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De pastorij, het jongste project in De Okkernoot

Denderwindeke baadde nog in een helder zomerlicht, het was 
augustus. Wie voorbijliep aan het domein kon niet anders dan 
denken ‘heerlijk, de vakantierust die hier heerst in al dat groen…’ 
Het contrast met de drukte in de burelen kon niet groter zijn. 
Bestellingen, vacatures die moesten worden ingevuld, gesprek-
ken met nieuwe bewoners en hun netwerk, de laatste likjes verf, 
het moest allemaal tegen 21  augustus in orde zijn, en dat in een 
periode waarin de wereld toch net iets trager draait… Iedereen 
werkte zeer hard en zeer goed samen. Zeer mooi, maar we had-
den toen de tijd niet om er bij stil te staan. Inmiddels bestaat de 
werking van de pastorij bijna een half jaar. 
Zowel voor de medewerkers als voor de bewoners was het een 
hele aanpassing. Er moest zoveel verkend worden, weeksche-
ma’s werden verschillende keren verbeterd en verfijnd, ruimtes 
kregen een nieuwe invulling, begeleiding hield het hoofd koel en 
het hart warm… Denderwindeke werd mooier.  

Dacht u ook dat spontaan samenspelen niet kon met onze  
doelgroep? Deze foto bewijst het tegendeel.

Beste lezer,

Laarzen en mutsen kunnen we nog niet wegbergen, wel 

mogen we elke dag genieten van meer zonlicht. Hopelijk heeft 

u fijne herinneringen aan de gezelligheid tijdens de donkere 

dagen en kon u met fris gemoed en blije tred het nieuwe jaar 

instappen. 

Ook wij hebben op gepaste wijze de mooiste momenten  

herdacht, onze wensen uitgesproken en plannen gemaakt.  

Een van de mooiste momenten voor De Okkernoot in 2017 was 

de opening van de pastorij. Een mooi gerenoveerd gebouw, 

een nieuwe groep cliënten en een nieuw team – één en al  

enthousiasme, nieuwsgierigheid en gedrevenheid. 

Onze wens is dat we ook dit jaar meer cliënten kunnen  

opvangen in onze organisatie. En we konden 2017 niet  

afsluiten zonder een pittig plan. Dit jaar zullen we een nieuwe 

activiteitenwerking opstarten waar ook personen met een  

vermoeden van een handicap welkom zijn. Maar dat wordt  

stof voor een volgende nieuwsbrief. Laten wij nu eerst even 

terugkijken naar de afgelopen maanden in De Okkernoot!

Inneke, Geert, 

Stephan en Anita 

tonen hun kerst- 

decoratie die ze zelf 

maakten – een ideale 

bezigheid tijdens 

koude regendagen!



Kort na de start van de nieuwe groep in de pastorij kregen we 
bezoek van een foodtruck. We nodigden cliënten en begeleiding 
van andere vestigingen uit, de huidige begeleiding en ook bege-
leiders die daarvoor onze cliënten begeleidden. Hier zie je – van 
links naar rechts – Peter, een bewoner van Vollezele, Kim, bege-
leidster van de pastorij, Sandra, een nieuwe, gelukkige bewoon-
ster van de pastorij en Marieke, haar vroegere begeleidster.

De nachten in De Okkernoot…

Overdag en ook ‘s nachts staat onze begeleiding in voor een 
kwaliteitsvolle bejegening van onze cliënten. We horen en zien 
ze weinig, en tegelijkertijd zijn ze zo onmisbaar: de nachtbege-
leiders. In oktober 2017 hadden zij hun teamdag. Gozewijn, een 
van de nachtbegeleiders schreef een verslag.

Het was reeds eerder afgesproken, we zouden op 5 oktober met 
ons nachtteam van Vollezele onze teamdag houden op uitnodig-
ing van één van onze collega’s, om bij haar thuis samen te koken 
en te eten. En gekoppeld hieraan een korte tekencursus krijgen.
Om 10.00 uur zakten we af naar Tubize, waar we hartelijk ont-
vangen werden door onze collega-gastvrouw Yuliya.
Eerst nog even ernstig onze maandelijks vergadering gehouden. 
Onder leiding van Sofie bespreken we het wel en wee van de 
groepen. Ook onze persoonlijke beslommeringen, ongemakken 
en pleziertjes komen aan bod.
Rond 12.00 uur mochten we dan samen koken. Heel enthousiast 
begonnen we groenten te snijden, te wokken, groenten te spoel-
en, te bakken etc…Dit alles onder het leidende en kundige oog 
van onze gastvrouw. We maakten een Italiaans-Russisch soepje, 
een Italiaans-Spaans tapasachtig tussengerecht met Mozarella 
en zelfs de pesto werd vers gemaakt. 

