopedagoge:
Hoe kan je dit allemaal bedenken?
Fantastisch.

Heidi M, Adri, Jeroen, Fanny, Benny, Paul, Vincent, Brian, Joran en Karin
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Valentijnsweekend van Kaat en Sven
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Naar het concert ‘Macantara’

Kaat en Sven zijn al lang een koppel.
Ze vertellen ons over hoe zij Valentijn vierden.

BT Langenberg ging naar een concert in Den Amer.
Er kwam een koor optreden.
Het koor heet ‘Macantara’.
Ze zingen Vlaamse klassiekers.

Valentijnsavond was op vrijdag 14 februari.
Toen zijn we romantisch gaan eten in een Italiaans restaurant in Diest.
Het was lekker eten.
De sfeer zat er goed in.
Er stond Italiaanse muziek op.
Het was er erg gezellig.
Het restaurant was versierd met hartjes.

Eénmaal aangekomen zat de zaal al vol.
Het waren geen genummerde plaatsen.
Gelukkig vonden we plaats op het balkon.
We konden allemaal zitten.
Een grote groep mensen kwamen op het podium.
Dat was het koor.
En wie zagen we daar tussen staan?
Hilde Schollen van de medische dienst.

Zaterdag reden we met de lijnbus naar Leuven.
Daar aangekomen zijn we op ons gemakje een koffie gaan drinken.
Dan zijn we naar de winkel ‘AS Adventure’ geweest.
Dat is een sportwinkel.
Daar kan je sportkleren en wandelschoenen kopen.
Wij hebben een mini zaklampje gekocht en een klimhaak.

Er was ook een muziekband.
Ze zongen mooie Vlaamse klassiekers zoals: Daar bij die Molen, Ik hou van jou, Opzij opzij
opzij, Kom van dat dak af.

’s Middags hebben we in de Quick gegeten.
We kozen een lekkere hamburger.
Nadien deden we ‘window shopping’.
Dat wil zeggen dat we naar de etalages van de winkels keken.

Sommige liedjes mochten we meezingen.
Dan draaide de dirigent zich om naar het publiek.
We hadden ook een zangboekje met de teksten.
Onze begeleiding Marleen kon alles goed meezingen.
Gwen had het moeilijker met de liedjes.
Maar ze danste dan volop mee op de muziek.

Zo ging onze dag snel om.
We namen de bus terug richting Diest.
Daar aangekomen zijn we nog een kleine kebab gaan eten.
Zondag sliepen we uit.
In de namiddag zijn we een romantische wandeling gaan maken in het domein
de Halve Maan.
Het zonnetje scheen.
Dat deed goed.
Zo hebben we ons romantisch weekend afgesloten.
Kaat, Sven en Sylvia

Na het concert gingen we iets drinken.
Hilde Schollen heeft goed gezongen.
Het was heel mooi en leuk.
Gwen
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BTK naar de fuif
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Snoezelzwemmen en snoezelen

Op 30 januari gingen we naar de fuif.
We gingen samen met de gasten van Langenberg en de Kruisstraat.
Het was lang geleden.
Vooral Jo en Bart keken er naar uit.
Dimitri, de stagiair van BTK, ging ook mee.
We pikten Diane, Paul, Luc en Filip op aan de Langenberg.
Daarna reden we naar de Boogaerd in Geel.

In BTT gaan we elke maand snoezelen of watersnoezelen.
Dit doen we bij ’t Balanske’ in Tielt Winge.
Eerst trekken we snel onze zwemkledij aan.
We kunnen dan in de jacuzzi, in de sauna of rusten op de ligzetels.
In de jacuzzi is het water lekker warm en zijn er veel belletjes.
In de sauna is het heel warm.
Dat is puffen en zweten.
Er staat muziek op en er zijn discolichten.
Je kan er ook met allerlei speelgoed spelen in het water.
Het is er dus heel fijn en gezellig.

Toen we daar toekwamen, speelde er een bandje.
Ze speelden Vlaamse Schlagers en Engelstalige popmuziek.
Bart stond op de dansvloer van begin tot einde.
Hij leefde zich helemaal uit op de muziek.
Jo amuseerde zich ook goed.
Hij zong mee met de liedjes die hij kende.
Hij was nog niet moe toen we naar huis reden.
Paul, Luc en Filip dansten ook goed mee.
Diane genoot ervan om alles van op een afstand te bekijken.

