
DE OKKERNOOT 
PRESENTEERT…
Pop-up ateljees in alle vormen en geuren

POP-UP GAZET
januari 2020 – juni 2020



POP-
UP? 



Een nieuw jaar, een nieuwe pop-up gazet! De komende maanden

worden opnieuw tal van leuke ateliers georganiseerd. Voor welke

ateliers wil jij je inschrijven?

Wat zijn pop-ups? Een aanbod van tijdelijke ateliers

bovenop jouw bestaande planning. Je kan ervoor inschrijven naar

gelang jouw interesses en agenda.

Wat kan je verwachten? Twee keer per jaar zal er een

gazet verschijnen. Verschillende ateliers worden georganiseerd

gedurende het jaar. In deze gazet vind je de planning en informatie

terug. Ontvang je dit krantje nog niet automatisch en wil je dit wel?

Laat het ons weten!

Inschrijvingen zijn voor ons een must om deze ateliers te

kunnen organiseren. Per atelier kan je het maximum aantal

deelnemers terugvinden. Hebben we het maximum aantal

deelnemers bereikt, kom je op een wachtlijst terecht. Mocht er dan

een plekje vrijkomen, kan je alsnog meedoen. Hebben we te weinig

inschrijvingen, dan kan deze pop-up helaas niet doorgaan. We

verwittigen je dan zeker op tijd, zodat je toch nog andere plannen kan

maken.

Wij hebben er alvast veel zin in!

Veel liefs,

Het pop-up team 

Jobina, Veerle en Melissa
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Sfeerbeelden van de voorbije pop-up ateljees





PLANNING
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JANUARI 2020
VRIJDAG 

24 JANUARI

Natuur & Bos

p.8
Lennik

FEBRUARI 2020
DONDERDAG

27 FEBRUARI

Muzikale kunst

p. 11
Denderwindeke

VRIJDAG

28 FEBRUARI

Natuur & Bos

p.  8
Lennik

MAART 2020
DONDERDAG

19 MAART

‘t Is weer carnaval!

p. 12
Halle

VRIJDAG

27 MAART

Natuur & Bos

p.  8
Lennik



APRIL 2020
MAANDAG 

6 APRIL

Op ons paasbest

p. 15
Denderwindeke

VRIJDAG

24 APRIL

Natuur & Bos

p. 8
Lennik

MEI 2020
DINSDAG

12 MEI

Op stap

p. 16
Ninove

VRIJDAG

29 MEI

Natuur & Bos

p. 8
Lennik

JUNI 2020
MAANDAG

8 EN 15 JUNI 

Op de vlier! Deel 1

p. 19
Vollezele

DINSDAG

9 EN 16 JUNI

Op de vlier! Deel 2

p. 20
Vollezele

WOENSDAG

17 JUNI 

Op de vlier! Deel 3

p.22
Vollezele



Wist je dat: 

√ je op zondag 9 februari kan komen smullen op ons jaarlijks

pannenkoeken- en wafelfestijn? Vanaf 14u tot ‘s avonds ben je

welkom voor allerlei zoets, maar ook hartige lekkernijen staan

op het menu.

√ De Okkernoot uitbreidt in het stationsgebouw van Herne? We

werken er aan een inclusief project gericht op dagbesteding

voor personen met een beperking. We willen graag

kennismaken met de buurtbewoner, reiziger en

sympathisanten! Daarom bieden we tijdens de week van 27

tem 31 januari op verschillende momenten een gratis tasje

koffie, thee, chocomelk of soep aan om je op te warmen. Er zal

ook een ideeënbus staan waar je ideeën kwijt kan voor ons

project.

√ de Okkernoot jaarlijks een BBQ-festijn organiseert? Op 29 en

30 augustus kan je er komen genieten van onze heerlijke

bereidingen!

√ je het hele jaar door homemade producten gemaakt door onze

cliënten, kan kopen? Interesse: neem contact op met Jolien

Verlé via jolien@de-okkernoot.be of 054/56.74.53.