Daarna zaten we maar te babbelen en te smullen en nog kletsen 
en eten. Superlekker en gezellig zo met elkaar! Tot we tot order 
werden geroepen om aan het tekenexperiment te beginnen.
Om ter hardst werd er geroepen: “ik kan niet tekenen…“ 
Onverstoorbaar begon Yuliya met de uitleg. We kregen een 
introductie in het Zentangle tekenen, een methode om door 
eenvoudige herhalende lijntjes en tekens een mooi afgewerkte 
tekening te maken.

Vol overgave en met onze tong uit de mond werd er gezwoegd.
De tijd ging zo snel dat we de versgebakken taart van Rita haast 
vergaten aan te snijden, en plots de kindjes en man van Yuliya al 
terugkwamen uit school/ werk.
We hebben nog even met hen gepraat, gelachen en gespeeld  
en dan was het weer tijd om voldaan naar huis te vertrekken.
Ps. Uit naam van mijn collega’s en Sofie dank aan Yuliya voor 
deze fijne en leerrijke dag. Wij vonden haar een fijne collega en 
wensen haar het beste toe voor de toekomst.

Opruimen kan deugd doen!

Rommel, iedereen kent het en iedereen heeft er soms wel eens 
last van. Ook in De Okkernoot dreigen kamers volgestouwd te 
worden met spullen die niet meer gebruikt worden. De nieuw-
bouw in Denderwindeke, die nog maar vier jaar bestaat, werd 
geconfronteerd met overvolle kasten en bergruimtes waar je 
geen voet meer kon in zetten. Maar voor elk probleem bestaat 
een oplossing: we organiseerden op 24 september 2017 een 
rommelmarkt. Vele buren vonden de weg naar onze standen en 
op het einde van de dag waren we veel rommel kwijt en waren 
de portemonnees wat voller!

Ook dit jaar vergat  
Sinterklaas ons niet

Sinterklaas! Weinig 
tradities zijn zo simpel 
en vreugdevol. 
Ook in Halle mocht hij 
bewoners en bege-
leiding verblijden met 
zijn komst. Of er stoute 
kinderen waren? Nee, 
hoor, er wonen enkel 
volwassenen in Halle.Gozewijn, nachtteam Vollezele.



Ons jaarthema voor 2018: sportief zijn!  
(lichamelijk én psychisch)

Fit en gezond zijn is belangrijk voor iedereen. Beweging en sport 
dragen bij tot meer fitheid, meer energie en meer welbevinden. 
Nu weten we allemaal dat meer bewegen of sporten heel wat 
inspanning vraagt; zoeken wat bij je past, nagaan hoe het leuker 
kan worden, tijd vrijmaken in je agenda, goed plannen en… de 
discipline hebben om effectief te bewegen en dit vol te houden. 
Er is maar een minderheid bij wie het allemaal vanzelf gaat.

Voor personen met een verstandelijke beperking en / of autis-
mespectrumstoornis is bewegen en sporten vaak nóg moeilijker. 
Een innerlijke drijfveer ontbreekt, sport zelfstandig organiseren 
is uitgesloten, teamsport is omwille van verschillende redenen te 
moeilijk, ‘sportief zijn’ is meestal niet aanwezig in het zelfbeeld. 
En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan… of niet? We kunnen 
er ook voor kiezen om te zoeken naar wat wél mogelijk is, en hoe 
we de beste omstandigheden kunnen creëren om onze bewon-
ers het plezier van bewegen te laten ervaren, en alle voordelen 
die sport verder teweegbrengt.

Sportief zijn heeft zowel een lichamelijke als een psychische 
component. Sportief zijn betekent ook de regels respecteren, je 
grenzen kennen, je beurt afwachten, eerlijk spelen en een ander 
zijn overwinning gunnen!