Bij het snoezelen kunnen we rusten, maar ook op ontdekking gaan.
Sommigen liggen op het waterbed of in een hangmat.
Anderen gaan aan voorwerpen voelen.
Sommige dingen prikken.
Andere dingen zijn heel zacht.
Je kan er ook allerlei geluiden horen.

Het was een leuke avond.
We keerden blij terug naar huis.
Jo, Bart en Brigitte

Als we klaar zijn, drinken we nog een cola.
Daarna gaan we terug naar BTT.
Dit vinden we een super leuke uitstap.
Geert, Marcel, Jason, Eric en Kelly
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De thema-werking in DCS

Sinds we verhuisd zijn naar de Speelhofstraat werken we met thema’s.
Om de twee maand werken we rond een nieuw thema.
Leen vroeg aan de gasten wat zij van deze themawerking vinden.
Vinden jullie het fijn om te werken rond een thema?
Ja, dan leren we weer wat nieuwe dingen bij.
We vinden het ook leuk dat het in ons dagcentrum dan steeds mooi versierd is.

Als de themamaand voorbij is, vervelen jullie je dan niet?
Nee hoor.
We vinden het ook wel leuk dat het dan terug ‘ normaal’ is.
De begeleiding heeft dan weer tijd om de volgende maand voor te bereiden.
En na een rustige maand zijn we er weer allemaal klaar voor.

Ook de uitstapjes zijn altijd heel leuk.

Wat zijn de volgende thema’s?
Nu zijn we aan het werken rond het heelal of de ruimte.
In april gaan we werken rond Amerika.

Mogen jullie soms ook mee beslissen over de thema’s?
Ja, de begeleiding vraagt ons tijdens de vergadering altijd welke thema’s we nog willen doen.
Dan mogen we ook zelf ideetjes geven over de inhoud.

Het thema van juni is het WK voetbal.
Dat gaat een spannende maand worden.
We kijken er al naar uit.

Zo kozen we zelf om bij thema Afrika juwelen en maskers te maken.
Of bij thema technologie kozen we zelf om naar Technopolis te gaan.
De begeleiding probeert hier dan rekening mee te houden.

Bedankt voor het interview.
En nog veel thema-plezier.

Wat vinden jullie nog leuk aan het werken rond een thema?
We vinden het fijn dat dan ook andere aktiviteiten werken rond het thema.
Tijdens logo, functioneel leren, podium, crea en zelfs bakken probeert de begeleiding rond
het thema te werken.
Zo zijn we echt de hele maand bezig met het thema.
We doen elke vrijdag een gezamenlijke aktiviteit.
Maar tijdens de themamaanden is het altijd extra speciaal.
Zo deden we al een ‘reis rond Europa spel’, een wedstrijd legoblokjes bouwen, het
heksenpaleis, een lente zoektocht,…
Het is dan altijd heel tof.
Hoe weten jullie wat het volgende thema gaat zijn?
We krijgen altijd een brief mee naar huis met de uitleg over het thema.
We zien het ook aan de tekeningen op het bord in de keuken.

Heidi, Tiny, Orina, Carine, Joris, Jimmy en Annita VO en Leen

‘GETEKEND’ DE MOEITE WAARD

Peter Van den Eynde

In de kijker

Een nieuwe bewoner in BTT

We hebben een nieuwe bewoner in BTT.
Dit is Marie- Josée.
Zij verhuisde van BTS naar ons.
Marie-Josée doet graag mee met aktiviteiten zoals knutselen en bakken.
Ze heeft haar kamer mooi ingericht met veel foto’s en knuffels.
Wat we ondertussen al weten is dat Marie- Josée een echte babbelkous is.
We deden een kort interview met Marie- Josée:
Kelly: 			
Marie-Josée:		
			

Vind je het hier fijn?
Ja, ik ben hier graag.
Er is hier een brubbelbad.

Kelly:			
Marie-Josée:		
			

Vind je je kamer mooi?
Ja, mijn kettingen hangen aan de deur.
En ik heb veel kleren mee.

