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Wonen en Werken voor personen met Autisme v.z.w.
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Vollezele, januari 2020

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)
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Giften en legaten
De Okkernoot rekent op de steun van betrokkenen en sympa-
thisanten. Alle giften laten toe de kwaliteit van onze werking te 
verbeteren. De inkomsten worden gebruikt voor de verschillende 
sites. Vanaf € 40 krijgt u een fiscaal attest van De Okkernoot. 
Rekening voor giften: BE53 0682 2552 7653 (BIC : GKCCBEBB) 
van Wonen en Werken voor personen met Autisme (WWA) met 
de vermelding “gift”. Voor giften in 2019 krijgt u een fiscaal attest 
in februari 2020. Indien uw gegevens bij de bank niet uw volle-
dige 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 erfge-
namen. 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 
info@de-okkernoot.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 : info@de-okkernoot.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.

De laatste teamdag van 2019

Nog net voor de intrede van 
2020 had het beleidsteam 
zijn teamdag. Geen moeilijke 
besprekingen, geen verhitte 
discussies, neen… we kozen 
voor ‘De strategie van het 
geluk’, een presentatie in 
De Ploter. Genen zouden 
volgens onderzoek voor 
50% bepalen hoe gelukkig 

iemand kan zijn, omgevingsfactoren zouden – raar maar waar 
– een kleine rol spelen (10%) en onze mindset (welke keuzes 
maken wij in ons denken en in ons handelen?) zou een aandeel 
van 40% hebben. Ons denken en ons handelen kunnen we 
sturen. We weten het al langer: gevoel volgt gedrag, klagen 
maakt ongelukkig en oplossingsgericht handelen geeft kracht en 
vreugde. Laten we ons geluk afhangen van anderen of kiezen we 
om zelf ons leven en ons geluk in handen te nemen? We waren 
ontspannen en tevreden. Het viel ons die dag niet moeilijk om 
te kiezen voor ons geluk. We besloten deze positieve mindset te 
onthouden en waar te maken op momenten dat het niet allemaal 
van een leien dakje liep!

In de namiddag mochten 
we genieten van 12 km te 
wandelen in het landelijke en 
heuvelachtige Eigenbrakel. 
Om terug energie op te doen 
en op gezellige wijze af te 
sluiten, gingen we ’s avonds 
nog samen eten. De boog 
kan niet altijd gespannen 
staan!

Buurtvervlechting en werken met vrijwilligers

Buurtvervlechting en het werken met vrijwilligers zijn onmisbaar 
binnen onze visie en onze concrete werking. Wij zijn ervan 
overtuigd dat vrijwilligers een belangrijke meerwaarde hebben.
Wie interesse heeft om bij ons vrijwilliger te worden (voor 
activiteiten, sport, vervoer…) kan contact opnemen 
- So� e Dewit: so� e@de-okkernoot.be => 

voor Vollezele
- Nele Vergalle: neleve@de-okkernoot.be => 

voor Denderwindeke
- Lia Defrijn: lia@de-okkernoot.be => 

voor Halle

Aanduiden in agenda of kalender!

PANNENKOEKENFESTIJN OP 9 FEBRUARI 2020
Op zondag 9 februari 2020 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, uw familie en vrienden van harte welkom!

HOEVERESTAURANT OP 29 EN 30 AUGUSTUS 2020
Nu we toch bezig zijn; op zaterdag 29 en op zondag 30 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!

Onze werkmannen

Voortdurend zijn er aanpassingen, verbeteringen, of renovaties 
nodig in en rond onze gebouwen. Gelukkig hebben we onze 
werkmannen, die in weer en wind voortdurend werken om alles 
in orde te houden. Soms dienen er aanpassingen aan een kamer 
te gebeuren, soms moeten er paadjes aangelegd worden… 
Historisch beschermde gebouwen, zoals ons kloostergebouw in 
Halle of onze pastorij in Denderwindeke, vragen extra zorg.

