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Foto voorkaft 
Wij kunnen niet zonder vrijwilligers! Doe jij Gery na? Hij ging 

met pensioen na 20 jaar vrijwilligerswerk in De Molenreke!



De herfst is bezig. De dagen werden plots heel wat frisser. 
Maar er komen zeker nog mooie herfstdagen aan. En we 
mogen terugblikken op een mooie zomer, met veel goed 
weer. 

Werken 
Met de start van het nieuwe werkjaar konden opnieuw 

een aantal grotere werken aan onze infrastructuur van 

start gaan. Zo kon de heraanleg van de speelplaats van het 

Withuys echt beginnen. Dat dit lukt, is te danken aan de 

inzet van heel wat mensen – leerkrachten, therapeuten, 

medewerkers, vrijwilligers – die de nodige fondsen 

bijeenhaalden met het project Start2Play. 

Ook de wegen rond het kasteel waren aan dringende 

renovatie toe. Meer dan anderhalf jaar kwam heel wat 

zwaar verkeer over het domein, door de werken in de 

Koolskampstraat. De wegen rond het kasteel waren 

helemaal kapot. Maar nu liggen ze er weer heel mooi bij. 

Opnieuw comfortabel en veilig, zeker ook voor mensen in 

een rolwagen. 

En net nog vernemen we dat we volgend jaar – eindelijk – 

zullen kunnen starten met de verbouwing van het gebouw 

aan het buurtwinkeltje tot een nieuwe school voor de 

leerlingen van OV1. 

De Stille Bron
Ook andere werken zijn gepland. Zo maken we werk van 

de vernieuwing van de Stille Bron. Deze mooie plek heeft 

momenteel wat van haar kracht verloren. Het pad dat naar 

de bron leidt is aan vernieuwing toe, het plateau onderaan is 

verzakt en de bron zelf moet breder worden, met een eigen 

watercircuit. Begin volgend jaar kunnen we werken starten. 

Heel wat mensen stortten al een bijdrage om dit mogelijk te 

maken. En ondertussen kwamen opnieuw 10 leerlingen van 

het 6e jaar van het Bernarduscollege uit Oudenaarde langs 

om de Stille Bron schoon te maken. Elke steen, elke naam 

passeerde door hun handen. Twee dagen waren ze in de 

weer om de naamstenen schoon te maken. Alle stenen zijn 

terug wit … klaar voor de herdenkingsviering op 7 november.  

Vrijwilligers 
Vrijwilligers helpen om Start2Play mogelijk te maken. 

Vrijwilligers maken de Stille Bron schoon … zonder de 

dagelijks inzet van vele vrijwilligers zouden we het heel wat 

moeilijker hebben om extra kansen te creëren voor mensen. 

Neem nu Gery. 20 jaar lang was hij vrijwilliger in De 

Molenreke, van bij de start. Bijna dagelijks kwam hij langs 

voor een korte babbel, een uitstap, het mee ondersteunen 

van een activiteit. Gery was de drijvende kracht achter de 

kaartavonden in  Molenreke,  een jaarlijkse topactiviteit. 

Weet je hoe Gery ooit vrijwilliger geworden is ? De 

Molenreke was net opgestart. Eén van de toenmalige 

bewoners, Pascal Berwette, was op stap in Rumbeke 

en kwam Gery tegen. Ze raakten aan de praat en Pascal 

vertelde over het nieuwe project Molenreke. Het werd 

blijkbaar een boeiend gesprek, en aan het einde vroeg 

Pascal of Gery niet als vrijwilliger zou willen meehelpen.  

Het antwoord kwam onmiddellijk. Gery hoefde 

niet lang na te denken, of allerlei overwegingen te 

maken, of voorwaarden te stellen. Zijn antwoord was 

onvoorwaardelijk: ‘Ja!’. Het begin van 20 jaar geweldige 
inzet.

Ik vind dit zo’n mooi verhaal, door zijn eenvoud. 

Mensen die er willen zijn voor elkaar … 

Gery, van harte dank. En bij deze ook een speciaal 

dankwoord aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor de 

mensen van Dominiek Savio.  

Philip Vanneste 
Gedelegeerd Bestuurder
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BESTE VRIENDEN



Talentri 
Het mooie moederhart van Joke Sadonis

Als iemand zich tenvolle inzet voor een een mooi project, 
prikkelt dit ook anderen. Joke Sadonis, bewoonster van  
't Pomphuys liet zich inspireren door Zuster Letta,  
verbonden aan 'Talentri' in Zuid-Afrika. 

Lang geleden, toen ik nog 

dertiger was, droomde ik er 

van om een kindje uit het 

buitenland te financieren via een 

organisatie. 

Na vele opzoekingen over het 

reilen en zeilen stond ik een 

beetje sceptisch tegenover hoe 

het in zijn werk gaat en komt mijn bijdrage wel terecht bij de 

juiste mensen ... Dus droom weer in de donkere kast, want 

je weet maar nooit. 

Inspirerende onmoeting
En ja, een tweetal jaar terug zag ik het licht in de duisternis. 

Zuster Letta, een Afrikaans nonnetje, kwam via Véronique 

Deruyter naar België - meer bepaald naar Gits- om de 

werking van het huis te leren kennen.  

Zuster Letta staat zelf in voor de verzorging van 

weeskinderen in Afrika. Véronique vroeg of ik haar wilde 

rondleiden naar de verschillende afdelingen zodat 

Zuster Letta er een idee van zou krijgen hoe en wat er 

allemaal te beleven valt binnen de muren van ons groot 

dienstencentrum. 

Ik moest wel en beetje Engels kunnen, maar met de 

deskundige hulp van een professionele tolk, kon ik me 

uiteindelijk verstaanbaar maken. 

Na de rondleiding begon de droom weer te kriebelen en 

werd met heel veel enthousiasme boven gehaald, want 

ik zag een Afrikaans zonnetje schijnen uit het 'tehuis' van 

zuster Letta. 

Slimkop
Sedert april dit jaar ben ik (zoals ik het zelf zeg) moeder van 

“Sfiso”, Slimkop genaamd in het 

Nederlands, waar ik heel fier op 

ben. Sfiso is een weesje van 14 

jaar die niemand heeft om hem 

te knuffelen en aan te moedigen 

wanneer hij het moeilijk heeft. 

Maar mijn moederhart brak toen 

ik dit hoorde en ik was direct 

verkocht. Ik zal voor hem zorgen 

alsof het mijn eigen vlees en bloed is.
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Golem-nieuws
De Golem staat symbool voor internationale solidariteit. 
DC GID(t)S ondersteunt ook mensen (met handicap) in de derde wereld. 
Deze Golem-rubriek wil daar geregeld nieuws over vermelden.

www.talentri.org

SCAD ontvangt prestigieuze award van regering Tamil Nadu
Wij zijn trots op onze partnerorganisatie SCAD. Op 15 

augustus 2015 werd SCAD gehuldigd door de regering van 

Tamil Nadu, de regio waar zij werkzaam is. Met die award is 

SCAD uitgeroepen tot beste NGO uit de streek op het vlak 

van sociale ontwikkeling en gehandicaptenzorg voor 2015.

Oprichter Cletus Babu en zijn echtgenote werken al 

tientallen jaren voor de allerarmsten in Tamil Nadu, een 

gebied waar de helft van de populatie moet overleven met 

ongeveer 1 euro per dag. SCAD helpt zo'n 500.000 mensen 

in meer dan 500 dorpen via diverse projecten.

Hun projecten zijn talrijk: zij voorzien het gebied van 

drinkwaterputten, stichten werkplaatsen en scholen, zetten 

zich in voor de rechten van de vrouw én zij nemen het op 

voor de mensen met een beperking.

http://www.scad.org.in | http://golemgidts.tk



In onze editie van eind 2014 hebben we aandacht besteed 
aan de nieuwe wet op de bewindvoering. In het artikel werd 
er ook verwezen naar de organisatie van een infoavond 
over de bewindvoering en een avond over het belang van 
financiële toekomstplanning, erfenissen en successie.

Bewindvoering
De eerste avond organiseerden we op 31 maart in het 

feest- en congrescentrum ‘De Oude Melkerij’. Voor deze 

gelegenheid nodigden we Dhr. Goutry uit. Dhr. Goutry is ere-

Volksvertegenwoordiger en Schepen en OCMW Voorzitter in 

Beernem en was mede grondlegger van deze nieuwe wet.

Met een opkomst van iets meer dan 100 mensen was de 

avond een succes. Dhr Goutry kon ons, vanuit z’n grote 

kennis over de nieuwe wet én zijn jarenlange ervaring, heel 

veel info geven over het onderwerp. Hij vertelde ons niet 

alleen over hoe de wet is geschreven en op welke manier 

een bewindvoering moet worden aangevraagd maar tevens 

over de vele kansen die de vernieuwing met zich meebrengt 

als over de kanttekeningen, valkuilen die er in het systeem 

jammer genoeg nog altijd schuilen. 

Dhr Goutry stelde zijn integrale powerpoint ter 

beschikking en de meeste aanwezige ouders, gebruikers en 

personeelsleden hebben de powerpoint ondertussen ook 

gekregen.

Financiële toekomstplanning
De tweede infoavond organiseerden we op dezelfde locatie 

op 19 mei. Het onderwerp van de avond was financiële 

toekomstplanning, erfenissen en successie. Een moeilijk 

maar ook heel belangrijk onderwerp voor veel ouders. Dat 

bleek ook toen we op 19 mei opnieuw bijna 100 mensen, 

ouders, gebruikers en personeel, mochten ontvangen voor 

dit thema.

Het onderwerp, hoe moeilijk ook, werd ons heel grondig 

en duidelijk uitgelegd door Notaris Maggy Vancoppenolle. 

Ze nam ons mee op, wat ze zelf noemde, een stoomcursus 

erfrecht en successierecht. In de stoomcursus hoorden 

we over beschermde erfgenamen, over vruchtgebruik, 

de superbescherming van de gezinswoning en over welke 

successie er betaald moet worden. Ze focuste op wat voor 

haar de belangrijkste vragen waren namelijk … ‘Hoe plan 

ik de zorg voor mijn kind? Wie zal er later voor mijn kind 

zorgen en hoe kan successieplanning me hierbij helpen?’ 

Tijdens de pauze kwamen vele vragen naar boven waar de 

notaris na de pauze vanuit haar ervaring en kennis een zo 

grondig mogelijk antwoord op gaf.

Persoonlijke vraagstelling mogelijk
De twee avonden samen waren voor heel wat van onze 

ouders, gebruikers en personeel leerrijk en boden een 

schat van informatie over twee belangrijke thema’s. Op de 

avonden zelf konden we echter niet ingaan op de meest 

persoonlijke vragen van ouders, over hun situatie, hun kind. 

Om deze reden voorzien we eind november, december dit 

jaar nog een derde moment waarop ouders individueel 

bij de notaris, Mevr Maggy Vancoppenolle én advocaat 

Mevr Marijke Vandelanotte, verbonden aan onze Raad van 

Bestuur, kunnen langskomen.  

Tijdens dit persoonlijk contact krijgen de ouders de 

gelegenheid om gratis bij de notaris en de advocaat hun 

eigen, persoonlijke vragen te stellen. Op de voorbije 

infoavonden gaven reeds een aantal mensen te kennen dat 

zij hiervan gebruik wensen te maken.  

Voor ouders van onze gebruikers (leerlingen of volwassenen) 

die interesse zouden hebben om ook van dit aanbod gebruik 

te maken, bieden we zeker hiertoe nog de mogelijkheid.  

Je kan, via onderstaand mailadres, je gegevens gerust nog 

doorgeven zodat wij bij het definitief vastleggen van deze 

derde ronde ook jou kunnen op de hoogte brengen en 

uitnodigen.

We danken alvast Dhr Goutry, Mevr Vancoppenolle en alvast 

ook Mevr Vandelanotte voor hun bereidheid om ons te 

informeren en te adviseren. We danken de sociale diensten 

van Dominiek Savio samen met Dhr Marnix Crevits voor de 

organisatie en de ondersteuning.

Steven Lewille
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Zelfstandig wonen
Sara Desmet vertelt over haar ervaringen
Amper 23 jaar is ze, maar ondanks haar jeugdige leeftijd 
besliste Sara toch om op haar eentje te gaan wonen in een 
woning in VLETER-wonen. VLETER staat voor Vrij Leven En 
Toch Een Ruggesteun en is gelegen in de Koolskampstraat, net 
voorbij de gebouwen van Boskant-Kouter.