Kelly:			
Marie-Josée:		
			
			

Wat doe je graag in BTT?
Spelletjes doe ik altijd mee.
Ik lig graag in het bubbelbad.
We gaan ook wandelen.
Marie- Josée en Kelly
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Maurice werd 80 jaar

Op zaterdag 1 februari 2014 vierden we Maurice zijn 80ste verjaardag in restaurant
Katsenberg.
We hebben goed gegeten en gedanst.
Er was een show van de ‘jaren stillekes’.
Deze mensen zongen liedjes van vroeger en er werd gegoocheld.
We moesten er veel mee lachen.
Hier lees je de speech over Maurice:
Vier jaar geleden, in 2010, kwam Maurice naar de TWW.
Eerder had hij al een jaar in Langenberg gewoond.
In de tweewoonst is Maurice een graag geziene gast.
We verstaan hem niet altijd even goed.
Maar het verschil tussen mommelen en grommelen kennen we ondertussen al.
Dat hij af en toe al eens graag een pintje drinkt en in de tuin werkt, wisten we al vooraf.
Dat hij graag schoon, en dan nog liefst de jonge meisjes ziet, daar kwamen we al snel achter.
Zo mag de jongste begeleiding of stagiaire hem steeds helpen bij zijn bad.
En als we samen naar een dansfeest gaan, weet hij er altijd de mooie meisjes uit te kiezen
om mee te gaan dansen.
Of hij ze nu kent of niet, dat maakt hem niet uit.
Als ze maar schoon zijn.
Maar ook aan ons denkt hij.
Zo krijgen we geregeld een dikke knuffel en pakt hij ons eens goed vast als we komen
werken.
Bij ons ging hij voor het eerst met het vliegtuig op vakantie en met zijn voeten in de zee.
Nu hij de smaak te pakken heeft, is hij er elk jaar graag bij.
En tussendoor gaat hij ook regelmatig op vakantie.
Zo zie je maar, onze Maurice is het bewijs dat je nooit te oud bent om iets nieuws te doen.
Hiep hiep hoera Maurice en doe er nog vele jaartjes bij.
Sylvia en Bieke

Sport

Sport

De Tweewoonst danst

Seniorenweek

Vanaf dit jaar gaan we elke derde donderdagnamiddag van de maand in de fuifzaal
‘de Rietbron’ te Halen dansen.
Het begint om half twee en duurt tot vijf uur.
De inkom is gratis.
Vroeger gingen we iedere maand dansen in dancing ‘de Luro’.
Dit was altijd heel leuk.
Maar omdat de organisatoren op pensioen gingen, moesten we iets anders zoeken.
Dus gaan we nu in Halen dansen.
De zaal is groot dus is er genoeg plaats om te dansen.
Het is er erg gezellig.
Er wordt muziek gedraaid van vroeger en nu.
Er wordt veel Nederlandstalige muziek gespeeld.
Het is muziek voor jong en oud.

Op maandagmorgen worden we in DCT verwacht worden voor een leuke kwis.
Namiddag leren we enkele nieuwe dansjes.
Dinsdag gaan we naar de sporthal van Scherpenheuvel.
Daar ligt een ganzenbord klaar.
Aan de hand dat bord doen we turnoefeningen.
Namiddag kunnen we ons uitleven met de volksspelen.
Woensdag spelen we in groepjes tegen mekaar.
We dagen elkaar uit om spelletjes te spelen zoals memory en jenga.
Wie de meeste punten heeft, wint.
Namiddag dansen we op een heel rare manier.
Op een scherm dansen ze voor en wij moeten dit nadoen.
Het is niet makkelijk, maar dansen met de Wii is wel leuk.

Het was goede en toffe muziek.
We dansten ‘de chachacha ‘, slows, enzovoort.
Maurice pakte Bieke vast en danste een tango.

Op donderdag doen we estafetten in de sporthal van Averbode.
We worden in twee groepen verdeeld.
We moeten opdrachten doen om ter snelst.
Namiddag mogen we kiezen tussen puzzelen, spelletjes spelen of moderne spelletjes spelen.
De meeste kiezen voor dat laatste.
We kunnen ons daar uitleven op de Wii, play-station en de computer.

Omdat de baas verjaarde, trakteerde hij iedereen op een drankje.
Dat was heel lief van hem.
Het was fijn dat we nog eens konden dansen.
Want dat doen we graag.
Iedereen was zeer tevreden.
Hop naar de volgende keer.

Onze ouderen van het dagcentrum kregen tijdens de seniorenweek extra aandacht.
Een hele week waren er aktiviteiten speciaal voor hen in het thema ‘spelen’.