Beste lezer,

De kerstboom is afgebroken, de goede voornemers zijn 
opgeblonken, en we deinen nog wat na op de feestperiode, 
met een receptie hier, een etentje daar… En onze 
januarinieuwsbrief hoort er natuurlijk ook bij! 
We mochten in 2019 heel veel fi jne momenten beleven, en 
willen u via deze nieuwsbrief graag laten meegenieten van 
enkele sfeerbeelden. Betrokkenheid en verbinding, beweging 
en zingeving blijven de sleutelwoorden in onze werking. We 
mochten nieuwe cliënten verwelkomen, die inmiddels goed 
geïntegreerd zijn binnen onze werking. Daarnaast werden 
de pop-up ateliers dit jaar opgestart, waarbij projectmatig 
bepaalde – veelal seizoensgebonden - activiteiten worden 
aangeboden. Uiteraard is niet alles peis en vree. Enkele 
keren kregen we te maken met agressie, onverwachts 
en pijnlijk voor alle betrokkenen. We zorgen voor een 
aangename en aangepaste leefomgeving met zingevende 
activiteiten op maat. Onze begeleiding hecht veel aandacht 
aan communicatie en verbondenheid met onze cliënten. En 
toch gebeurt het soms; boosheid stormt naar buiten waar 
netwerk en woorden tekort schieten. Personen met ASS 
hebben het vaak moeilijk om emoties te reguleren, en niet 
altijd kunnen we alles voorzien. Dansen op een slappe koord 
– groeikansen bieden en veiligheid waarborgen – het blijft een 
opgave. Omdat we de boosheid nog meer willen vatten en 
bespreekbaar maken, en uitlaatkleppen willen bieden, zal ons 
jaarthema van 2020 hierover handelen. ‘Constructief omgaan 
met boosheid’ zal toelaten om de energie in de boosheid aan 
te wenden voor constructieve doeleinden. Zo kan een beladen 
onderwerp de aanzet zijn voor een boeiende zoektocht waar 
iedereen baat bij heeft.

Ouders en familie, onze belangrijkste bondgenoten

Onze cliënten hebben het vaak moeilijk om contact te leggen, 
laat staan om vriendschappen te onderhouden. Personen met 
ASS lopen meer risico om gevoelens van eenzaamheid, isolatie 
en neerslachtigheid te ervaren. Toch denken we dat onze 
cliënten goed omringd zijn. 

De nabijheid en aandacht van begeleiding, de contacten bij 
begeleid werk, de ontspannende groepsactiviteiten zorgen 
ervoor dat eenzaamheid achterwege blijft. De meeste cliënten 
hebben bovendien ook nog ouders die graag samen met hen 
tijd doorbrengen. Op bezoek bij familie, weekends, vakanties, 
of uitstappen met familie,… vele formules zijn mogelijk. 
Ook voor ons is het deugddoend te weten dat het natuurlijk 
netwerk, ouders en ruimere familie, zo betrokken is. 

Symbool voor 
zorg in de winter; 
voederballen 

Vriest het buiten en houdt 
u van de dieren in uw tuin? 
Dan kunt u het voorbeeld 
van onze cliënten volgen 
en voederballen in de 
bomen hangen. 
Onze cliënten maakten ze 
zelf met dennenappels 
als basis.

Gilbert en Nikolaas 
maken een mooi pad 
aan de voordeur.
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… uiteraard met 
een goed humeur!

40 % is toch niet min.

De lezing had duidelijk zijn effect!



Daarom organiseren we met plezier een oudernamiddag. 
Ouders en begeleiders kunnen dan in een ongedwongen sfeer 
wat bijpraten. De foto’s van de laatste oudernamiddag in Halle 
getuigen van een geslaagd evenement.