Sara, proficiat met je nieuwe woonst. Sinds wanneer woon je 

hier alleen in Vleterwonen?

Ik ben naar Vleterwonen verhuisd op 6 juli. Oorspronkelijk 

zou ik hier naartoe komen op 1 juli maar door allerhande 

paperassen die niet in orde kwamen werd het vijf dagen later. 

Hoe dan ook ging het allemaal heel snel. Ik vernam dat de 

woning vrij kwam in mei en kwam toen eens langs om een 

kijkje te nemen. En zie, een vijftal weken later kon ik al in mijn 

nieuwe huisje intrekken.

Van waar de keuze om alleen te gaan wonen?

Dat komt voornamelijk door het feit dat mijn broer en zus ook 

al het huis uit zijn. En daarbij wou ik mijn mama ook een beetje 

ontlasten. Bovendien ben ik van het principe dat ik wat meer 

zelfstandig moet kunnen leven op mijn leeftijd. Het is niet 

omdat ik een beperking heb dat ik daarom niet zelfstandig zou 

mogen wonen.

Heb je veel hulp nodig om hier te wonen?

Ja, ik heb best wel veel hulp nodig. En ik moet eerlijk toegeven, 

zonder de hulp van Familiezorg en mijn verpleger zou het 

echt niet lukken! Zij zijn voor mij héél belangrijk. Wij zijn 

een heel goed team en dat is super. Eigenlijk zou een PAB 

(Persoonlijk Assistentie Budget) voor mij een goede hulp zijn, 

maar voorlopig heb ik er nog geen toegewezen gekregen. 

De procedure voor de aanvraag loopt. Ik hoop op een 

goedkeuring.

Welke hulp krijg je dan precies?

’s Morgens helpt de verpleger mij uit bed. Hij is er meestal 

rond 8 uur. Familiezorg komt langs om mij te helpen bij het 

ontbijt. Ik kan wel zelfstandig eten maar ik kan niet alles zelf uit 

de kast of koelkast halen. 

’s Avonds komt de verpleger mij ook weer in bed stoppen. 

Gewoonlijk is dat rond 22u.

Overdag ben ik in het dagcentrum en de ateliers dus daar krijg 

ik de hulp die ik op dat moment nodig heb.

Krijg je ook hulp voor praktische zaken zoals je boekhouding of 

boodschappen?

Ja, dat doet mijn mama. Ik vind de boekhouding veel te 

moeilijk dus zij zorgt dat mijn rekeningen betaald worden. Zij 

doet ook mijn boodschappen. 

Samen met de helpster van Familiezorg maak ik een lijstje van 

alle zaken die ik voor de volgende week moet kopen. In het 

weekend, als ik thuis ben, haalt mijn mama alles in de winkel.

Hoe bereik je de begeleiding?

In mijn bed kan ik op een bel duwen. In de leefruimte is ook 

een bel maar daar kan ik voorlopig niet bij. Daar moeten we 
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Nieuwe gezichten
Dagcentrum Gits stelt voor
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Ik ben Bart Depoorter. Ik woon in Staden en ik ben 49 

jaar. Ik woon nog bij mijn broer die jonger is dan ik en 

bij mijn ouders thuis.

Vroeger werkte ik in een atelier van Mariasteen 

gedurende 29 jaar. Door omstandigheden ben ik naar 

het dagcentrum moeten komen.

Ik werk in WIO en neem deel aan de praatgroep 

'Tochtgenoten'.

Ik kom 3 dagen in de week, namelijk dinsdag, 

donderdag en vrijdag naar het dagcentrum. Ik kom met 

het busvervoer mee. 

Ik kom zeer graag naar het dagcentrum want ik moet 

mij niet meer zo opjagen in het werk en er is een 

aangename sfeer.

Mijn hobby’s zijn de krant beluisteren op cd en muziek 

beluisteren.

Ik ben Olivier Wyseur. Ik ben 23 jaar en woon in Marke 

samen met mijn ouders en twee broers. Mijn hobby’s 

zijn op café gaan, voetbal kijken, computeren en naar 

de bioscoop gaan. 

Voor ik naar het dagcentrum kwam, sloot ik aan bij de 

schoolgaanden. Eigenlijk wou ik hier komen wonen 

maar toen was er geen geschikte plaats voor mij en ben 

ik naar het dagcentrum gekomen.

Een minpunt is dat ik iedere keer die afstand moet 

afleggen van Marke naar Gits. Mocht ik hier wonen zou 

dat wegvallen. 

Sowieso zou ik toch blijven aansluiten bij de 

dagbesteding. Ik vind het leuk want ik heb er veel 

werk: postronde, Bio-Bello, computerwerk ...

Ik hoop dat ik in de nabije toekomst hier kan komen 

wonen en verder naar de dagbesteding kan komen.

nog een oplossing voor vinden. 

Het is mogelijk dat ik een soort armbandje krijg waarmee ik 

iemand kan oproepen. Dat zou dan enkel geactiveerd zijn als 

ik in mijn woning ben. 

Overdag in het dagcentrum is dat niet nodig aangezien ik 

in de ateliers ben en daar is altijd iemand beschikbaar om 

mij te helpen. Maar als ik thuis iemand moet oproepen 

moet ik per oproep een bedrag betalen. ’s Nachts of tijdens 

feestdagen is dat duurder, dus dat probeer ik zoveel mogelijk 

te vermijden.

Was het moeilijk de eerste dagen om het alleen wonen 

gewoon te worden?

Nee. Toevallig ging mijn mama vlak voor ik verhuisde een 

week op reis.

Ik verbleef tijdens haar vakantie in het Neerhof en heb daar 

getraind op zelfstandigheid, dus dat kwam goed uit. 

Mijn hond mis ik gelukkig ook niet zo erg want hij komt soms 

eens mee met mijn mama als ze op bezoek komt en ik zie 

hem elk weekend want dan ga ik naar huis. 

En verder heb ik niet veel tijd om eenzaam te zijn of mij 

te vervelen want ik heb de verschillende ateliers waar ik 

overdag naartoe ga en ’s avonds kijk ik graag tv. 

Sara is duidelijk een heel zelfstandige dame.  

We wensen haar heel veel geluk in haar nieuwe woonst!

Marie Lambrecht



60 jaar 
Nathalie Holvoet

Vanuit de Lysterbesse zijn wij blij dat Nathalie, na meer 

dan anderhalf jaar, terug bij ons is.

We duimen dat Nathalie verder goed herstelt en we hopen 

haar terug te zien rondrijden samen met haar hulphond 

Prosper. Wat hadden we het gemist; de lekkere geuren 

die uit haar kamer komen, de vogeltjes bij haar raam, de 

bloemen voor de deur … 

Op woensdag 24 en donderdag 25 juni 2015 vond de 
19de editie van Rock For Specials plaats. Dit is een jaarlijks 
festival dat doorgaat in Evergem voor personen met een 
verstandelijke handicap. 

Samen met enkele andere bewoners en begeleiders was ik 

ook dit jaar opnieuw van de partij. Met de bus vertrokken 

we donderdagvoormiddag vanuit Gits om er ’s middags 

gezellig te picknicken. Het optreden van Regi en Yevgueni 

sprongen er voor mij uit, gezien de andere groepen mij wat 

onbekend waren. Hierdoor vond ik het persoonlijk een iets 

mindere editie, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het 

terug een super leuke dag was. Da

Daarnaast kwamen ook nog Zornik, Oscar and the Wolf, 

Level Six en heel wat andere muzikanten aan bod. Zoals 

gewoonlijk sloten we de dag af met een lekker pak frietjes…

op naar de 20ste editie!
Sofie Martens

Rock for Specials
Sofie Martens beleefde het van dicht

Wat zit er in de handtas van ...
Anja Beernaert?!

Vrouwen en hun handtas. Hoe groter de tas, 
hoe meer er in verdwijnt. Het is een oud 
zeer. Bij Anja Beernaert is dat niet anders. 
Vandaar dat ze een iets kleiner model kocht 
en het dan gewoon weer propvol stopte.

Onze ontdekking
 f 2 Labellostiften, want echt verslaafd ... 
 f Een jeton van de macro: “Een mens moet 
toch kunnen shoppen hé.”
 f Rennie “voor als ik ooit eens maaglast zou 
hebben”. 
 f En andere pilletjes “tegen mogelijke 
hoofdpijn”.

 f Een spiegeltje om te … tja, waarvoor 
eigenlijk?

 f Bierkaartjes om op haar glas te leggen 
zodat er geen beesten in kunnen vliegen. 
(Euh, de zomer is voorbij Anja, doe maar 
weg die kaartjes)

 f Een portefeuille, natuurlijk. 
 f Een flesje parfum tegen zweetgeurtjes.
 f En tenslotte nog een aansteker hoewel 

ik niet rook. Maar, je weet maar nooit 
wanneer die van pas kan komen.

Onze vaststelling? 
Anja is een voorzienig type!

Artikel: Gaston Vanpeteghem
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Gaston Vanpeteghem, gekend als dé facteur van Dominiek 
Savio, viert zijn 'gouden jubileum'. Hij verblijft al 50 jaar 
in onze organisatie. Het is tijd om hem even in de kijker te 
zetten. Nu woont Gaston in ’t Hoekske, maar gedurende 
14 jaar kende ik Gaston als zijn ‘individueel begeleidster’ 
binnen de Lysterbesse. 

Wat was ...
Gaston had schone tijden samen met zijn beste vrienden 

Frank en Noël. Wekelijks was er zowel op zaterdag als op 

zondag ‘op de koffie’ bij ofwel Gaston ofwel Frank. Daarbij 

zorgde de gastheer voor een lekker kopje koffie met een 

koekje. Telkens werd ook de opvoedster, die op dienst was, 

mee uitgenodigd voor een leuk babbeltje met de ‘drie 

musketiers’. Er werden veel anekdotes opgehaald en er 

werden wel eens grapjes uitgehaald. Ook ’s middags en/of 

’s avonds gingen zij lange tijd bij elkaar om gezellig samen te 

eten. Het gebeurde wel eens dat Gaston vlees met stokjes 

voorgeschoteld kreeg door Frank.

Krantenkuis!
Eén van mijn taken was om op geregelde tijdstippen ‘de 

grote kuis’ te doen samen met Gaston. Dan werd Gastons 

studio van kop tot teen onder handen genomen waarbij 

vooral héél veel weekbodes gevonden werden.  

Gaston had het zo druk met zijn job als facteur dat hij bijna 

geen tijd over had om in zijn eigen kranten te lezen. Dat 

resulteerde dan in een berg kranten die lagen te wachten 

om ooit eens gelezen te worden.  

Na zo’n grote kuis eindigden we ook meestal in de 

kleerwinkel waarbij Gaston zich graag liet verwennen met 

een nieuwe garderobe.

Overal aanwezig
Voorts hield en houdt Gaston er nog steeds van om bij alle, 

grote en kleine, feestelijkheden aanwezig te zijn met zowel 

bekende maar evengoed minder bekende gasten. Geen 

bekende Belg kon het instituut passeren of Gaston stond er 

mee op de foto.
Feest voor Gaston!
50 jaren zijn snel voorbij gegaan, als je Savio zegt, dan zeg 

je ook ‘Gaston Van Peteghem’… een alom bekend gezicht 

binnen onze organisatie.  

Deze 50 jaren resulteerden in een mooi feest, een ‘gouden 

jubileum,’ dat Gaston helemaal zelf bedacht en samen met 

zijn broer Raymond in elkaar stak. 

Het werd een mooie avond met familie en vrienden en véél 

lekker eten. Voor Gaston een avond met wat gezonde stress, 

maar vooral een feest om nooit te vergeten !

We zeggen met z’n allen : “Op naar je ‘diamanten jubileum,’ 

we gunnen het jou van harte“.

Anja Beernaert

Gouden jubileum
Gaston Vanpeteghem: 50 jaar in Dominiek Savio

Pastoraal medewerker
Bert Verbeke

Interview: Luc Stroobant & Rosette Derhore 

Ik ben Bert Verbeke, 37 jaar en ik woon in 

Oostende.

Mijn hobby's zijn piano spelen en in de 

tuin werken.

Ik ben pastoraal medewerker in Dominiek 

Savio sinds 1 april. 

Ik geef les godsdienst en filosofie in de 

Broederschool te Roeselare.

Ik ben gehuwd met Liselotte Anckaert. Wij 

hebben twee kinderen van vier en zes jaar.