Els en Sylvia

Op vrijdag doen we kring- en pleinspelen in de sporthal van Averbode.
Het zijn pelletjes die we nog kennen van toen we kind waren.
Namiddag sluiten we af met een spel ‘hoger-lager’.
De mannen nemen het op tegen de vrouwen.
Nadien krijgen we een stuk taart met een tas koffie.
Als we terugkijken op de seniorenweek, hebben we ons goed geamuseerd.
Er zijn toch heel wat spelletjes om een hele week gevuld te krijgen.
We kijken al uit naar de seniorenweek van dit jaar.
Kristien

informatie
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Omgaan met informatie- en communicatietechnologie

Bij VZW Martine Van Camp hebben veel cliënten een laptop, tablet-pc of een smartphone.
Ze surfen op het internet en gebruiken de sociale media.

Bij VZW Martine Van Camp proberen we gebruik te maken van de voordelen van sociale
media.
Wij hebben een eigen website:
www.martinevancamp.be
Er werd ook een gesloten facebookgroep opgericht voor cliënten en begeleiders in
dagcentrum Speelhofstraat.
Hierop worden aktiviteiten aangekondigd, foto’s gepost en wordt er over de werking
gepraat.
Er is ook een algemene facebookpagina die iedereen kan volgen.
Daarop plaatsen we regelmatig foto’s en zetten we nieuws of weetjes.

We willen onze cliënten zo goed mogelijk ondersteunen in een vlot en juist gebruik van de
informatie- en communicatietechnologie.
We noemen dit ICT.
Zo krijgen onze cliënten alle kansen om maximaal deel te nemen aan onze samenleving.
In de hedendaagse samenleving heeft ICT namelijk een steeds grotere rol.
We zoeken voor onze cliënten mogelijkheden zodat ze toch een computer of smartphone
kunnen gebruiken.
Zo helpen we bij de aankoop, het gebruik, onderhoud en de toegang tot een computer.
In het dagcentrum en in de meeste woningen zijn computers beschikbaar voor onze cliënten.
We vinden het ook belangrijk dat onze cliënten op een veilige manier kunnen omgaan met
ICT.
Dit doen we door onze cliënten te stimuleren om beveiligingsprogramma’s op hun computer
te zetten.
Via vorming trachten we onze cliënten in te lichten over de gevaren die er op het internet
kunnen zijn.
We willen onze cliënten hierin weerbaar maken.
In sommige gevallen zullen we niet aarzelen om met beveiligingssoftware cliënten af te
schermen van bepaalde websites of toepassingen.

Er is in VZW Martine Van Camp ook een werkgroep actief.
Deze werkgroep tracht op de hoogte te blijven van de evoluties binnen ICT.
De werkgroep tracht de interesses bij cliënten in kaart te brengen en daarop in te spelen.
Kris Celis
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Verminderingskaarten

Op welke kaarten heb ik recht en hoe kan ik ze bekomen?
Kaart verhoogde tegemoetkoming
Als je bij het ziekenfonds code 121 hebt, kan je deze kaart aanvragen.
Je gaat hiervoor naar het ziekenfonds om een attest verhoogde tegemoetkoming te vragen.
Je gaat met dit attest, je pasfoto en je identiteitskaart naar het station.
Daar maken ze voor jou dan zo een kaart aan.
Elk jaar moet je terug naar het ziekenfonds voor een nieuw attest om je kaart te verlengen.
Met deze kaart kan je tegen de helft van de prijs een treinticket kopen.
Kaart kosteloze begeleider
Als je voor je tegemoetkoming valt in categorie 3, 4 of 5 kan je deze kaart aanvragen.
Je stuurt een aanvraagformulier kosteloze begeleider op, samen met een kopie van de
beslissing van de tegemoetkoming.
Je krijgt vanuit Brussel een brief waarin staat dat je recht hebt op deze kaart.
Dan moet je met deze brief, samen met je identiteitskaart en vijf euro naar het station gaan.
In het station maken ze dan je kaart klaar.
Je moet dus één keer betalen voor deze kaart.
Maar daarna kan je altijd een begeleider gratis meenemen op de trein, tram en bus.
Omni-pas
Met deze kaart kan je zelf gratis met de bus en tram rijden.
De Omni-pas is nu geldig tot herroeping.
Dat wil zeggen dat er een nieuwe kaart gaat komen maar men nog niet wanneer.
Je mag je Omni-pas dus blijven gebruiken tot je de nieuwe kaart ontvangen hebt.
De Omni-pas zal vervangen worden door een Mobib-kaart.
Deze kaart is een plastic kaart zoals je identiteitskaart.
Meer informatie heb ik daar zelf nog niet over.
Begeleiderskaart
Deze kaart kon je aanvragen bij de Lijn om gratis een begeleider mee te nemen met de bus
of tram.
De kaart die je nog hebt, blijft geldig tot het einde van de vervaldatum.
Je kan geen nieuwe kaart aanvragen, omdat de Lijn deze kaart heeft afgeschaft.
Je kan wel de kosteloze begeleiderskaart in de plaats gebruiken als je er recht op hebt.
Karla