Op dit ogenblik doen we reeds bepaalde bewegings- en sport-
activiteiten. Wandelen en zwemmen staat in elke leefgroep op 
het weekschema. Een wandeling met hond of cafébezoek na 
een wandeling kan de activiteit interessanter maken. Sommige 
bewoners zijn lid van een sportclub. Zwerfvuil ophalen kan je 
misschien niet echt een sport noemen, maar vraagt toch wat 
beweging. Enkele bewoners zijn wel gemotiveerd voor een start-
to-walk of start-to-run. Het vooruitzicht op een ‘echte wedstrijd’ 
kan onvermoed doorzettingsvermogen naar boven halen.

Terwijl we met bewoners lopen, wandelen, zwemmen of voetbal-
len, is er een positief contact. In openlucht bewegen kan extra 
ontspannend zijn. Onze doelgroep heeft er vooral nood aan om 
samen iets te doen. Alleen komen ze er niet toe. En verveling 
brengt vervelend gedrag teweeg. Ons enthousiasme kan daaren-
tegen wonderen verrichten. Natuurlijk weten we allemaal dat we 
autismevriendelijk moeten zijn en dat is: duidelijkheid en voor-
spelbaarheid bieden (wat, wanneer, waar, met wie, hoe).Starten 
met kleine stapjes en wekelijks volhouden zijn belangrijker dan 
één groot evenement. Omdat het werk van een begeleider zoveel 
omvat, denken we dat het zinvol zou zijn indien we bewegings- 
of sportvrijwilligers zouden hebben die kunnen helpen. Je hoort 
ons al komen: heb je zelf interesse om wekelijks ongeveer  
45 minuten tijd te maken om met één of enkele bewoners  
te sporten, of ken je iemand die dat graag zou doen? 

Geef dan zeker een seintje aan Riet (riet@de-okkernoot.be of 
tel: 054 71 30 20).

Bram, Sarah en Kwinten puffen nog wat na een heerlijke 
herfstjogging. 

 

Begeleider Michiel nam 
foto’s tijdens een lange 
wandeling in het bos met 
onze cliënten van het 
kortverblijf.

Inclusie en begeleid werk – gebeiteld in onze visie!

Gevoel volgt gedrag. Als onze cliënten zinvol kunnen bezig zijn 
en nuttig werk verrichten, zal dit een positieve impact hebben 
op hun welbevinden. Als onze cliënten zich goed voelen, zal 
dit bovendien positieve effecten hebben op vlak van cognitie, 
aandacht en flexibiliteit. We zijn ervan overtuigd dat bijna ieder-
een een functie kan vervullen in de maatschappij. Mogelijk zijn 
aanpassingen nodig, en uiteraard is het bieden van structuur, 
duidelijkheid en voorspelbaarheid voor onze doelgroep onmis-
baar. Onzekerheid en angst kan een obstakel vormen om een 
bepaalde taak uit te voeren, om iets te ondernemen…  
Onze jobcoaches zijn gelukkig zeer toegewijd en creatief en 
vinden er meestal wel iets op!

Maarten werd wereld-
kampioen judo (Special 
Olympics) in Keulen. En 
we kunnen het beamen, 
hij heeft zich ongeloof-
lijk ingezet. Proficiat, 
Maarten!

Jobcoach Jobina 
nam een foto van 
Christian en Bart die 
stralen tijdens de 
pauze van hun bege-
leid werk. Ze hebben 
het goed gedaan, 
en genieten van de 
welverdiende rust. 
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Giften en legaten
Giften zijn een rechtstreekse bijdrage aan de uitbouw van onze 
werking en helpen mee het eigen aandeel in onze nieuwbouw te 
bekostigen. De Okkernoot reikt voor uw giften vanaf € 40 een  
fiscaal attest uit. Giften doet u door overschrijving op rekening 
BE53 0682 2552 7653 (BIC : GKCCBEBB) van Wonen en Werken 
voor personen met Autisme (WWA) met de vermelding “gift”.
Voor giften in 2016 krijgt u een fiscaal attest in februari 2017. 
Indien uw gegevens bij de bank niet uw volledige naam of adres 
bevatten, vul dit dan aan bij de mededeling. Het attest wordt 
steeds gemaakt op naam van degene die de overschrijving doet.
Een deel van je nalatenschap bestemmen voor De Okkernoot, 
kan voordelig zijn voor je wettelijke erfgenamen. Dit is zeker het 
geval als de verwantschapsgraad van je erfgenamen de  
eerste of tweede graad overstijgt. Meer info bij Pat Hamelrijck op  
pat@de-okkernoot.be of via onze website

Deze nieuwsbrief digitaal ?