Mijn taak in Savio
Ik probeer veel contact te houden met de 

mensen die hier wonen, mensen die naar 

het dagcentrum komen en mensen die hier 

werken. Ik wil iedereen ondersteunen bij 

dingen die het leven zin kunnen geven of 

dingen die de zin van het leven in de weg 

kunnen staan.

Ik ben ook beschikbaar bij speciale of 

onverwachte aangelegenheden.
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Nieuwe vrijwilligers heb je nodig, maar de anciens, zij die er 
al heel lang bij zijn? moet je koesteren, want er zijn er echt 
niet veel die jaar in jaar uit, bijna dag in dag uit, er staan als 
vrijwilligers. Die verdienen geen pluim op hun hoed, maar 
een ganse hoed met pluimen.  
Zo is het zeker en vast met Gery Dumortier. 

Gery gaat met vrijwilligerspensioen
Iedereen die verbonden is met De Molenreke, kent hem. 

Hij was een jarenlange actieve en steeds enthousiaste 

vrijwilliger. Nu hij in augustus 80 jaar werd en ondertussen 

20 jaar vrijwilligerswerk deed, heeft hij beslist om het 

rustiger aan te doen en te ‘stoppen’ als vrijwilliger. 

Feest
Op 10 september, namen we officieel afscheid van hem.  

We deden dit met een groot tuinfeest en een optreden van 

‘De Wilfrieds’. We deelden vele cadeautjes uit, maakten 

veel plezier, dansten en zongen uit volle borst mee met de 

muziek. Een groot feest had Gery wel verdiend!

Kaarten en op zwier 
Gery heeft in die 20 jaar heel wat verwezenlijkt, teveel om in 

detail op te noemen. Twee dingen steken er wel boven uit: 

 f Zo is hij eerst en vooral de bezieler en de stichter van 

de jaarlijkse kaarting in De Molenreke. Hij hielp dit mee 

uitbouwen tot een succesvol evenement door jaarlijks 

reclame te maken, héél wat kaarten te verkopen en 

tijdens de kaarting veel werk te verzetten.

 f Ten tweede hielp Gery iedereen mee naar buiten treden; 

wat tevens ook de visie van De Molenreke is. Hij hielp 

bewoners en deelnemers door hen vrijwillig overal 

naar toe te brengen, te voet, met de fiets of met de 

camionette. Dit voor een ontspanningsactiviteit in het 

weekend (soms tot het ‘gat in de nacht’) of voor hun 

vrijwilligerswerk in de week. 

“Chapeau Gery, hoed af voor jou!  We zijn je heel dankbaar 

voor alles wat je gedaan hebt, je bent een grote meneer, 

ne crème van ne vent! We nemen natuurlijk niet helemaal 

afscheid van jou, want je blijft steeds welkom voor een potje 

koffie en een babbel! Je hart blijft bij De Molenreke en dat 

van jou bij ons! Bedankt voor alles!!!” 

In de kijker: Gery Dumortier 
Gery nam na 20 jaar afscheid als vrijwilliger
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Patrick Vandegehuchte is geboren in Gent en woont al 
sedert 1980 in Oostende met zijn vrouw Marijke en hun drie 
zonen. Die zijn nu al een tijdje het huis uit en hebben ze al 
drie kleinkinderen. Sinds februari 2015 werkt hij mee als 
vrijwilliger in Gits.

Hoe het begon
Aangezien Marijke al bijna 20 jaar in Dominiek Savio werkt, 

is het zeker niet de eerste keer dat ik in aanraking kom met 

mensen met een beperking. Dominiek Savio ken ik al lang 

maar als vrijwilliger werken verschilt toch. Ik ga af en toe 

eens mee naar de vele feesten die er georganiseerd worden.

Omdat ik gestopt ben met werken wou ik de vrijgekomen 

tijd zinvol invullen. Ik wist ook dat Savio een beroep doet op 

vrijwilligers om de werking te ondersteunen.

Mijn vrijwilligerswerk
Ik kom nu al sinds februari 2015, één dag per week. In 

principe op woensdag. Mijn belangrijkste taak is begeleiding 

in ‘t Alternatief. Daar loopt nu een scanproject van Dockx.

Wij begeleiden de bewoners bij het scannen van facturen.

Ook ik leer bij!
Het werk in Dominiek Savio is zeker verrijkend. Als je echt 

praktisch met beperkingen wordt geconfronteerd

leer je zelf veel bij en krijg je vooral bewondering voor de 

manier waarop bewoners en personeel ermee omgaan.

Mijn agenda
Ik ben al lang vrijwilliger voor 11.11.11 in Oostende maar 

jammer genoeg wordt het alsmaar moeilijker om andere 

vrijwilligers te vinden.

Vorig jaar heb ik een punt gezet achter mijn carrière als 

bibliothecaris in het hoger onderwijs.

Ik ben nog altijd aan het wennen aan  het nieuwe leven 

maar dankzij de zorg voor de kleinkinderen, één dag Savio

een beetje huisman spelen en wat meer tijd voor lectuur,  

zijn de weken nog altijd verrassend vlug voorbij.

Met een echtgenote die net als elk personeelslid hier er voor 

gaat, kan ik alleen vol lof zijn. Soms is het niet zo evident. 

De positieve sfeer bij de bewoners bewijst dat Dominiek 

Savio een fijne leefomgeving is. 

Het vrijwilligerswerk bij mensen met een beperking zal nog 

lang in mijn agenda staan.

Artikel: Luc Stroobant

Vrijwilliger gespot!
Patrick Vandegehuchte

Vrijwilliger of vrijwillige medewerker?! Een ding is zeker, 

allebei steken ze de handen uit de mouwen en maken zo 

heel wat mensen binnen en buiten onze werking gelukkig.

Gezocht: vrijwilligers!
Vrijwilligerswerk: iets voor jou?  Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers.

Elk engagement telt: 1 uurtje per week, 2 dagen per maand ...  

We kijken naar jouw interesses en koppelen dit aan de vragen 
van onze cliënten: kinderen, jongeren of volwassenen. 

Niet twijfelen, gewoon doen!

Contacteer ons
Dienst 'vrijwillige medewerkers' 
T: 0473 35 63 62 
E: vrijwilligersdienst@dominiek-savio.be
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Het verhaal van een verkeersgetuige 
Luc Stroobant aan het woord
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Het gebeurde een heel aantal jaren geleden. Ik kwam terug 

van een opleiding in de politieschool. Ik was al agent en 

wilde graag inspecteur worden. Na een vermoeiende dag 

reed ik naar huis, moe maar tevreden over wat ik die dag 

weer had bijgeleerd.

Wat er precies fout liep weet ik niet meer, maar in elk geval 

maakte ik op een bepaald moment een verkeerd maneuver 

waarbij ik een ander voertuig raakte. Mijn motor werd weg 

gekatapulteerd en ik kwam op de weg terecht. 

Ik herinner mij verder niks meer van het ongeval. Ik werd 

wakker en werd enkel getroffen door de keiharde realiteit. 

Ik was een arm én een been kwijt. En ook mijn hoofd kreeg 

een harde klap.

Die ene seconde van onoplettendheid zou mijn hele leven 

veranderen. 

Natuurlijk ga je eerst door een dal. In mijn geval was dat 

een heel diep dal. Al mijn dromen was ik kwijt. Inspecteur 

zou ik nooit worden. Mijn toekomst, wat kon ik daarvan 

verwachten. Mijn kinderen, hoe zouden zij hiermee omgaan. 

Ik had enorm veel om over te piekeren. 

Op een bepaald ogenblik heb ik een keerpunt genomen. Ik 

besefte dat mijn situatie onomkeerbaar was. Ofwel werd ik 

een brompot, ofwel zocht ik een nieuw doel in mijn leven. 

Iets waardoor ik mijn leven leefbaar kon houden. Via iemand 

die ik kende kwam ik in Dominiek Savio terecht. En daar 

kreeg ik kansen. Op aangeven van mijn begeleiders besloot 

ik 5 à 6 jaar geleden verkeersgetuige te worden.

Verkeersgetuigen zijn mensen die betrokken raakten in 

een verkeersongeval, daar een ernstige fysieke of mentale 

handicap aan over hielden en hierover willen getuigen in 

scholen of andere instanties. 

Ik doe dit niet alleen. Ik heb een buddy, Chris Vervenne, 

die overal met mij mee naartoe gaat. Ik ben haar daar heel 

dankbaar voor.

Wij gaan vooral naar scholen. Alle middelbare scholen in 

West-Vlaanderen die dit vragen bezoeken we. 

Soms ga ik ook eens naar een lagere school. 

Ik breng mijn verhaal op een speelse wijze, ik gebruik 

hiervoor een powerpoint. En het slaat echt wel aan bij 

de jeugd. Zij zijn enorm geïnteresseerd. Stellen heel veel 

vragen. Heel rechtstreekse en confronterende vragen ook.

Ze zijn ook wel een stuk geïntimideerd door mijn handicap. 

Je ziet dat het aanzet tot nadenken. En dat is precies 

wat ik als verkeersgetuige wil bereiken. Dat de kinderen 

gesensibiliseerd worden. Dat ze beseffen dat het verkeer 

moordend kan zijn. Dat ze echt moeten uitkijken op de weg!

Vaak zijn de jongeren dan ook heel erg stil tijdens en na mijn 

getuigenis.

Ook voor mij is het elke keer nog heel confronterend om 

mijn verhaal te vertellen. In de powerpoint zie ik telkens 

weer mijn vrouw die vertelt hoe ze toen, op de dag van het 

ongeval, haar man is verloren.

Dat is zwaar, maar het is de realiteit waarmee ik moet leren 

leven.

De getuigenis is dus eigenlijk elke keer weer tamelijk 

aangrijpend, maar voor mezelf doet het heel veel deugd de 

jongeren iets te kunnen bijbrengen. Daarvoor doe ik het . 

En op deze manier kan ik toch nog een heel klein beetje het 

werk doen van een politieman. Namelijk het waarschuwen 

van jonge bestuurders in het verkeer, in de hoop dat zij 

een dergelijk ongeval en alle gevolgen die dat met zich 

meebrengt nooit moeten meemaken!

Ik besefte dat mijn situatie 
onomkeerbaar was. Ofwel werd ik 
een brompot, ofwel zocht ik een 
nieuw doel in mijn leven.

Getuigen onderweg

Sinds 2009 zijn in West-Vlaanderen de ‘verkeersgetuigen’ 

actief. Verkeersgetuigen zijn mensen met een verworven 

en blijvende beperking door een verkeersongeval. Ze 

getuigen in scholen voor leerlingen van het vijfde en het 

zesde jaar secundair onderwijs over hun leven voor het 

ongeval, over het ongeval zelf, de revalidatieperiode, het 

leven nu en hun toekomst. Zo willen zij jongeren laten 

zien dat een verkeersongeval levenslange gevolgen kan 

hebben en willen ze hen zo aanzetten tot veiliger gedrag 

in het verkeer. De filosofie achter dit project is dat een 

ervaringsverhaal meer effect heeft dan een wijzende 

vinger.

www.rondpunt.be



Greta Leenknecht, uitbaatster van het Appeltje in de 

Gitsbergstraat in Gits wilde graag haar oogappeltjes 

schenken aan de Graankorrel in Roeselare.

De Graankorrel stelt voedselpakketten samen voor de 4de 

wereld en daar passen haar lekkere appeltjes wel in.

Jammer genoeg had Greta zelf geen tijd meer om de appels 

te plukken. Gelukkig kon ze rekenen op de bereidwillige hulp 

van enkele van onze leerlingen OV2 en OV1!

We beten even door de zure appel en op slechts 2 

namiddagen plukten we de ganse boomgaard leeg. Enkele 

honderden kilo’s sappige bio-appeltjes gingen richting de 

Graankorrel!

Over een appeltje voor de dorst gesproken…

Appelpluk
De appel valt niet ver van de boom ...
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 f om met 800 M/V samen zien sporten op ons kleurrijk domein.

 f de vele lachende gezichten, gans de dag.

 f om op deze mega sportdag met zijn allen aan dezelfde kar 

trekken (ook al staat er soms iemand op de rem ;-))

 f te zien dat de jeugd en de iets minder jonge jeugd toch over 

een ferme dosis durf beschikken.

 f dat de jongeren de begeleiders verbazen met hun verborgen 

talenten.

 f dat begeleiders leerlingen kunnen motiveren om hun grenzen 

te verleggen.

 f om te zien dat de competitieve geest bij zowel de leerlingen als 

bij de begeleiders sterk naar boven komt.

 f dat de Barnumstudenten respectvol, behulpzaam en heel 

'gewoontjes' omgaan met onze jongeren.

 f om alle kleurrijke groepen samen te zien dansen.

 f om met zijn allen zalig te picknicken in het gras.

 f om de goede samenwerking tussen onderwijs en MFC te zien.

 f het engagement van alle klassenleraars, begeleiders bij de 

proeven, opvoeders, de vrijwilligers tijdens deze sportdag.

 f omdat het ook heel mooi weer was.

