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Wonen en Werken voor personen met Autisme v.z.w.

De Okkernoot
Vollezele, 23 december 2016

Contactblad van De Okkernoot, vanaf 1 jan. 2017 vergunde zorgaanbieder voor personen met een verstandelijke beperking  
en / of autismespectrumstoornis, te Vollezele (Galmaarden, Vlaams-Brabant), Halle (Vlaams-Brabant)  

en Denderwindeke (Ninove, Oost-Vlaanderen).

Okkernoten

De winter is volop bezig, maar dat belet ons niet om nog na 
te genieten van de zachte herfst, ‘t seizoen van vleermuizen 
en okkernoten! 
Onderstaande foto toont ons een goedgemutste Bart die 
okkernoten kraakt om ze te gebruiken voor een heerlijke 
notencake.

“De Okkernoot Cup”

Op 29 augustus 2016 ging de eerste editie door van 
de Okkernoot Cup op het nieuwe kunstgrasveld van 
Denderwindeke.
Sportatelier Vollezele met spelers William, Kevin, Jeroen en 
Joris (bgl.) en Okkernoot Halle met spelers David, Wim, Jolien, 
Jelle en Elke (bgl.) en IFT De Kiosk met spelers Jorn, Jens, Tim 

en Annelore waren de drie ploegen die zich voor deze eerste  
editie klaarstoomden.
Dankzij de vele supporters van onder meer Denderwindeke, 
begeleiding, gasten, toevallige passanten en het straaltje 
zon waren we extra gemotiveerd om het tegen elkaar op te 
nemen. De drie matchen waren tot het laatste fluitsignaal zeer 
spannend want elke ploeg had zo zijn sterkte: sportatelier 
Vollezele had de beste aanvallers, Halle had de beste keeper 
en IFT De Kiosk had Annelore!

Uiteindelijk werd sportatelier Vollezele de eerste winnaar van 
de Okkernoot Cup gevolgd door Halle en IFT De Kiosk. Het 
was een sportieve namiddag in het teken van sociale inclusie. 
We kunnen zeggen dat deze activiteit zeker voor herhaling 
vatbaar is. Met deze eerste editie kunnen we nu een betere 
voorbereiding maken zodat de Okkernoot Cup groeit en 
bekend wordt in heinde en verre! 
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Beste lezer,

Wij wensen u zeer fijne feestdagen en een schitterende start van 2017!

2017 is een speciaal jaar voor ons. Wij zijn nu immers een ‘vergunde zorgaanbieder’. De persoonsvolgende financiering is een 

feit. Dit betekent dat het gros van de subsidies niet meer naar de organisatie gaat, maar wel naar de persoon met een handicap.  

Deze kan vervolgens zijn zorg inkopen bij de zorgaanbieders. Niet langer aanbodgestuurd, maar wel vraaggestuurd werken is 

de boodschap. De klassieke indeling ‘tehuis niet-werkenden, begeleid wonen, dagcentrum…’ valt weg. Meer keuzes en combi-

naties worden mogelijk. Deze financiering beoogt eveneens een grotere inclusie. Zorg voor personen met een beperking is een 

gedeelde verantwoordelijkheid. De ganse maatschappij moet zijn steentje bijdragen, het natuurlijk netwerk speelt een belangrijke 

rol. Daarnaast zullen reguliere diensten meer worden ingeschakeld. Gewoon waar dat kan, handicapspecifieke zorg waar dat  

noodzakelijk is.



Kamp Halle september 2016
 
Van vrijdag 16 tot zondag 18 september waren wij op kamp in 
de buurt van Gent. We logeerden in de Tilk op het domein Ten 
Berg in Merelbeke. Wij hadden hier een gezellige grote ruimte 
met buiten een voetbalveld en veel wandelruimte. We ontbe-
ten en aten elke dag in het kasteel dat op het domein stond 
(voor een stukje zichtbaar op de foto). We hebben van alles 
gedaan: bootje gevaren in Gent, door de straten van Gent 
gewandeld, de middeleeuwse burcht Gravensteen bezocht 
en gezwommen in een groot subtropisch zwemparadijs. 

Daarnaast hebben we veel cafébezoekjes gedaan, ijsjes en 
wafels gegeten en gedanst op de zaterdagavondfuif. Zondag 
kwamen we uitgeput en voldaan terug in de Okkernoot: een 
zeer geslaagd kamp! 