√ je ons kan volgen op facebook en zo geen enkel evenement

misloopt?
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INFO
ATELJEES



NATUUR & BOS

Wanneer?  

Vrijdag 24 januari

Vrijdag 28 februari

Vrijdag 27 maart

Vrijdag 24 april

Vrijdag 29 mei

Start:  10u

Einde:  15u
vraag naar de mogelijkheden van 

voor- en naopvang. 

Aantal deelnemers: 

Max. 10 personen

Dagprijs 
(dagprijs voor RTH-cliënten = €10,15)

Waar?   

Kasteelstraat 37, Lennik

Parking van Krijmerie van 

Gaasbeek
(ook de mogelijkheid om te vertrekken 

vanuit één van onze vestigingen)

Voor wie? 

Personen die graag buiten 

werken en genieten van de 

natuur

Mee te nemen: 

Lunchpakket

Water

Aangepaste kledij

Samen helpen we de onderhoudsploeg van domein

Groenenberg in Gaasbeek het domein onderhouden. We helpen

bij het opscheppen van bladeren, auto’s wassen, paadjes met

schors aanleggen, zwerfvuil rapen, bankjes proper maken, …

Tijdens het werk hebben we de tijd om te genieten van de

prachtige natuur. Soms wordt er gezongen, soms maken we

nog een wandeling op het domein. ‘s Middags gebruiken we

onze lunch en rusten we even uit.
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MUZIKALE KUNST
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Wanneer?  

Donderdag 

27 februari

Start:  9u30

Einde:  16u
vraag naar de mogelijkheden 

van voor- en naopvang. 

Aantal deelnemers: 

Max. 10 personen

Waar?   

Proosdij 16, Denderwindeke

Voor wie? 

Personen die graag creatief 

bezig zijn

±€25 (activiteiten + verreden kilometers )

+ dagprijs (dagprijs voor RTH-cliënten = 

€10,15)

Mee te nemen: 

Lunchpakket

We starten deze dag in een echt kunstatelier. In een workshop

Pouring Art laten we het meest creatieve van onszelf zien. Het

resultaat neem je uiteraard mee naar huis. In de namiddag

zullen de mensen van ‘t Opkikkertje ons heel wat instrumenten

laten verkennen en zullen we samen muziek maken. Ben jij ook

benieuwd welk muzikaal talent in jou schuil gaat?



Wanneer?  

Donderdag 19 maart

Start:  10u

Einde:  16u30
vraag naar de mogelijkheden van 

voor- en naopvang. 

Aantal deelnemers: 

Max. 10 personen

±€20 (crea-materiaal + 

attracties en versnapering)

+ Dagprijs (dagprijs voor 

RTH-cliënten = €10,15)
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Waar?   

C. Verhaevertstraat 174, 

Halle

Voor wie? 

Personen die genieten van 

de carnavalssfeer en een 

kermisbezoek

Mee te nemen: 

Lunchpakket

Verkleedkledij

In de voormiddag zetten we carnavalplaatjes op en maken we

een masker om helemaal in de sfeer te komen. In de namiddag

gaan we naar de kermis. Hallatraction organiseert een

prikkelvrije dag op de kermis, en daar mogen wij met volle

teugen van gaan genieten!

‘T IS WEER CARNAVAL!
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Met Pasen vallen de paaseieren zomaar uit de lucht! We zullen

eierdopjes maken waar jullie thuis jullie gekookte eitjes in kunnen

zetten. Daarnaast maken we ook nog een lekker paasgerechtje,

zodat al die chocolade eieren niet in de kast blijven liggen.
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Wanneer?  

Maandag 6 april

Start:  10u

Einde:  16u
vraag naar de mogelijkheden van 

voor- en naopvang. 

Aantal deelnemers: 

Max. 10 personen

Mee te nemen:

Lunchpakket

Waar?   