Een welgemeende DANK U WEL voor ieder van jullie om deze 

sportdag zo “mooi” te maken!

De schoolsportraad

Het was mooi ...  
Sportdag samen met Barnum



Het nieuwe schooljaar gaat weer van start,

en dit keer zal de straat van onze school super veilig zijn.

vorig jaar hebben de leerlingen van het A-gebouw verkeersborden 

gemaakt.

Die borden zorgen ervoor dat we veilig de straat kunnen oversteken. 

Mensen die nu de Koolskampstraat inrijden, kunnen zien dat hier een 

school is.

Op de borden staan er grappige mopjes en tekeningen.

Zo laten we zien dat de verkeersborden niet zo saai zijn, maar heel erg 

nuttig en GRAPPIG!!

Ja, veilig zijn we wel!!

Ludieke verkeersborden
Verkeersveiligheid voorop
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Artikel: mieke, Febe & Cynthia
Foto: Carlo
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Elke twee jaar trekken de jongeren van Dominiek Savio 
naar een plaatsje ergens-ver-weg. Samen met begeleiders 
en vrijwilligers maken ze er telkens opnieuw een niet-te-
vergeten-reis van. Dit jaar trokken ze met 33 jongeren naar 
Ayros Arbouix in Zuid-Frankrijk. Midden in de Pyreneeën, 
niet ver van Lourdes gingen ze met zijn allen op verkenning: 
natuur, cultuur en gastronomie! Enkele jongeren blikken 
terug.

Klaartje Dupont

De daguitstap naar San Sebastian was het leukste van heel 

de reis. Het eten was super lekker dankzij de superkoks 

Charlotte en Siebe.

Zhanneta Dzejtova

1 juli – 9 juli 2015: Op kamp met ’t paviljoen naar Zuid-

Frankrijk in een vakantiehuis: heel warm - daguitstap naar 

Lourdes - nieuwe vrienden/ vriendinnen gemaakt uit OV4 - 

berglandschap - roofvogelshow.

Gill Devolder

We zijn naar Lourdes geweest. Wij waren in groepjes 

verdeeld. Wij zijn iets gaan eten en drinken. Ik vond dat tof. 

Wij zijn ook naar Spanje geweest. Ik vond het een leuke reis. 

We hebben een rondrit gedaan met het treintje 'Le petit 

Train' door de bergen.

Rebecca Streulens

Het leukste op zomerkamp: de leukste activiteiten:

 f  Ravotten in de vijver.

 f  Met de treintjes in de bergen rijden.

 f  Daguitstap naar San Sebastian, een stad in Spanje.

 f  Het lekkere eten van de beste koks: Charlotte en Siebe.

 f  Het vrijpoduim.

Sander Vandoolaeghe 

We zijn naar een kunstmatig meer geweest met een treintje 

en een kabellift. We zijn dan ook nog naar hautacarm 

geweest en het was daar redelijk fris. Voor mij was het een 

vermoeiende maar een geslaagde reis.  

Toen we naar Frankrijk gingen , waren er 2 buschauffeurs en 

toe we terug reden naar België ook.  

We waren ook sneller terug dan we heen gereden waren.

Freya

De vakantie was supertof. Een stralende zon maakte het 

helemaal compleet.  

Er waren leuke uitstappen. Het eten was lekker!!

Complimentjes aan de chefs.

La douce France
Jongeren op zomerreis
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Stage lopen ... dat werkt! 
Thibaut De Groote in Mariasteen
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Paspoort van onze stagiair
Naam: Thibaut De Groote 

Woonplaats: Varsenare

Studierichting: 6de jaar kantoor Dominiek Savio

Leerling sinds: 3de kleuterklas

Hobby’s: GIDOS E-hockey, passie voor voetbal (fan Club

 Brugge), playstation spelen, afspreken met

 vrienden in mijn thuisomgeving

Thibaut is stagiair bij de Metaal en Montageafdeling (M&M) 

van Mariasteen 

Thibaut hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Vorig jaar heb ik hier met de klas een rondleiding gehad en 

toen reeds werd ik geprikkeld door dit groot en modern bedrijf. 

Leerlingen in onze richting mogen zelf suggesties doen en de 

leerkracht helpt dan kiezen wat voor ons het beste is. Voor mij 

werd dit dus Mariasteen en daar ben ik blij om. Ik kom hier 

elke dinsdag en woensdag. Volgend jaar in het 7de jaar kantoor, 

hebben we maar 1 dag stage per week, dit als gevolg van het 

nieuwe leerplan.

Met hoeveel zitten jullie in klas?

We zijn met 4 leerlingen. De andere 3 lopen stage in Plopsa 

– personeelsdienst, Familiezorg en in een Basisschool in 

Zwevezele. Ik vind het wel een beetje spijtig dat we dit jaar 

elkaar wat minder zien, gelukkig is er nog de sociale media. 

Maar ik moet wel zeggen dat de warme hartelijkheid van de 

collega’s hier rondom mij dit ook een beetje compenseren. 

Ze zijn echt allemaal sympathiek, op vandaag heb ik nog geen 

negatieve ervaringen. 

Mijn stagebegeleiders zijn Martine en Ria, ze hebben echt 

veel geduld en leggen alles goed uit. Ook al hebben zij massa’s 

werk en kan het hier soms hectisch verlopen ... ze laten dit niet 

merken tegenover mij.

Wat moet je hier precies doen?

Ik mag leren om bestellingen in te brengen in de computer 

en in latere fase zal men ook SAP aanleren. SAP is Europees 

gekende bedrijfssoftware, op maat van het bedrijf, die ervoor 

zorgt dat bepaalde processen vereenvoudigen en dat alle info 

goed op te volgen is. Een heuse uitdaging voor mij om dit te 

mogen aanleren.

Hoe ervaar je het werken in een landschapsbureau?

(landschapsbureau = een grote open ruimte waar meerdere 

bureau’s (12) bijeen geplaatst zijn)

Heel positief, stil zijn is niets voor mij. Ik hou ervan om samen 

in groep te werken, iedereen is hier ook heel sociaal. Eigenlijk 

is stage doen toffer dan naar school gaan, het is eens iets 

anders en je leert ook veel nieuwe dingen. Op school leer je 

bijvoorbeeld de algemene officeprogramma’s hier leer ik ze 

in de praktijk gebruiken en zal ik ook specifieke programma’s 

zoals SAP aanleren.

Wat vind je het meest indrukwekkend als je door de fabriek 

toert?

De CNC (= computergestuurde) machines en de afdeling waar 

er gelast wordt met robots.

Hoe zie je de toekomst in, denk je dat je een kans maakt op de 

arbeidsmarkt?

Mijn papa heeft een Peugeot autogarage, daar zou ik later 

graag helpen. Maar ik zou ook graag nog bijscholen, dingen 

zoals boekhouden boeien mij. Mijn ouders kunnen dat ook en 

dat wil ik ook nog proberen.  

Ik denk positief, ik begrijp zeker dat een werknemer rendabel 

moet zijn, maar ik ben een vlotte leerling en mijn snel 

denktempo compenseert dan weer mijn iets tragere motoriek.
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Op maandag 21 september 2015 werd het nieuw schooljaar 

ingezet met de startviering.

Tijdens de viering kwam het verhaal van Zacheus aan bod. 

Leerlingen van het vak fotografie brachten dit verhaal in 

beeld samen met de leerlingen van klas RSO2. 

Je ziet Ricky in de rol van Zacheus. Simeon, Bryan en Levi zijn 

de stadsbewoners.

1. Zacheus is een tollenaar. Hij vraagt tolgeld aan 
iedereen die de stad in wil, maar hij vraagt teveel.

2. Jezus komt naar Jericho. De mensen zijn blij en wuiven 
naar Jezus.

3. Zacheus wil wel eens zien wie die Jezus is, maar hij is 
te klein.

4. Daarom klimt hij in een vijgenboom.
5. Zacheus ontvangt Jezus in zijn huis.
6. De mensen begrijpen dit niet en zijn boos.
7. Aan al de mensen waarvan Zacheus teveel tol gevraagd 

heeft, geeft hij het viervoudig terug.

Startviering
Het verhaal van Zacheus

1 2

5

6 7

3

4



Op 23 oktober was het de dag van de jeugdbeweging. We 
gingen met een aantal ervaren leden in gesprek, het gaat om 
Jordi, (jeugd rode kruis) Marjolein (ksa), Fréderic (oranje), 
Rebecca (scouts), en Nathan (chiro). 

Welk logo hebben jullie en wat is de afkorting van jullie 

jeugdbeweging?

Fréderic: “Oranje zelf is geen afkorting maar maakt deel uit 

van een vzw, dat betekent vereniging zonder winstoogmerk. 

Het uniform is een geel sjaaltje met het logo het jeugdatelier 

en een blauw t-shirt met de slogan ‘Anders spelen, heel 

gewoon’.”

Waarom deze jeugdbeweging? Wat heeft je overtuigd om in 

een jeugdbeweging te stappen? 

Het antwoord dat er bij de meesten bovenuit sprong was: 

“Ik zocht een jeugdbeweging dicht in mijn buurt.” 

Marjolein: “Ik zat vroeger in de KSA (Katholieke Studenten 

Actie). Het was daar heel cool, maar dat is nu niet meer 

mogelijk vanwege mijn beperking.” 

Rebecca: “Er bestaat ook een vereniging van de Scouts voor 

mensen met een beperking.” 

Marjolein: “Ik vind het moeilijk om die stap te zetten omdat 

mijn vriendinnen daar niet zijn. 

Rebecca: “Ik zit al acht jaar in de Scouts AKABE, ‘Anders 

Kan Best.’ Het gebouw is daar aangepast en de leiding mag 

verzorging toedienen. Marjolein: “Zijn de meisjes daar 

verplicht om rokjes te dragen.”

Rebecca: “Nee. Alleen de leiding.” 

Welke aangepaste activiteiten doen jullie dan?

Uit de vele antwoorden kunnen we vaststellen dat er overal 

veel spelletjes naar boven komen, waaronder knutselen, 

koken, gezelschapspelletjes, touwtrekken, schaatsen en veel 

spelletjes in thema …

Leiding zijn en geven

Iedereen hier wil graag in de leiding geraken voor de sfeer 

en de toffe bende maar het is niet zo gemakkelijk voor ons 

om daar een deel van te kunnen uitmaken. 

Jordi is wel leider: “Het is een grote verantwoordelijkheid, 

het is gedaan met spelletjes spelen, laat opblijven tijdens 

kampen en soms is het echt wel vermoeiend. Ik vind het 

super om samen na te denken over activiteiten.”

Je inbreng is belangrijk, je hoort bij de groep en wordt 

gerespecteerd geeft Jordi aan. 

xxx
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Dag van de jeugdbeweging
Ook onze jongeren zeggen 'ja'!

Artikel: Anke Pitteljon
Foto: leerlingen fotografie



Nathan maakt de opmerking: “Ik heb ondanks mijn 

beperking toch voor de chiro gekozen, ze waren bereid om 

enkele kleine aanpassingen voor mij te doen. De naam Chiro 

is geen afkorting, maar bestaat uit twee Griekse letters 

achter elkaar: c 'chi' en r 'rho'.”

Hoe zamelen jullie geld in?

Iedereen organiseert wel eens spaghettiavond, dia-

avond, pannenkoekenverkoop, wafelverkoop, 24 uur lang 

gezelschapsspelletjes spelen… 

Vind je jouw jeugdbeweging beter dan de ander, en zo ja 

waarom?

“De vereniging akabe is volledig aan gepast voor mensen 

met een beperking, bij ons is iedereen welkom en wij 

hebben een vriendjesdag. Dan komen zussen en broers 

een dagje meedraaien, zij kunnen ook leiding worden”, zegt 

Rebecca. 

Overal betaal je inschrijvingsgeld maar bij het jeugd rode 

kruis waar Jordi leider is hoef je dat niet te doen. “We 

staan ook in voor mensen die het financieel wat moeilijker 

hebben,”vult hij daarop aan. 