Buurtvervlechting in De Zwaluw

Elke woensdag gaat Jeroen werken in De Zwaluw, het 
bejaardentehuis in Vollezele. Jeroen helpt er bij de kof-
fiebedeling. Jeroen heeft een zeldzame en zeer mooie 
eigenschap: hij is altijd goedgezind. Als je Jeroen ont-
moet, krijg je een lach te zien en hoor je een  
vrolijke stem. Jeroen slaagt er in om een heel gewoon 
moment een feestelijke glans te geven. 

Een dansje komt daarbij goed van pas. Je kunt al raden dat 
Jeroen heel graag gezien is bij de bejaarden. 

Teambuilding ING

ING hield in september zijn teambuilding in De Okkernoot 
Halle en Vollezele. We zagen fijne en gemotiveerde vrijwil-
ligers die goed werk leverden. De contacten met onze 
bewoners verliepen zeer aangenaam. Zo werd De Okkernoot 
weer wat bekender bij de Hallenaren. Het opzet was in alle 
opzichten geslaagd.

Uitstap naar het Goteringenhof  met leefgroep C van 
Vollezele op 6 oktober 2016

Een helderblauwe hemel en een stralend zonnetje, de ideale 
dag dus voor een uitstap. Dat dachten ook de begeleiding en 
bewoners van leefgroep C.
Na een korte rit, en ja ook een kleine GPS-misvatting,  
kwamen we aan bij het Goteringenhof te Kester.
De boerin stond ons reeds op te wachten voor een zeer har-
telijke verwelkoming op de zorg- en kinderboerderij.
Na een korte kennismaking mochten we meteen de handen 
uit de mouwen steken, we mochten samen pudding maken. 
Ieder om beurt roerden we in de verse koeienmelk en dat ging 
er stevig aan toe.
Dan was het tijd om de verschillende dieren op de boerderij 
te leren kennen.
Zo waren er eerst de twee konijntjes, ze hadden een goed 
plekje gevonden in de armen van William en Stéphane. 
Iedereen kon de konijntjes naar hartelust aaien, Gerry eerst 
wat aarzelend maar samen met Katrien lukte het wel.
De kippen tokkelden rustig in het kippenhok. De bewoners 
werden ook aan het werk gezet, ze mochten de kalfjes eten 
geven. Enkele porties speltgraan lustten deze kalfjes wel. 
Guido, Kevin, Geert en William gingen meteen aan de slag.
Bij de vele volwassen koeien gingen we op zoek naar de ‘spe-
ciale’ koe. Want alle koeien die we zagen waren zwart/wit van 
kleur en sommigen hadden zelf de vorm van hartjes op hun 
voorhoofd. Maar waar was de ‘speciale’ koe? Toen zei Geert 
plots, “daar een bruine koe”.
Inderdaad één grote bruine koe, goed gevonden door Geert.
Als afsluiter konden we dan proeven van onze zelfgemaakte 
pudding en je kunt al raden dat die vlotjes werd gesmaakt 
door iedereen.

De bewoners kregen elk nog een echt boerendiploma mee als 
aandenken van een fijne uitstap naar de boerderij!
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Ouderavond in Halle

Op vrijdag 28 oktober zijn de bewoners en begeleiding van 
leefgroep 2 te Halle een hele dag druk in de weer geweest. 
Ze ontvingen ’s avonds hun ouders en werkgevers in de leef-
groep en wilden er dan ook alles aan doen om deze mensen 
eens goed in de watten te leggen. Het thema van de avond 
was Halloween. Na de hele voorbereiding voor de ‘griezelige’ 
catering, vonden ze nog de tijd om zichzelf goed uit te dos-
sen. In het begin waren onze bewoners wel wat zenuwachtig, 
maar als snel konden ook zij genieten van de gezellige sfeer. 
Een geslaagde avond waar heel wat leuke en grappige verha-
len uitgewisseld werden. 

Herinneringen aan ons zomerterras!

Het succes van ons zomerterras kwam in de vorige nieuws-
brief reeds uitvoerig aan bod. Tot en met september werd het 
domein in Denderwindeke opengesteld – de eerste donder-
dagnamiddag van de maand – om buren en sympathisanten 
een drankje of stuk cake aan te bieden. De bewoners van 
Denderwindeke zorgden voor de opname van de bestel-
lingen en gedroegen zich als echt horecapersoneel: vrien-
delijk, geduldig, gedienstig. Uiteraard waren begeleiding en 
bewoners van Vollezele en Halle ook van de partij. Sommige 
bewoners die nu in Halle verblijven zien hun vroegere leef-
groepsgenoten niet meer zo vaak. Het was dan ook een har-
telijk weerzien voor sommigen. Zo waren Peter uit Vollezele 
en Barbara uit Halle zeer blij elkaar terug te ontmoeten. Deze 
foto is daar getuige van.