Proosdij 16, Denderwindeke

Voor wie? 

Personen die graag creatief 

bezig zijn en koken

± €10 (crea-materiaal + ingrediënten) 

+ dagprijs (dagprijs voor RTH-cliënten 

= €10,15)

OP ONS PAASBEST



Vandaag trekken we met de trein naar Aalst. We kuieren wat rond in

de stad, eten samen een broodje en daarna gaan we bowlen. We

sluiten af met een terrasje. Alles om elkaar wat beter te leren kennen.
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Wanneer?  

Dinsdag 12 mei

Start:  10u30

Einde:  16u00
vraag naar de mogelijkheden 

van voor- en naopvang. 

Aantal deelnemers: 

Max. 5 personen

Mee te nemen: 

Kousen (aanhebben of 

meenemen voor in de 

bowlingschoenen)

Verminderingskaart 

NMBS (indien je die hebt)

Waar?   

Station Ninove

Voor wie? 

Personen die graag op stap 

gaan en mensen leren 

kennen

± €25 (broodje, drankjes, versnapering, 

bowling) 

+ dagprijs (dagprijs voor RTH-cliënten 

= €10,15)

+ treinrit (€4,80 traject Ninove – Aalst 

heen en terug)

OP STAP
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We gaan samen op pad om vlierbloesems te plukken. Nadat we

voldoende bloesems plukten, gaan we aan het brouwen van

een heerlijke vlierbloesemsiroop. Dit mengsel laten we een hele

dag trekken. In deel 2 zetten we het brouwen verder.
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Wanneer?  

Maandag 8 juni

Maandag 15 juni

Start:  14u

Einde:  16u30
vraag naar de mogelijkheden van 

voor- en naopvang. 

Aantal deelnemers: 

Max. 6 personen

Waar?   

Repingestraat 12, Vollezele

Voor wie? 

Personen die graag in de 

natuur plukken en in de 

keuken verwerken

Dagprijs halve dag
(dagprijs halve dag voor RTH-cliënten = 

€5,08)

OP DE VLIER DEEL 1

BLOESEMS PLUKKEN & 

MENGSEL MAKEN



Het mengsel van vlierbloesems die de dag voordien gemaakt

werd, brengen we hier aan de kook. Zo krijgen we

vlierbloesemsiroop. Deze zetten we meteen op fles, nu ze nog

warm is. Zo krijgen bacteriën geen kans! Om te proeven is het

nog even wachten... Hier maken we tijd voor in deel 3!
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Wanneer?  

Dinsdag 9 juni

Dinsdag 16 juni

Start:  14u

Einde:  16u30
vraag naar de mogelijkheden 

van voor- en naopvang. 

Aantal deelnemers: 

Max. 6 personen

Waar?   

Repingestraat 12, Vollezele 

Voor wie? 

Personen die handig zijn met 

overgieten van warme 

vloeistof en graag afwassen

Dagprijs halve dag
(dagprijs halve dag voor RTH-cliënten = 

€5,08)

OP DE VLIER DEEL 2

SIROOP MAKEN & 

BOTTELEN
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Nu de vlierbloesemsiroop goed is afgekoeld, kunnen we de flessen

verder afwerken. We beginnen met het reinigen van de flessen

zodanig dat ze niet meer plakken. Daarna voorzien we de flessen van

etiketten. Als we klaar zijn met al het werk, kunnen we eindelijk eens

proeven van deze heerlijke siroop!

OP DE VLIER DEEL 3

FLESSEN KLAARMAKEN 

VOOR VERKOOP
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Wanneer?  

Woensdag 17 juni

Start:  10u

Einde:  12u
vraag naar de mogelijkheden 

van voor- en naopvang. 

Aantal deelnemers: 

Max. 6 personen

Waar?   

Repingestraat 12, Vollezele 

Voor wie? 