Nathan: “Wij hebben in de chiro supertoffe activiteiten, 

kampen, vriendjesdagen, ruiltochten. Wij verkopen ook heel 

wat om geld in te zamelen en doen dit via onze site.

Tot slot stelden we aan deze leden nog de vraag of we een 

foto mochten nemen van hun met hun uniform. 

Fréderic, Nathan, Jordi en Rebecca zijn overtuigd van de 

muziek in hun jeugdbeweging.
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Artikel: Hanne Delmotte

De eerste septemberdagen zitten er alweer op. De dagen 

vliegen voorbij, de weken gaan open en toe! Stilletjes 

aan worden de dagen wat korter en duren de donkere 

momenten wat langer. Een topmoment om gezellig samen 

te keuvelen bij de open haard, te staren in de warme zee 

van vuur of om warme herinneringen op te rakelen. Het 

warme interieur zou het warme interieur niet zijn zonder de 

volgende tips: 

1. Turn up the heat
Om de kouder wordende avonden van enige warmte 

te voorzien, kunt u een vuurkorf of Zweedse fakkel 

aanschaffen. Ook de gezellige warmte van een open haard 

kan wonderen doen. 

2. Scandinavische touche 
Leg bij de loungehoek warme plaids en nep dierenhuiden. 

Ze geven net dat beetje meer warme uitstraling bovendien 

nodigen ze ook uit.

3. Natuurlijk hout
Voeg kleine houten accessoires toe om de zithoek nog meer 

één te laten worden met de natuur. Aan de hand van kleine 

toepassingen maak je al snel van de zithoek een warme plek. 

4. Lichtelijke gezelligheid
Ook al is kerst nog niet in het land, het is nooit te vroeg om 

de tuin te versieren met witte led-verlichting tot gekleurde 

lampjes!

5. Dierenvriendjes
Met de komst van de herfst zijn er een heleboel vogeltjes 

die een lekkere snak wel lusten of een warm nestje zouden 

appreciëren. Waarom geen handje helpen?

Met de volgende tips op ons bord kunnen we een gezellige 

herfst tegemoet met een warme huiselijke sfeer!

Wintertips
Hoe creëer je een gezellige sfeer?



Twee jaar terug werd aan de ouders gevraagd welke 
verwachtingen ze hadden naar de vernieuwde MFC werking. 
Daaruit bleek dat de vakantie een onderwerp was waar nog 
eens nader op moest worden ingezoemd. 

Bevraging vakantiewerking
Er werd beslist een nieuwe bevraging te doen waar ouders 

en jongeren hun mening konden geven over het aanbod van 

de vakantiewerking binnen DSI.  

Samen met een werkgroep bestaande uit personeel en 

ouders werd een vragenlijst opgemaakt. Deze werd in de 

lente van vorig jaar verspreid. 

Daarnaast werden kinderen en jongeren ook aangesproken. 

Aan hen werd gevraagd wat voor hen een goed 

vakantieaanbod is. Wat zijn volgens hen topactiviteiten? Wat 

moet meer aangeboden worden? Waar moet extra aandacht 

voor zijn? 

Vragen vanuit specifieke noden
Er was een vrij grote respons op de vragenlijst. Vooral bij 

de groep jonge kinderen en bij de jongeren met een grote 

zorgvraag werd de vragenlijst terugbezorgd. 

 f Kinderen en jongeren met een meervoudige 

zorgvraag doen veel beroep op ons aanbod binnen de 

vakantiewerking. 

 f Waar kleuters nog kunnen aansluiten bij lokale 

initiatieven samen met broer of zus zien we dat jongeren 

veel moeilijker een gepast aanbod vinden in de eigen 

context. 

 f Een belangrijke reden om kinderen en jongeren in te 

schrijven voor de vakantiewerking is werk van de ouders, 

specifieke zorgvraag en het gepaste aanbod. 

Stem van de ouder
 f Ouders geven aan dat ze tevreden zijn over het aanbod 

binnen DSI. Vooral het Djembé kamp, een leefgroepsreis 

of kamp staat bij de ouders hoog aangeschreven.  

Ook de activiteiten die worden aangeboden tijdens de 

vakantieweken worden positief ervaren. Men geeft 

aan dat de invulling op maat is van hun kind of jongere. 

Kinderen komen graag en voelen zich goed. 

 f Bepaalde ouders geven aan dat therapie voor hun 

kind belangrijk is. Dat is voor een beperkte groep een 

reden om hun zoon of dochter in te schrijven voor de 

vakantiewerking. Anderen geven duidelijk aan dat in de 

vakantie de lat niet zo hoog moet liggen. Therapie hoeft 

in de vakantie niet met dezelfde frequentie. Kinderen 

verdienen ook wat rust. 

 f Meestal kiezen ouders voor het welzijn van hun kind. 

Binnen de vakantiewerking van DSI hebben ze contact 

met leeftijdsgenoten, vrienden. Thuis is dat niet altijd 

mogelijk. 

 f Ouders geven wel aan dat gedurende de korte vakanties 

en bepaalde weken in het groot verlof het moeilijker 

is op opvang te vinden voor hun zoon of dochter. Toch 

is het niet zo dat daar een algemene lijn in terug te 

vinden is. Ouders geven bv aan dat het moeilijk is om 

opvang te regelen de eerste en de laatste week van onze 

sluitingsperiode. Anderen geven aan dat het de eerste 

week van augustus het moeilijkst is. Daaruit concluderen 

wij dat er geen algemene regel te vinden is. Elke situatie 

is anders. 

Stem van de jongere
Ook jongeren werden bevraagd. Binnen het secundair 

oudsten en jongsten hebben jongeren een duidelijke 

mening. 

Betekenis van vakantie voor hen is ...
 ͳ uitgaan met vrienden
 ͳ lang slapen
 ͳ op vakantie met het gezin
 ͳ film en gamen
 ͳ op café gaan met vrienden
 ͳ voetbal of sport bekijken op tv

Vakantiewerking
Stem van ouders en kinderen
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Ze willen hun vakantie zoveel mogelijk buiten de muren van 

DSI invullen. 

In elke groep wordt het kamp of de buitenlandse reis als 

absolute topper naar voor geschoven. Het is jammer dat 

deze maar om de 2 jaar wordt georganiseerd. 

Daarnaast worden activiteiten die door bv INTRO worden 

begeleid als zeer goed omschreven. Nieuwe gezichten in 

de vakantie met een net iets ander aanbod spreekt onze 

jongeren zeker aan. 

Jongeren geven wel aan dat tijdens de vakantie afspreken 

met vrienden van school niet evident is. Ze geraken niet 

vlot op de bestemming, zijn afhankelijk van ouders die 

vervoer voorzien. Spontaan afspreken zoals andere jongeren 

doen is moeilijk. 

Jongeren die toch naar de vakantiewerking komen geven 

aan dat uitslapen moeilijk is, de bus haalt hen op, in DSI 

moet de verzorging goed afgesproken worden. 

Echte topactiviteiten in de werking zijn volgens de jongeren:
 ͳ Koken
 ͳ Activiteiten met INTRO
 ͳ Groepsactiviteiten door de therapeuten
 ͳ Sporten
 ͳ Zwemmen

Er leven ook extra vragen:
 ͳ Meer kamp of reis vanuit de leefgroep
 ͳ Een daguitstap specifiek met een kleine groep vrienden 

ondersteund door DSI
 ͳ Kans om eens alleen te zijn, niet te moeten deelnemen 

aan activiteiten als je hier noodgedwongen moet 
verblijven. 

Stem van het kind
Kinderen uit de lagere school kregen uiteraard ook de kans 

om hun mening te geven. 

 f Veel kinderen kiezen niet zelf om naar de 

vakantiewerking te komen. Hun ouders maken de keuze 

zonder hen daarin mee te laten beslissen. Meestal 

komen ze naar DSI omdat papa of mama moeten werken 

en er daardoor niemand thuis is. 

 f Heel wat van deze kinderen sluiten ook aan bij 

zomerkampen van jeugdbeweging of mutualiteit al of 

niet samen met broer of zus. Dat vinden ze heel leuk.

 f Een klein aandeel van de kinderen zegt dat ze zelf kiezen 

om naar de vakantiewerking te komen. Ze komen naar 

hier omdat ze leuke dingen kunnen doen, hun vrienden 

zijn er ook. 

Topactiviteiten in alle groepen:
 ͳ aperitieven
 ͳ bosspel
 ͳ uitstap
 ͳ sport (veel gevraagd - fietsen, parcours afleggen, bowlen)
 ͳ voor zorggroepen is buiten zijn en spelen met vriendjes 

zeer belangrijk
 ͳ verkleden

Kampen zoals Djembe en het paviljoenkamp staan hoog 

aangeschreven. 

Hoe gaan we verder?
De werkgroep gaat zich verder buigen over de resultaten 

van zowel de antwoorden van de ouders als de vragen van 

kinderen en jongeren. Het is duidelijk dat ouders over het 

algemeen tevreden zijn over het aanbod. Ook kinderen en 

jongeren vertellen ons dat het aanbod op maat is van hun 

vragen. 

Met de werkgroep zal gezocht worden hoe knelpunten 

eventueel kunnen aangepakt worden al of niet in 

samenwerking met andere organisaties.  

Arikel: Hilde Pitteljon 
Foto: Vakantiewerking naar de zoo



Vorig nummer kon je lezen over het proefproject 
'Schermbellen' binnen het vak Frans in opleidingsvorm 1. 
Dit jaar gaan we hiermee verder, want het werkt. 
Wij zijn echter op zoek naar vrijwilligers die dit project mee 
willen ondersteunen.

Wat is schermbellen?
Via dit project willen we leerlingen met een sterke kennis 

van de Franse taal en die deze nog wensen te versterken, 

extra ondersteunen en stimuleren. Leerlingen breiden hun 

kennis en vaardigheden uit in contact met vrijwilligers via 

Skype of andere internetgebonden communicatiekanalen. 

Wekelijks schermbellen de leerlingen met verschillende 

vrijwilligers om telkens andere vaardigheden in te oefenen.

Vrijwilliger als bondgenoot ... 
Vrijwilliger als coach ... 

Vrijwilliger als klankbord ...

Gezocht: vrijwilligers met volgend profiel
 f Je hebt voldoende kennis van het formele Frans 

(beheersing van het juiste taalregister) en je spreekt dit 
ook. 

 f Je staat open voor en kan je inleven in het leerproces en 
de betekenis van de kennisverwerving bij jongeren met 
een fysieke beperking. 

 f Je kan je eenmaal om de 2 weken vrijmaken op 
dinsdagvoormiddag (tussen 09u00 en 11u40) voor 
een afgesproken periode om te schermbellen met de 
leerlingen (maximum 50 min).

Wat bieden we aan?
 f Je kan als vrijwilliger het leerproces van de jongeren mee 

begeleiden en je maakt er een deel van uit.
 f Als vrijwilliger kan je verschillende vaardigheden 

en rollen verder ontwikkelen: bondgenoot - coach 
- klankbord.

Interesse? Vragen? 
chloedewyn@dominieksavio.be

Gezocht!
Vrijwilligers 'Schermbellen'

We vliegen het schooljaar in!
Startviering kleuter en lager

2 4  |  J O N G E R E N

De Vier Seizoenen zag er prachtig uit met al die 
kleurrijke ballonnen. Alle leerlingen van het lager en het 
kleuteronderwijs verzamelden er voor de startviering van het 
schooljaar. Het thema was: 'We vliegen het schooljaar in!'. 

Alle klassen maakten een luchtballon in de crea-les en 

brachten die naar voor op het luchtballonnenlied. We bekeken 

wat we zeker nodig hebben in onze luchtballon dit schooljaar 

alsook wat te zwaar is en niet mee gaat in de ballon. 

Na de viering gingen we naar de Golem en lieten we elk een 

echte ballon op. Aan elke ballon hing een kaartje met daarop 

onze naam en eigen wens voor het komende schooljaar. 
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Eindbestemming?
Dan konden we alleen maar hopen dat de wind onze ballon 

héél ver zou blazen en dat de vinders iets van zich zouden 

laten horen.

En ja hoor, vijf mensen lieten weten dat ze een ballon 

gevonden hebben.

Yelle Vermeersch (kikkerklas)
 	 Gevonden in: Leffrinckoucke (Frankrijk)

 	 Vogelvlucht: 46 km

 	 Zijn wens: op een gitaar muziek maken voor al mijn 

klasvriendjes.