Onze plannen en onze werkmannen

De Okkernoot wil een 
thuis bieden aan per-
sonen met ASS. Maar 
de basis van een thuis 
is altijd een degelijk 
huis. Al die plannen, 
constructies, renovaties 
worden verwezenlijkt 
door onze werkmannen. 
Hier zie je Roland aan 
het werk in het klooster 
in Halle. De bovenste 
verdieping wordt daar grondig aangepakt; twee leefruimtes, 
een grote keuken, twee begeleidingsruimtes, een polyva-
lent lokaal, een grote activiteitenruimte, vijf studio’s en acht 
kamers zullen er komen.

We zoeken nog vrijwilligers die interesse hebben om te helpen 
bij de realisatie van onze projecten. Zij kunnen contact opne-
men met Pat Hamelrijck (pat@de-okkernoot.be).

Start to talk

Personen met ASS 
hebben het vaak 
moeilijk om zich uit 
te drukken, om hun 
gedachten te orde-
nen, om hun erva-
ringen en bezorgd-
heden te delen.  
De nood om te pra-
ten is er wel, maar 
dat vertellen kan  
leiden tot oever-
loze uitweidin-
gen, het risico zich 
te verliezen in een 

eigen spoor of nog meer onduidelijkheid. Structuur blijft het  
sleutelwoord. 
Een mogelijkheid om het praten binnen een gepast kader toe 
te laten kan middels een gedeelde activiteit. Zo gaat Kwinten 
eens per week met een individuele begeleider joggen. Het 
wandelen en lopen wordt afgewisseld, met voldoende ruimte 
voor contact en interactie. Kwinten kan tijdens het lopen zijn 
zorgen kwijt en geniet volop van de beweging in openlucht. 
Hij bracht het reeds zover dat hij kon deelnemen aan een 
loopwedstrijd! Een mooie combinatie van start to run en start 
to talk!
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We krijgen er niet genoeg van…

Sarah woont in Denderwindeke en heeft een grote nood aan 
individuele aandacht. Maar natuurlijk moet de begeleider 
van dienst oog hebben voor de hele groep. Gelukkig heb-
ben we vrijwilliger Ann die elke dinsdag een verwenmoment 
voor Sarah verzorgt. De nageltjes worden gelakt, de voetjes 
worden gemasseerd en dan is er tijd om mooie herinneringen 
op te halen. Sarah glundert. Vrijwilligers… we krijgen er niet 
genoeg van!

Getuigenis van een vrijwilliger

Het was even diep zuchten toen me de vraag werd gesteld: 
‘Wilt u samen met Kristof tekenen?’. Even nagedacht – niet te 
lang – alles eens goed overwogen en mijn ja-woord kwam vrij 
snel. De samenwerking kwam tot stand en er ontstond een 
echte, vriendelijke band. Wat voor mij aanvankelijk een groot 
vraagteken leek, mondde uit in wederzijdse vriendschap, 
vreugde en soms zelfs euforie. En terecht. Want tussen de 
werken van Kristof zitten er ware pareltjes, die ontstaan zijn 
uit de pure eenvoud van Kristofs’ fantasie en energie, en van 
de gebruikte materialen. Namelijk: gewoon tekenpapier en 
krijgt. Geen dure doeken, geen gamma aan verven, maar 
enkel papier en krijt. De betovering van de kleurenpracht 
ontlokt dikwijls bij de mensen dit ene, maar veelzeggende 
woordje: ‘Amai!’. Dat doet hem deugd, geeft hem de moed 
om verder te doen, en houdt mij – bij manier van spreken – 
jong! Wat mij betreft: een dikke proficiat voor Kristof! Och ja, 
wie door het lezen van dit tekstje een kriebeltje voelt om de 
werken van Kristof te komen bewonderen… doen! En ja, ieder 
werk van Kristof is zijn eigen keuze en zijn eigen werk.
Norbert Dumongh

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 => voor Denderwindeke) of 
met Lia Defrijn (lia@de-okkernoot.be => Halle)

Pannenkoekenfestijn in De Okkernoot

Op 12 februari 2017 organiseren wij opnieuw ons pannen-
koeken- 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 pannen-
koek. Wij heten u van harte welkom!

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 Okkernoot 
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.