Lekker griezelen

In de herfst kunnen we minder naar buiten gaan. Druilerige, 
donkere dagen dwingen ons om vroeg binnen te blijven. 
Halloween brengt wat gloed in deze duisternis. Ook onze 
cliënten houden van dit griezelfeest. Echte spinnen zijn 
niet welkom, maar de plastic zwarte spinnen vind je in 
de Halloweenperiode overal in de living. Ook worden 
wormenkoekjes, heksensoep en fantasierijke hapjes geserveerd. 
Dit jaar werd Halloween een echt verkleedfeest. 

Over- of onderprikkeling – 
een juiste dosering in de natuur

Een aangepaste prikkeldosering is belangrijk voor het welzijn 
van personen met ASS. Vaak worden zij overweldigd door 
geluiden en beelden. Buiten vertoeven in de natuur kan bijzonder 
rustgevend zijn; er is ruimte, en de prikkels lijken juist gedoseerd 
te zijn; het ruisen van de bomen, de vogels die � uiten, de zon die 
schijnt, de wind die je huid streelt, en ach, soms ook verfrissende 
regendruppels…

Als in zo’n prettige omgeving een zinvolle activiteit ondernomen 
wordt, met de nodige nabijheid van begeleiding, dan is het leven 
een feest!

Interactieve namiddag voor onze werkgevers 
van begeleid werk

‘Alle gelukkige mensen hebben geleerd hoe ze anderen van 
dienst moeten zijn’, wordt wel eens gezegd. Ook onze cliënten 
hebben dit geleerd, anderen van dienst zijn. Als hun gevraagd 
wordt wat belangrijk is voor hen, wat hen gelukkig maakt, krijgen 
we vaak als antwoord ‘mijn werk’. Omdat ‘de wereld van de 
werkgevers’ en onze ‘Okkernootwereld’ sterk verschillen, wilden 
onze jobcoaches Veerle, Melissa en Jobina op 19 november 
2019 een interactieve namiddag voor deze werkgevers 
organiseren. 

Een algemene intro rond ASS met belevingsparcours, boeiende 
getuigenissen van werkgevers over hun ‘speciale werknemers’ 
- onze cliënten dus, en prettig napraten met heerlijke hapjes en 
drankjes maakten van dit treffen een waar hoogtepunt. 

Pop-up Ateljee

De Okkernoot heeft een nieuw aanbod, genaamd Pop-up 
Ateljee. Elke maand organiseren we één of twee dagactiviteiten 
waar je voor kan inschrijven. Deze pop-up Ateljees zijn steeds 
verschillend ingevuld: samen koken, op uitstap gaan, samen aan 
het werk in de natuur, werken rond seizoensgebonden thema’s... 
Dit aanbod richt zich op personen met een beperking die nood 
hebben aan contacten middels  activiteiten met anderen. Vaak is 
het voor hen moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen en via 
dit aanbod willen wij ontmoeting stimuleren. Deze activiteiten zijn 
voornamelijk ontspannend en educatief. Elk half jaar komt er een 
krantje uit waarin de activiteiten worden voorgesteld; wie wil, kan 
zich inschrijven. Voor wie benieuwd en nieuwsgierig is en graag 
zo’n krantje ontvangt (via mail of per post), laat het ons weten. 

Hier zien jullie enkele foto’s van de voorbije Pop-up Ateljees.

De ruimte gangen in 
ons kloostergebouw 
werden een ideale 
ontmoetingsruimte

Herkent u hem… 
of haar?

Kim en Sandra, 
twee olijke heksen!

Herfstbladeren ruimen met Bos en Natuur

En af en toe eens verpozen en genieten van de omgeving

Koffi e, soep, wijn, frisdrank, cake, broodjes… iedereen had het naar zijn zin.

Werkgevers ‘begeleid werk’, medewerkers en vrijwilligers van De Okkernoot konden 
met elkaar van gedachten wisselen. Vlierbloesems plukken 

om later siroop van te 
maken

Iedereen luisterde vol aandacht naar Nele die getuigde over haar 
samenwerking met een van onze cliënten.

Op wandel met de alpaca’s
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