 	 Berichtje van de ballonvinder:

 Bonjour 

 Je m'appelle Pierre BOURGAIN

 J'habite 689 rue Sainte Catherine à  

 LEFFRINCKOUCKE 59495 en FRANCE

 J'ai trouvé le ballon de Yelle VERMEERSCH ce matin 

 dans mon jardin. Cordialement.

Harshvir Singh (krokodilklas) 

 	 Gevonden in: Hardifort (Frankrijk)

 	 Vogelvlucht: 47 km

 	 Zijn wens: veel vriendjes en spelen 

 	 Berichtje van de ballonvinder:

 Bonjour,

 je viens de retrouver l'étiquette ci jointe au bas 

 du mont CASSEL côté ouest sur la commune 

 d'Hardifort (France, département du Nord).

 Cordialement. M. ROLLANDT William

 59180 CAPPELLE LA GRANDE

Yelina Taillieu (kanarieklas)

 	 Gevonden in: Calais (Frankrijk)

 	 Vogelvlucht: 87 km

 	 Haar wens: veel plezier maken dit schooljaar

 	 Berichtje van de ballonvinder:

 Bonjour,

 Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous 

 avons réceptionné le ballon de Yelira dans le nord 

 de la France sur le parking de notre entreprise

 A Schaeffler

 1000 rue Louis Bréguet

 62 102 Calais en France

  GROS BISOUS DE LA FRANCE

Luna Colaers (libelklas)

 	 Gevonden in: Hardifort (Groot-Brittannië)

 	 Vogelvlucht: 198 km

 	 Haar wens: ik wens iedereen een leuk schooljaar

 	 Berichtje van de ballonvinder:

 I have found your balloon it landed at Pett level 

 East Sussex. England on 12092015 the name looks 

 like tuna coloord.

Yaron Bouckaert (reigerklas) 

 	 Gevonden in: Seichebrieres (Frankrijk).

 	 Vogelvlucht: 341 km

 	 Zijn wens: een leuke reis naar Zwitserland

 	 Berichtje van de ballonvinder:

 Pour Yaron Bouckaert de een leukerets war  

 zwrtserland 

 Recu le 13 septembre 2015 en France 45530  

 Seichebrieres. Merci.

♥

♥= Dominiek Savio

Artikel: juf Veerle Cu. & juf Ann-Sophie G.
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Tijdens de vakantiewerking zijn we met de kleuters 
op bezoek geweest in Hof ter Pierlapont. We werden 
verwelkomd door kabouter Wiebelneus. We hadden zelf ook 
allemaal onze kaboutermuts aan. 

Er waren allerlei activiteitjes. Eerst mochten we 

een bezoekje brengen aan de paddenstoel van 

kabouter wiebelneus. Daarna maakten we samen een 

kabouterdrankje waarvan we heel sterk werden.

Na het drinken van dit drankje durfden wij op zoek gaan 

naar de schat in het gevaarlijke trollenbos. We deden de 

taakjes die kabouters anders doen: rijden met de kruiwagen, 

werken met grote laarzen aan, bloemen planten en in het 

hooi en strooi werken. 

De kabouters zijn ook niet altijd zo druk aan het werk op de 

boerderij, ze maakten ook tijd om een trollenpopje te 

knutselen.  

Na een heerlijke picknick op het terras van de boerderij 

was er nog een huifkartocht door de kabouterbossen van 

Merkenveld. Als afsluit trakteerde kabouter wiebelneus 

ons nog met een ijsje. Moe en voldaan keerden we terug 

huiswaarts. Vele kabouters vielen in slaap op de bus.

Het kleuterteam

Hof ter Pierlapont 
Kleine kabouters op stap

Dag van de leraar
5 oktober 2015
Op de dag van de leraar werden we verwend met 

een lekker ontbijt in onze nieuwe lerarenkamer. 

Het werd door iedereen gesmaakt en het was er 

meteen een gezellige drukte.

Iedereen kreeg ook een lekker gevulde mok met 

zijn of haar naam erop. Een uitnodiging om af en 

toe toch tijd te maken voor een ontspannende 

babbel met collega’s!

Dankjewel aan de werkgroep teambuilding!

We kregen ook fijne attenties van de opvoedsters: 

lekkere pralines en lekkere drankjes die tot in de 

klassen gebracht werden.

Bedankt!
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De één wat onwennig, de ander enthousiast, sommige nog 
wat last van vakantieblues. Met zijn allen zijn we vandaag 
aan een nieuw schooljaar begonnen! 

In de voormiddag maken we kennis met onze eigen klas. In 

de namiddag spelen we met alle klassen een spel. We gaan 

op zoek naar 4 stukken die samen ons klassymbool vormen. 

Het weer is niet meer zo stralend als in de vakantie dus 

zoeken we met zijn allen in de gangen van het Withuys. 

We voeren de opdrachtjes uit die bij de stukken horen. 

Zo moeten we o.a. op zoek gaan naar een fotograaf en 

maken we een klasfoto. We mogen ook een mummie 

maken van onze juf of meester. Dat is een grappig zicht. 

Het laatste uurtje komen we allemaal samen in De Platse en 

worden alle nieuwe leerlingen voorgesteld. Er zijn heel wat 

nieuwe leerlingen. We zingen voor hen het welkomlied 

want ze zijn écht welkom bij ons en we hopen dat zij zich 

vlug thuis voelen op school. 

Tot slot trakteert onze directeur Annelies met een lekker 

ijsje om het nieuwe schooljaar in te zetten. Mmm, lekker! 

De spits is eraf, het schooljaar kan beginnen!

Start nieuwe schooljaar
Plezant of toch een beetje onwennig?

We leerden over de wondere wereld van de bijen.  
Iedereen kreeg een taakje, net zoals dat in een echte 
bijenkorf ook zo is … We vertellen jullie nu zelf meer …

 	 Chelsy: "Ik ben de koningin. Ik leg eitjes in de 
bijenkorf."

 	 Chelsey: "Ik ben de dar. Ik ben een mannetjesbij en ik 
zorg voor de koningin."

 	 Billie-Alix: "Ik ben de haalbij. Ik haal nectar en 
stuifmeel uit de bloemen."

 	 Eleni: "Ik ben de bewaakbij. Ik sta voor de korf en zorg 
dat er alleen bijtjes in de korf komen die daar wonen. 
Ik kan heel goed ruiken."

 	 Remi: "Ik ben de verzorgbij. Ik zorg ervoor dat 
iedereen zich goed voelt in de bijenkorf."

 	 Angelina: "Ik ben de poetsbij. Ik zorg ervoor dat de 
korf proper en netjes is."

 	 Alessio en Nourreddine: "Wij zijn de bouwbijen. Wij 
bouwen de honingraten."

De bijtjes van… de bijtjesklas 

Zoemende bezige bijtjes ...
Elke bij heeft een taak!

Guust en Jetar van de 

libelklas liepen op 7 oktober 

mee met het loopcriterium in 

de reeks jongens 5de leerjaar 

(800m). Het doel werd 

behaald: uitlopen zonder te 

stoppen. Ze behaalden zelfs 

een plaats om fier op te zijn.  

Proficiat jongens!! 

Loopcriterium in Roeselare



Jumbo-Run 2015



Fotografie: P. Vanneste
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Op vrijdag 25 september waren Matthias Rabaey , 
Nicolas Jonckheere en Meester Mark Blockeel te gast 
in de reigerklas van juf Veerle. We wilden graag aan de 
laatstejaars BuBaO vertellen wat de verschillen zijn tussen 
een klas in het secundair (OV2) en het lager. 

We hadden de dagen ervoor nagedacht over de verschillen 

en ze opgetekend, elk om beurt legden we uit wat er anders 

is:
 f Van zodra je aankomt op school is het anders: in het 

lager ga je onmiddellijk naar het paviljoen, in het 

secundair kan je naar de sportzaal.

 f De fietsen staan in het lager in de gang bij de paviljoenen 

of de klassen, in het secundair daarentegen hebben 

we een fietsberghok (buiten) en staan de twee- en 

driewielers in de buurt van zaal Emmaüs.

 f In het lager is de speeltijd buiten of binnen bij 

regenweer (momenteel wordt het gewerkt aan een 

nieuwe droomspeelplaats) en in het secundair wordt 

er gesproken over een ‘pauze’ en die vindt plaats in de 

sportzaal en je mag ook koeken van thuis meebrengen.

 f De lessen eindigen verschillend ’s middags: om 12.20u. in 

het lager, om 12.35u. in het secundair.

 f Op maandag wordt later gestart in het lager: om 10.15u.

 f De sportzaal is kleiner in het lager.

 f De speeltijden/pauzes in de lagere school duren langer.

 f Er zijn trappen en verdiepingen en er is meer 

verplaatsing nodig in het middelbaar.

 f De woensdagnamiddagactiviteiten duren in het 

middelbaar langer (tot 16u.) dan in de lagere school (tot 

15u.).

 f Er is meer (keuze)vrijheid voor de jongere in het 

middelbaar en er wordt meer beroep gedaan op je eigen 

verantwoordelijkheid.

 f Je mag je gsm/smartphone gebruiken tijdens de 

middagpauze in het middelbaar onderwijs, een gsm/

smartphone is niet toegelaten in het lager.

 f Er zijn nieuwe vakken in de OV2-opleiding: montage, 

houtbewerking, handvaardigheid, diensten groenzorg of 

vakken worden anders benoemd: diensten voeding i.p.v. 

koken of vormgeving i.p.v. crea-les.

 f Veel meer verschillende leerkrachten tijdens lesgeven 

tijdens de schoolweek (we tellen er acht) tegenover vier 

verschillende leerkrachten van de lagere school (=de 

eigen juf van de klas, leerkracht L.O., godsdienst- en 

crea-leerkracht)

 f We spreken over een ‘klastitularis’ in het secundair 

tegenover een juffrouw/meester van de klas.

 f Er zijn veel meer vrouwelijke leerkrachten in het lager 

(ten opzichte van de mannelijke in OV2).

 f De directrice van het lagere heet Annelies, in het 

secundair spreken we ons schoolhoofd aan met 

‘mevrouw de directeur’.

 f In het lager hangt het therapierooster aan het bord 

van de klas en wordt ook op de tafel gekleefd, in het 

secundair wordt het aangeduid op de schoolagenda.

 f In het middelbaar wordt met een schoolagenda gewerkt, 

bij elk lesuur wordt de agenda ingevuld.

Dit zijn de voornaamste verschilpunten tussen onze lagere 

school en de OV2-opleiding van het secundair, maar we 

hebben niet de pretentie dat dit een volledige lijst is. 

We danken de leerlingen en juf Veerle voor het onthaal en 

gastvrijheid en nodigen hen uit voor een bezoekje aan onze 

klas.

Mark Blockeel

Wat is het verschil tussen secundair en lager onderwijs?
Klas OV2 – 1 + 2a (BuSO) op bezoek in reigerklas juf Veerle (BuBaO)
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Net zoals op andere dinsdagen stond ook op dinsdag 6 
oktober een kookactiviteit gepland. Maar deze keer werd 
het geen gewone kookactiviteit. Neen, deze keer werd het 
iets speciaals! We gingen Marokkaans koken. 

Een nieuwe juf!
Gezien de jufjes niet zoveel verstand hebben van de 

Marokkaanse keuken, hebben we daarvoor de mama van 

Aya uitgenodigd. Zij kwam ons met veel plezier helpen!

Aya’s mama was zelf naar de winkel geweest en had alle 

ingrediënten mee. Ze had rundsvlees bij, groentjes, olijven, 

aardappelen en heel lekkere kruiden. 

Stap voor stap 
Eerst moesten we alle groentjes en de aardappelen wassen. 

Het vlees ging in een heel speciale kom en we deden er 

wat water en de lekkere kruiden bij. Daarna mochten 

ook de groentjes in de kom. Na een tijdje begon die kom 

een vreemd geluid te maken. Er kwam zelfs stoom uit 

een ‘schoorsteentje’. Hoe meer stoom er uit kwam, hoe 

lekkerder het begon te ruiken. Toen was het tijd om de 

aardappelen in de kom te doen. 

MMM...
Terwijl we wachtten tot ook de aardappelen zacht waren 

deden we allen samen de afwas. Wanneer de afwas klaar 

was, was ook het eten bijna klaar. Aya’s mama deed de kom 

open en het zag er ongelooflijk lekker uit! 

We smulden die middag ons buikje rond en genoten van het 

gezellig samen eten! De Marokkaanse keuken viel heel erg in 

de smaak!!

Dank je wel mama van Aya voor het superlekker eten!