Personen die graag 

afwassen en handig zijn in 

etiketten plakken

Dagprijs halve dag
(dagprijs halve dag voor RTH-cliënten = 

€5,08)



INTERESSE?
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HOE 
INSCHRIJVEN?



INSCHRIJVEN
Kom je voor het eerst in contact met De Okkernoot?
Neem contact op met ons aanmeldpunt. Laura of Sofie zullen je

verder helpen en geven de inschrijving voor het gewenste

atelier door.

Aanmelden kan bij Laura De Dobbeleer of Sofie Dewit via mail

of telefoon:

laura@de-okkernoot.be sofie@de-okkernoot.be

054/56.74.53. 054/56.74.53.

Ben je bestaande klant van De Okkernoot?
Je kan rechtstreeks inschrijven voor het gewenste atelier bij

Melissa. Zij zal jouw inschrijving bevestigen of je op de

wachtlijst plaatsen. Ook zal je van haar de nodige info rond het

atelier ontvangen.

Inschrijven kan bij Melissa Paeleman via mail of telefoon:

pop-up@de-okkernoot.be

02/360.11.67. of 0472/34.14.19.

Wil je jouw inschrijving annuleren?
Neem tijdig contact op met Melissa. Voorwaarden tot annulatie

staan beschreven in de overeenkomst die je afsluit.
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PRAKTISCHE INFO
Deelnemers jongeren en volwassenen met ASS en/of licht of matig

verstandelijke beperking.

Belangrijk om steeds bij te hebben identiteitskaart en belangrijke

informatie in geval van nood.

Medicatie steeds zelf mee te brengen en zo geordend mogelijk vb. in

een pillendoosje.

ADL-opdrachten intensieve ondersteuning bij verzorgende en

medische aspecten kan niet geboden worden tijdens deze activiteiten.

Beeldmateriaal tijdens de ateliers kunnen foto’s genomen worden. Als

deelnemer mag je foto’s nemen maar je gebruikt deze enkel in de eigen

levenssfeer. Foto’s die de begeleider neemt, kunnen gebruikt worden in

brochure, op website, ... Indien je niet wil dat foto’s gebruikt worden

waarop jij herkenbaar bent, gelieve dit dan te vermelden bij inschrijving.

Kostprijs omvat de eventuele kosten van deze activiteit. Hierbij komt

ook een dagprijs. De dagprijs voor PVB-cliënten varieert van persoon

tot persoon en zal jou meegedeeld worden tijdens het

kennismakingsgesprek bij Laura of Sofie. De dagprijs voor RTH-

cliënten is een vaste prijs van €10,15 voor een hele dag en €5,08 voor

een halve dag. Eventuele kosten zijn: verreden kilometers,

toegangsticket, drankje, ... Let op, dit is slechts een richtprijs! De

effectieve kost is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Dagformule Is het voor jou moeilijk om enkel voor het atelier aanwezig

te zijn en wil je liever een hele dag verblijven? Vraag de mogelijkheden

na bij Laura of Sofie.
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LOCATIES
Vestiging Vollezele
Repingestraat 12

1570 Vollezele

054/56.74.53.

Vestiging Halle
C.Verhavertstraat 174

1500 Halle

02/360.11.67.

Vestiging Denderwindeke
Proosdij 16

9400 Denderwindeke

054/31.70.20.
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CONTACT
Eerste kennismaking
Laura De Dobbeleer

laura@de-okkernoot.be

054/56.74.53.

Sofie Dewit

sofie@de-okkernoot.be

054/56.74.53.

Inschrijvingen en annulaties
Melissa Paeleman

pop-up@de-okkernoot.be

02/360.11.67. of 0472/34.14.19.

Blijf je graag op de hoogte? 
Surf dan naar onze website www.deokkernoot.be en

volg ons op facebook @De.Okkernoot



De Okkernoot VZW

Vergunde en erkende zorgaanbieder VAPH

Maatschappelijke zetel: Repingestraat 12, 1570 Vollezele

info@de-okkernoot.be

www.deokkernoot.be