informatie

Verslag van de gebruikersraad van 18 maart

De gebruikersraad kwam samen op 18 maart.
Er werd nog kort teruggekomen op de vorige vergadering.
Hier werd gesteld dat er in Hoezo onvoldoende aandacht zou zijn voor ‘zwakkere’ gebruikers.
De redactie van Hoezo had een inventaris opgemaakt van alle initiatieven die in dit verband
genomen werden.
Hieruit bleek dat deze indruk niet terecht was.
In de loop van mei en juni zullen de werking van de beide dagcentra, namelijk Speelhofstraat
en Turnhoutsebaan, verder volledig gesplitst worden.
Het betreft enerzijds het vervoer en anderzijds het personeelskader.
De ouders van de externen zullen nog een brief ontvangen met meer informatie.
De samenstelling van de klachtencommissie werd gewijzigd.
Het aantal leden werd verhoogd van drie naar vijf door toevoeging van de secretaris van de
gebruikersraad en de adjunct-directeur.
Sinds 1994 is deze klachtencommissie een drietal keren samengekomen.
Erik Coninx gaf toelichting bij de resultaten van het tevredenheidsonderzoek.
In een vorig nummer van Hoezo werden deze resultaten ook al samengevat.
Er werd toelichting gegeven bij de stand van zaken van het masterplan.
De bouwwerken zullen aanvangen na het bouwverlof 2014.
Twee leden van de gebruikersraad zitten in de jury die het kunstproject zal beoordelen.
In het voorjaar van 2014 moet de gebruikersraad opnieuw worden samengesteld.
Dit dient om de vier jaar te gebeuren.
Er zal een oproep voor kandidatuurstelling verstuurd worden naar alle betrokkenen.
Er werden nog enkele vragen gesteld met betrekking tot het aanrekenen van kosten, de
hygiëne in de logeerkamer en droge lucht in de Kruisstraat.
Mieke Haverans is lid van FOVIG.
Zij zal op de volgende vergadering een toelichting geven van de werking.
Pros Van Leeuw nam afscheid van de gebruikersraad.
Hij bezorgde aan alle leden een mooi aandenken.
Erik peirelinck

Fotobladzijde

Bewegingsweek in DCT
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De hobby’s van Natalie

Brian en Vincent interviewden Natalie.
Ze werkt als begeleidster in BTB.
Brian:
Natalie:

Wat zijn je hobby’s?
Met de honden wandelen, zingen, stand-up comedy, reizen, skiën en lezen.

Vincent:
Natalie:

Welke hobby’s heb je nog?
Koken.

Brian:
Natalie:
		
		
		
		
		

Wat lees je graag?
Ik lees graag boeken van John Irving en van Murakami.
John Irving schrijft vooral humoristische boeken en soms bizarre verhalen.
Ik lees ook graag thrillers zoals ‘Lynley mysteries’.
Waar gebeurde verhalen of reisverhalen spreken me ook aan.
Nu ben ik ‘reizen zonder John’ aan het lezen.
Dit is een verhaal over hoe Amerika rijker is geworden door de jaren heen.

Vincent:
Natalie:
		

Wat lees je niet graag?
Ik lees de boeken van Herman Brusselmans niet graag.
Wat ik liever ook niet lees, zijn boeken over tv-series.

Vincent:
Je vertelt dat je graag zingt.
		
Waar zing je?
Natalie:
Ik zing al negen jaar bij een koor ‘The Flat Nuts’ in Leuven.
		
We zingen vooral rock- en popnummers.
		