Aya, Anna-Maria, Nikola, Ella, Lander,  
juf Veerle, juf Lies en juf Sofie

Marokkaans koken
Anders én lekker!

Marokkaanse wistjedatjes
 	 Marokko is een land in noorderlijk Afrika.
 	 De hoofdstad is Rabat.
 	 Net zoals in ons land hebben ze een koning.
 	 In Marokko zijn er twee officiële talen: Arabisch en Berbers,  

maar veel mensen spreken ook Frans en Spaans, soms Engels.
 	 Er zijn bergen (oa het Atlasgebergte) en er zijn grote 

woestijnvlaktes.
 	 In Marokko wordt er heel veel thee gedronken.



Donderdag 1 oktober ... 
in de schoolbib, na het kamishibaiverhaal

 ͳ Joppe: Juf, daar in de hoek, is dat ook een kamishibaitheater? 
 ͳ Juf: Nee jongen, dat is een poppenkast. 
 ͳ Nathan: Wil jij voor ons eens poppenkast spelen?
 ͳ Juf: Natuurlijk, maar ik heb wel wat hulp nodig ...

Woensdag 7 oktober ... 
improvisatie van het verhaal + poppenkast

10u40 - In de klas

Nathan, Joppe en Yaaron en de juf improviseren een verhaal bij de 

poppen. 

Goed luisteren naar elkaar en het verhaal logisch opbouwen is heel 

belangrijk. Zich inleven, de pop laten spreken is niet eenvoudig!

11u.15 - In de schoolbib 

Juf Annemie en de kinderen van het andere taalgroepje zijn uitgenodigd. 

Wij worden onzichtbaar en onze poppen komen tot leven. Waw, wat leuk 

om te doen!

Maar...hebben onze toeschouwers ervan genoten?

Toch een groot applaus, dus ...

En volgende week?
Volgende week worden de rollen omgekeerd. Juf Annemie en haar 

groepje zorgen voor het poppenkastverhaal en wij zijn uitgenodigd!  

Echt tof!!!
De duifjesklas

Joppe, Yaaron, Ruben, Noémi,  
Mathias, Robbert, Yaron en Nathan

Poppenkast in onze schoolbib 
De duifjes improviseren
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In de klas leerden we over ijsjes.  

We leerden de verschillende smaken kennen. 

Tijdens de les projectonderwijs gingen we met de 

bus naar Roeselare. 

In De Zoete Zonde mochten we allemaal een ijsje 

naar keuze kopen (2 bollen).

Sommigen aten een ijsje in een potje, anderen 

likten dan weer van een ijsje op een hoorntje.

Mmmmm ... lekker dat dat was. 

De krabklas van juf Jocelyne  

Naar De Zoete Zonde
Ijsjes in alle smaken ...



Boodschap voor iedereen!
Een vriendelijke 'goeiedag' kost niets!
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Elkaar begroeten

‘goeiemorgen’, ‘dag juf’, ‘dag meester’, ‘goeiedag mevrouw’…

Elkaar begroeten is eigenlijk niet zo moeilijk, maar het wordt 

soms wel eens vergeten.

Daarom hebben wij in de maand september ‘het begroeten 

van een ander’ extra in de verf gezet.

Door middel van een ideeënbundel gingen we aan de slag.

Nu en dan zongen we met z’n allen ‘goeiemorgen’ van Stan 

van Samang of van Nicole en Hugo.

Op woensdag 16 september hebben de kindjes van sproetje 

1 en 2 goeiedag-koekjes gebakken.

In een zelfgemaakt en versierd doosje gaven de kinderen 

deze dan aan hun juf, meester, therapeut …

Mmm… lekker!

Alles moet tegenwoordig snel, snel, snel ... en daardoor 
vergeten we soms kleine dingen die iemand zijn dag kunnen 
goedmaken.
Je vraagt aan iemand "Hoe gaat het?" en vooraleer je 
een antwoord kreeg ben je al aan het einde van de gang. 
Ken je dat? En eigenlijk nemen zo'n vragen en reacties als 
'goeiemorgen', 'goeiedag' toch niet veel tijd in beslag? 
De Sproetjes vonden dat het tijd werd om daar iets aan te 
doen!

In de kikkerklas is het een drukke dierenboel… 

Allerlei dieren lopen er in en uit….!

De beer is steeds op zoek naar lekkere honing, 

De zebra probeert zich te verstoppen tussen de 

lijnen van het zebrapad, de tijger slaapt veel, want 

het is lekker warm in de klas, de pinguïn moppert 

omdat er geen sneeuw of ijs te vinden is, de 

olifant gooit alle stoelen om als hij door ons klasje 

stampt, maar gelukkig is de leeuw daar om hen te 

kalmeren. 

Het is moeilijk om onze dieren te ontdekken, maar 

als jullie ons klasje bezoeken, dan kunnen we 

ervoor zorgen, dat jullie hen ontmoeten. Maken 

jullie vooraf een afspraak? Dan misleiden we onze 

vrienden, zodat jullie kunnen kennismaken. 

Hun baasjes hebben hen al tam gemaakt, want ze 

zijn de beste dierentemmers van heel de school! 

Vraag het maar aan Thibault, Guillian, Lowie, 

Maya, Ellie en Yelle.             Carine Spruytte

Een echte beestenboel
De kikkertjes vinden dit super!



Om van de smullen ...
Appel met vanillevla
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Nellie & Cezar 
Verjaardagsfeest in de Spil

In de vissenklas leerden we over de appel. Elke 

dinsdagvoormiddag staat er koken op onze dagplanning. 

We maakten ondertussen al heel wat gerechtjes met 

appels klaar. Eén van onze favorieten was wel de appel met 

vanillevla. Willen jullie ook het recept?

Stap 1
Boor het klokhuis uit de appel 

met een appelboor en schil de 

appel.

Stap 2
Kook de appels, de suiker en de 

rozijnen 7 minuten. Neem zoveel 

water dat de appels onder staan.

Stap 3
Giet alles door een zeef. Zet de 

appels op een bordje en vul de 

gaten met rozijntjes.

Stap 4
Schenk vanillevla over de appels 

en strooi er wat rozijntjes 

overheen.

Mmm ... smullen maar!

Xsarie, Chaïma, Merel,  
Amber, Justin, Julian,  

Luca van de vissenklas

Wat heb je nodig?
 	 4 appels
 	 5 lepels suiker
 	 1 zakje rozijnen
 	 1 pakje vanillevla

Op maandag 28 september gingen we met de rupsjesklas 
en de krokodilklas naar de Spil in Roeselare. 

We gingen naar onze 2 favoriete vriendjes kijken: Nellie 

en Cezar! Vandaag was het namelijk hun verjaardag! 

Hieperdepiep! 

De kleutertjes (en ook de juffen) genoten van het 

spektakel. Ballonnen vielen naar beneden, een taart 

werd gebakken, liedjes werden gezongen en we mochten 

ook meedansen. Zelfs meeblazen, want Cezar kon dit nog 

niet zo goed, hij zoog in de plaats?!

En als kers op de taart: op de foto met Nellie en Cezar. 

Smile! Wat waren we trots. Ook was het voor ons een 

beetje onze verjaardag, want ook wij kregen een zakje 

vol leuks!

Juf Sally - Joke D. - Els G. - Annemie N. - Kamiel - Jochen - Robbe - Marc - Viktor - Lotte - Bram - Juf Joke - Caroline - Els C. - Liesbeth - Ellen V. - Harshvir - Eamon - Kaat (ziek) - Louise - Stig - Omar - Yentl - Axana
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Juf Sally - Joke D. - Els G. - Annemie N. - Kamiel - Jochen - Robbe - Marc - Viktor - Lotte - Bram - Juf Joke - Caroline - Els C. - Liesbeth - Ellen V. - Harshvir - Eamon - Kaat (ziek) - Louise - Stig - Omar - Yentl - Axana

Iene miene mos

Ballon ik laat je los

Nu ben je dik en rond

Pffffffffffffffff

nu lig je op de grond

Voor de Pauwenklas werd dit schooljaar wel iets helemaal 
nieuws! Een nieuwe juf én twee nieuwe leerlingen! Zo 
begon een spannende start van het nieuwe schooljaar!

Nieuw in de klas
Op 1 september verwelkomden we onze twee nieuwe 

leerlingen: Andreas en Damen. Meteen werden ze goed 

opgenomen in de klasgroep en werd er plezier gemaakt!

Ook toen de acht leerlingen uit de Pauwenklas hun nieuwe 

klas binnenkwamen, botsten ze terug op een nieuw gezicht. 

Ja hoor, een nieuwe juf. Doordat juf Hannelore een tweede 

kindje verwacht, neemt juf Lisa het een schooljaar van haar 

over. 

‘We zijn er weer’
Dit was de titel van wat ons eerste wero-thema zou worden. 

Een thema waar we zowel elkaar, als de symboliek van de 

Pauwenklas zouden leren kennen.  

Zo vertelden we over de voorbije zomervakantie en stelden 

ons aan elkaar voor. Ook de verschillende eigenschappen 

van de pauw kwamen aan bod. Hierdoor kwamen we 

te weten dat we best fier mogen zijn dat we al in de 

pauwenklas zitten.  

De pauw is een fier dier, en dat mag ook door onszelf 

getoond worden! We zijn fier op de klas én onszelf! 

Verjaren 
Verjaren doen we allemaal (graag)! Daarom leek het ons 

leuk dit voor het volledige schooljaar in het geheugen van de 

juffen, meesters en onszelf te griffen. 

Tijdens onze laatste wero-les maakten we een leuke pauw 

uit karton en schreven er onze naam en geboortedatum op. 

Die versierden we met prentjes waarop we kunnen afleiden 

waar we fier op zijn. Zo kleefden sommigen prentjes waarop 

duidelijk is dat ze fier zijn op hun sport – of schoolprestaties, 

hun manier van spelen met elkaar ... 

Al die mooie pauwen hangen vanaf nu op een zichtbare 

plaats in de klas.

Dit was een glimp vanuit de Pauwenklas ...

graag tot de volgende keer!

Juf Lisa en haar trotse pauwtjes: 

Damen, Owen, Dylan, Clara, Andreas, Xander, Boaz & Noah

Nieuwtjes 
Pauwenklas in het nieuw?!
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Sport-sponsorloop-dag
Plezier ten top!

De kinderen van het lager onderwijs krijgen een nieuwe 

speelplaats! 

Omdat hier nog wat geld voor nodig was, werd er op 13 

oktober een sponsortocht/sponsorloop georganiseerd. Voor 

de toertjes die de kinderen aflegden werden ze gesponsord 

door ouders en sympathisanten. 

De kinderen liepen hun rondjes op allerlei gekke manieren: 

met de step, met de bakfiets, met 2 aan elkaar gebonden, 

verkleed als kerstman… Iedereen kon hieraan meedoen. De 

kleutertjes kamen kijken en supporteren.

Er waren ook nog 2 andere activiteiten.  

In de turnzaal speelden ze bommenwerper. Aan de overkant 

geraken met een pittenzak terwijl anderen hen probeerden 

aan te gooien met ballen, was niet zo gemakkelijk.

In de Platse speelden ze 1 tegen allen. Er moesten met 

alle kinderen samen heel wat grote opdrachten worden 

uitgevoerd tegen het einde van de namiddag. 

Iedereen was heel enthousiast om het doel te bereiken.

Juf Marieke
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Dagelijks rijden er 20 bussen doorheen West-Vlaanderen om 

leerlingen van thuis naar onze school te brengen en terug. 
Busje komt zo...
Achter de schermen van Rit 8 en Rit 18

Elly woont in Bovekerke en is altijd vroeg uit de veren. Ze doet 

aan rolstoeldansen.

Chantal is een luisterend oor voor de leerlingen. Ze zorgt 

ervoor dat de brilletjes blinken op de bus.

Onze rit begint in Heist bij Ruben.

Hij komt altijd opgewekt en blij naar school.

Daarna naar Alessio onze krullebol, iedereen is er jaloers van.

Onze Tiffanny houdt van paardjes en maakt tekeningen op de 

bus.

Robbe heeft het altijd druk, druk, druk op de bus en ziet het 

altijd zitten om te gaan “arbeiten” op de boerderij. 

Bij Jolien ligt het hart op de tong, altijd rechtuit.

Xander is in alles geïnteresseerd en stelt de vraagjes.

Liesbet kijkt al uit naar de 100 dagen. Ze houdt van uitstapjes 

maken en shoppen.