Hebt u een e-mailadres, dan kunt u deze nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen.  U helpt er ons postzegels mee uit te sparen.
AANMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en de 
vermelding “nieuwsbrief graag per mail” naar de.okkernoot@ 
skynet.be.  Uw (post)adres helpt ons uw juiste gegevens te 
beheren.   
U ontvangt tot afmelding deze nieuwsbrief op uw e-mailadres.  
Uw e-mailadres blijft een communicatielijn tussen De Okker-
noot en uzelf; derden krijgen het niet te zien.
AFMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en de  
vermelding “nieuwsbrief graag per gewone post”.

Reacties
Met uw reacties op deze nieuwsbrief, ideeën, vragen naar informatie, … 
kunt u terecht in De Okkernoot, Repingestraat 12, 1570 Vollezele,  
telefoon: 054 56 74 53, e-mail : de.okkernoot@skynet.be.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, bent u verhuisd of is 
de bestemmeling overleden: meld dit a.u.b. op het hierboven genoemde 
telefoonnummer of e-mailadres.

Ook het beleidsteam hield zijn teamdag

Als laatste in de rij ‘teamdagen’ hield ook het beleidsteam zijn 
teamdag. Tijdens het beleidsteam wordt er steeds ontzettend 
veel informatie uitgewisseld, worden de noden en wensen van 
onze cliënten zorgvuldig bekeken, en wordt ook nagegaan hoe 
we het werk voor alle medewerkers zo kunnen organiseren dat 
kwaliteit en welbevinden samengaan. Tijd voor een babbeltje 
kunnen we dit niet echt noemen. Onze teamdag bood dé gele-
genheid om tijdens een fikse wandeling en zeer geslaagd etentje 
met iedereen eens rustig bij te praten. Vrijwilliger Chris had alles 
tot in de puntjes voorbereid, waarvoor een heel gemeende dank-
uwel! Het was een teamdag om nooit te vergeten. Alle onze-
kerheden en bezorgdheden rond de vernieuwing in onze sector 
werden achterwege gelaten en we konden genieten van het feit 
dat we hetzelfde doel voor ogen hadden. We kunnen oprecht 
zeggen dat we trots zijn in een open en dynamische organisatie 
te werken waar er zoveel aandacht is voor het menselijke en het 
persoonlijke aspect!

Vrijwilliger Chris en zijn kompaan – voortreffelijke gidsen – 
maakten het mogelijk om tegelijk een fantastische wandel-
ing te maken én voortdurend met elkaar te kunnen praten. 
Verbindende communicatie was ons jaarthema van 2017 en 
dat zullen we geweten hebben.

 
Het klinkt misschien gewoon, een lange wandeling maken en 
vervolgens genieten van een etentje, maar voor ons beleid-
steam was het een topervaring.

Buurtvervlechting en werken met vrijwilligers

Zoals iedereen wel weet, dragen we buurtvervlechting en het 
werken met vrijwilligers hoog in het vaandel. Onmisbaar en  
verrijkend voor alle partijen!

Wie interesse heeft om bij ons vrijwilliger te worden (voor 
activiteiten, sport, vervoer…) kan contact opnemen met  
Sofie De Wit (sofie@de-okkernoot.be => voor Vollezele),  
met Riet Werelds (riet@de-okkernoot.be => voor Dender-
windeke) of met Lia Defrijn (lia@de-okkernoot.be => Halle).

Aanduiden in agenda of kalender!

PANNENKOEKENFESTIJN OP 4 FEBRUARI 2018
Op zondag 4 februari 2018 organiseren wij opnieuw ons 
pannenkoeken- en wafelfestijn te Vollezele. Kom met 
familie en vrienden tafelen, bijpraten en genieten van de 
warmte van De Okkernoot, in de vorm van een dampende 
wafel of pannenkoek. Wij heten u van harte welkom!

HOEVERESTAURANT OP 25 EN 26 AUGUSTUS 2018
Nu we toch bezig zijn… op zaterdag 25 en zondag 26 
augustus houden wij ons hoeverestaurant. Onder een 
staalblauwe hemel genieten van een fantastische maaltijd 
en een goed glas wijn, ook daarvoor kan u bij ons terecht!