Brian:
		
Natalie:
		
		

Wandelen met de honden en reizen behoren ook tot je hobby’s?
Wandel je dan ook op vakantie met je honden?
Als het kan, neem ik de honden mee en ga ik er mee wandelen.
Tijdens een skivakantie kan ik de honden niet meenemen.
Thuis wandel ik twee keer per dag met de honden.
In het weekend doen we een grote wandeling.

Vincent:
Natalie:

Wat is stand-up comedy?
Dat is iemand die op een podium moppen vertelt.

Brian:
Natalie:
		
		
		
		
		

Hoe komt dat je daarmee bent begonnen?
Door op tv de ‘canvas comedy cup’ te volgen.
Dat is ondertussen al acht jaar geleden.
Ik heb dan zelf maandelijks een comedy avond opgestart in Leuven.
Dit heet ‘roadkill comedy’.
Nu doe ik vooral de inschrijvingen voor onze comedy avond.
Zelf spelen deed ik vroeger, nu niet meer.

Vincent:
		
		
Natalie:

We kennen je vriend van ‘Belgium’s got talent’.
Hij is ook een stand-up comedian.
Heb je ooit samen met je vriend opgetreden?
Nee.

Brian:
Natalie:
		

Wat kook je graag?
Ik kook graag de gerechten van Jeroen Meus.
Hij maakt lekker en snel eten klaar en het mislukt me nooit.

Vincent:
Natalie:

Waar heb je een hekel aan bij het koken.
De opkuis.

Brian:
Natalie:

Waar ga je graag skiën?
In Oostenrijk voor de ‘après ski’ en in Frankrijk voor het skiën.

Vincent:
Natalie:
		

Als je nog iets zou willen als hobby, wat zou het dan zijn?
Ik zou heel graag willen leren piano spelen.
Ik heb dit geprobeerd en het lukt me niet.
Vincent, Brian en Natalie
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Woordzoeker

In mei leggen alle vogels een ei.
Ga op zoek naar de volgende vogels:

MEREL / MUS / VINK / ROODBORSTJE / EEND /
IJSVOGEL / REIGER / SPECHT / UIL / BOSDUIF
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Om te kleuren

weetjes, verjaardagen, zoekertjes

geplande aktiviteiten

Weetjes

Weetjes DCS
Koen werd peter van Vic.
En Janne werd meter van Mila.
Dorien is voorlopig terug voltijds bij ons aan het werk.
Tijdens de sportweek gingen we zwemmen in Centerparcs.
In april werken we rond het thema Amerika.
Dan houden we een casinonamiddag.
En we gaan linedance doen.
Een spel met cowboys en indianen doen we ook.
Vanaf februari gaan we één keer per maand dansen in DCT.
We hebben tijdens de maand febrauri rond het thema heelal gewerkt.
We maakten een eigen raket.
We zijn naar het planetarium geweest?
Weetjes IWO
Johan woont op KAB.
François is bij de zwemclub van Lummen.
Bijzondere verjaardagen:
Benny is 40 jaar geworden.
Rudy werd 50 jaar.
Proficiat.
Stephan gaat op dinsdag in de manege helpen.
Weetjes TWW
Louis Schuyten, de vroegere bewoner van groenstraat 4, is onlangs overleden.
Hij was tachtig jaar.
We gaan naar Bulgarije van 12 juni tot en met 19 juni.

Geplande aktiviteiten DCT
Op 8 mei gaan we naar een netbalfeest in het Berkenhof.
En op 9 mei organiseert KTA Tessenderlo een netbalfeest.
Van 19 mei tot en met 23 mei gaan de externen van DCT op reis naar St-Idesbald.
Geplande aktiviteiten DCS
Onze dagcentrumreizen:
Van 5 tot 9 mei DC-reis naar De zeekameel.
Van 2 juni tot 6 juni DC-reis naar het Duinpaviljoen.
Van 16 juni tot 20 juni DC-reis naar het Duinpaviljoen.
Van 23 juni tot 27 juni DC-reis naar het Duinpaviljoen.
Bijzondere aktiviteiten:
Op 7 mei gaan we snoezelen in het Balanske.
Circusdag en Netbalfeest 8 mei
Op 19 mei tot 23 mei Dc-reis “Duinpaviljoen”
We gaan watersnoezelen op 22 mei en 26 juni.
Op 27 mei gaan we paardrijden.
Op 4 juni gaan we snoezelen in het Balanske.
Algemeen
Vrijdag 16 mei is het de jaarlijkse ‘doedag’.
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