Bavo speelt boccia en is Club Brugge supporter.

Tomas heeft het lastig om te zwijgen en is de enige 

Anderlechtsupporter op de bus.

Audrey, onze jonge dame, maakt zich graag mooi en houdt 

van winkelen.

Oeps we zijn al op school.

Op bus 18 zitten 12 toffe kinderen! 

Geen enkele dag is hetzelfde!

Mereltje is onze GPS, met haar geraken we de weg nooit 

kwijt. 

Caïo, paars-wit is zijn kleur en zijn Nintendo is nooit ver weg. 

Catalin, Maxim en Jasper horen we bijna nooit, 

dat maken Tommy  en Nathan weer goed, door constant te 

kibbelen over blauw-zwart (Club Brugge). 

Melanie en Lander zijn beiden steeds piekfijn gekleed. 

En “Last but not least” Sven, Ben en Kimberly die ons soms 

vervoegen omdat ze intern zijn.

Dat is busrit 18 die rijdt van Westouter over Poperinge, 

Vlamertinge, Woesten, Langemark, Houthulst en Staden naar 

Gits.

Rit 8  Chauffeur: Elly De Laere  Busbegeleiding: Chantal Carpentier

Rit 18  Chauffeur: Henk Vallaeys  Busbegeleiding: Mylène Troch
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“De leerlingen van de vlinderklas kijken graag TV! 

Ze hebben dan ook heel wat favoriete programma’s. 

Sommigen hebben thuis meer dan één TV.

Maar hoe zit dat bij het personeel in het Withuys?

Met een vragenblad in de hand trokken de leerlingen 

op interview!”

Tv kijkgedrag 
In 't Withuys - deel 1

Hoeveel TV’s heb je thuis en waar staan ze?

4: in de living, in de slaapkamer, in de keuken en 

bureau. 

Wanneer kijk je TV en hoe lang kijk je dan?

Als ik klaar ben met werken. Max. 4 uur maar dat is 

wisselend

Hoe kijk je het liefst TV? Maak je het dan gezellig of 

doe je ondertussen iets?

Soms maak ik het gezellig of soms doe ik iets.

Ben je een gevoelige kijker? Niet echt

Naar welke zender kijk je het meest? VRT: één

Naar welke TV: programma’s kijk je graag?

Journaal, politieseries en praatprogramma’s. 

Reporters : Anouk - Chelsey - Axel

Marc Vermandere (kinesitherapeut)

Wat? 
 f Sound Factory (workshop).  

Je leert het Concertgebouw ontdekken met de focus 

op klank, geluid, akoestiek en geluidskunst. Een gids 

maakt de bezoekers wegwijs door de Concertzaal, de 

Kamermuziekzaal en het Atrium. 

 f Je maakt op interactieve wijze kennis met de geschiedenis 

van klankkunst. Je experimenteert en componeert op de 

verschillende klankinstallaties in de Sound Factory.

Waar? Concertgebouw Brugge     Voor wie? Iedereen

Wanneer? 

Op afspraak (op maandag gesloten) – Reserveer via 

het telefoonnummer 050 47 69 99 of via educatie@

concertgebouw.be

Onze ervaring?  

We kregen eerst uitleg van een gids. Dat vond iedereen heel 

erg interessant. Nadien mochten we via knoppen luisteren 

naar verschillende klanken. Dit ging van uitroepen tot 

natuurgeluiden. Door deze te combineren, kregen we muziek. 

Op het einde van de workshop mocht iedereen een liedje 

componeren met een computerprogramma. 

De leerlingen van de 3de graad OV4 vonden het een boeiende 

workshop en zouden het aan iedereen aanraden.                     

Sven Viaene

Voor u getest!
De Sound Factory
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Hoeveel TV’s heb je thuis en waar staan ze?

We hebben 1 kleine tv in de living

Wanneer kijk je TV en hoe lang kijk je dan? 

Ik kijk niet zo veel tv. Mijn favoriete tv-avond is op 

zondag om het weekend af te sluiten.

Hoe kijk je het liefst TV? Maak je het dan gezellig of 

doe je ondertussen iets?

Ja, ik maak het graag gezellig met een kaarsje en 

een dekentje. Ook strijk ik terwijl ik tv kijk, want dat 

maakt strijken leuk.

Ben je een gevoelige kijker?

Ja bij een echte mooie film durf ik wel een traantje te 

laten. 

Naar welke zender kijk je het meest? Één, vier of vtm

Naar welke TV: programma’s kijk je graag? 

De rechtbank 

Reporters : Noa - Seppe - Jelle

Hoeveel TV’s heb je thuis en waar staan ze?

Ik heb 1 tv en die staat in mijn woonkamer. 

Wanneer kijk je TV en hoe lang kijk je dan?

Ik kijk tv van 19u tot en met 22u en als het weekend 

is dan kijk ik soms tot 23u.

Hoe kijk je het liefst TV? Maak je het dan gezellig of 

doe je ondertussen iets?

Soms strijk ik als ik tv kijk en anders maak ik het 

graag gezellig met kaarsen. 

Ben je een gevoelige kijker? Ja 

Naar welke zender kijk je het meest? 

Ik kijk het meest naar één en naar canvas. 

Naar welke TV: programma’s kijk je graag?

Ik kijk graag naar het tv programma Home away, 

telefacts, en koppens xl. En mijn lievelings genre van 

films zijn:  grappige, drama, trillers en muziek. 

Reporters: Ricco - senna - justin

Sarah Van Hauwaert (Ergotherapeut) Mieke Callewaert (Begeleidster)
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Dit doet de leeuw in de kikkerklas met alle dieren.
De ... klas neemt de interviews af over het TV kijkgedrag van 
personeel.
De krabklas leert over ijs en maakt een uitstap naar 'De 
Zoete ...'
Naar dit TV-programma kijkt Sarah Van Hauwaert graag:  
De ...
Op vrijdagavond 25 ... staat een ontspannende komische 
avond gepland ten voordele van de nieuwe speelplaats.
Dit spelen de leerlingen van de duifjesklas in de 
schoolbibliotheek.
Wat doet Mieke Callewaert soms als ze TV aan het kijken is?
Deze verrassing kregen de leerkrachten op de dag van de 
leraar: een lekker ...
We lopen/fietsen/rijden zoveel mogelijk rondjes en familie/
vrienden/personeel geven hiervoor geld voor de nieuwe 
speelplaats, dit is een ...
Bij juf Carine in de kikkerklas is het een drukke ...

Verticaal
1

2
3

5
7

11
12

14
16
18

In dit buurland werden de meeste ballonnen van de 
startviering teruggevonden.
De ballon van ... vloog 341 kilometer ver.
Welke eigenschap heeft de pauw en hebben alle leerlingen 
van de pauwenklas?
Dit is de taak van Remi in de bijtjeskorf van de bijtjesklas.
Dit gerechtje maakten de leerlingen van de vissenklas in de 
kookles: appel met ...
In het lager onderwijs is het speeltijd, in het middelbaar ...
Hoeveel meter liepen Jetar en Guust elk op het 
loopcriterium?
Nellie en Cezar vierden hun verjaardag in Roeselare in de ...
Op 1 september aten we allemaal een lekker ...
Hoeveel TV's heeft Marc Vermandere thuis?

BuBaO-raadsel
Zoek de antwoorden in de artikels van  
het kleuter- en lager onderwijs.

(Opgemaakt door: Veerle  Cuvelier)
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Veerle Wouters heeft vele gezichten, we kennen 
haar als stafmedewerker kennis en expertise binnen 
Dienstencentrum GID(t)S en als voorzitter van GIDOS. 
Maar wie is de Veerle achter het werk?  
Ik zocht het voor jou uit.

Waar hou jij je graag mee bezig in je vrije tijd?

Ik hou van bloemschikken en lees graag nog eens een boek. 

Mijn favoriete boek is ‘Als je het licht niet kunt zien’ van 

Anthony Doerr. 

Kies je voor Thuis of voor Familie?

Als ik moet kiezen, dan toch liever Thuis.

Welke dingen mis je uit jouw jeugd?

Toen ik nog kind was genoot ik erg van mijn vrijheid.  

Dit mis ik nu wel. 

Zou je graag beroemd worden, en wie wil je dan zijn?

Ik hou van een rustig leven, ik heb dus zeker geen ambitie 

om beroemd te worden. Als ik dan toch moet kiezen, zou ik 

wel zoals Adèle willen zijn omdat ik ook wel graag zo goed 

zou willen zingen.

Wat is jouw favoriete quote?

Life is like a box of chocolates, you never know what you’re 

going to get. Dit komt uit de film Forrest Gump. Voor mij 

betekent het dat het leven vol verrassingen zit en dat je 

nooit weet wat er komen zal. 

Wat is het beste dat jou tot nu toe is overkomen in het 

leven?

De geboorte van mijn kinderen.

Wat zou je doen als je de lotto zou winnen?

Ik zou allemaal nieuwe rolstoelen kopen voor de 

rolstoelsport. Met de rest van het geld zou ik op wereldreis 

willen gaan, en het liefst naar Azië om de cultuur daar te 

leren kennen. 

Als je kon terugkeren in de tijd, naar welke tijd zou je dan 

gaan?

Ik zou graag terugkeren naar het oude Rome om te zien hoe 

het was in die tijd,  om het Forum Romanum te beleven en 

om al die oude gebouwen te zien. 

Maar ik wil ook graag zien of er in de toekomst echt auto's 

bestaan die uit zichzelf rijden. 

Als je de gave had om te toveren, wat zou je dan doen?

Ik zou veel geld toveren, alle wensen in vervulling laten gaan 

en ja, waarom ook niet, wereldvrede. 

Hoe ziet een ideale dag er voor jou uit? 

Zo’n dag begint met uitslapen tot 8 uur en daarna samen 

gezellig ontbijten met de kindjes. Dan volgt nog een uitstap 

in de natuur. Ik sluit de dag af met een goed etentje en een 

glaasje wijn. 

Dankjewel, ik ben blij dat ik de Veerle achter het werk mocht 

ontmoeten. Als ik alles kort samenvat, dan zou ik zeggen dat 

Veerle Wouters iemand is die houdt van vrijheid, die veel wil 

bijleren en alles op zich laat afkomen.

interview: Jordi Devolder
Foto’s: Eva Chardon

Van vlees en bloed
Veerle Wouters

Wij maken deel uit van Dienstencentrum GID(t)S. Er zijn 

enkele stafmedewerkers die oa voor Dominiek Savio klaar 

staan met advies en ondersteuning. Wie zijn ze?

Veerle Wouters

38 jaar

Mama van 2 kindjes: 
 ͳ dochter Ilana, 10 jaar 
 ͳ zoon Leander, 8 jaar
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Als voorziening zijn wij 'verplicht' een Gebruikersraad te 
hebben, zodat cliënten ook hun stem hebben. Voor ons 
is dit helemaal geen verplichting; we vinden dit een heel 
waardevol kanaal om ook de kant van de gebruikers te 
horen! 
Zowel in Molenreke als in Gits is er een Gebruikersraad. 
Zij vergaderen, doen voorstellen ten aanzien van directie 
én nemen ook zelf initiatief. Een voorbeeld van zo'n eigen 
initiatief is het bewonersdebat. Via zo'n debat willen ze 
cliënten samenbrengen en hen informeren rond bepaalde 
thema's.
 
16 september - Bewonersdebat
Martijn Cappelle zorgde voor een wervende affiche die 

moest garant staan voor een grote opkomst. En die was er.

Freddy Detollenaere verzorgde de inleiding en doste 

zich zowaar uit met een heuse das. En dat bleef niet 

onopgemerkt. 

Sara Desmet zorgde voor een sterke inleiding. En meteen 

was de toon gezet.

Vandaag was het gespreksonderwerp 'Verzekeringskwesties 

voor de bewoners'. De financiële dienst had in 

samenwerking met de makelaar een presentatie voorbereid 

waarbij de belangrijkste verzekeringen aan bod zijn 

gekomen.

Verzekeringen op een rij ...
4 verschillende thema’s werden uitgebreid uit de doeken 

gedaan.

1. Vooreerst kwam de brandverzekering aan bod. Hierbij 

onthouden we vooral dat er kan ingetekend worden 

op een collectief contract waarbij elke bewoner zijn/

haar bezittingen voor een zelf gekozen waarde kan 

verzekeren. Kleding, boeken, bril, eigen meubilair … 

zijn op die manier verzekerd tegen brand, waterschade 

...

2. Daarna hadden we het uitgebreid over het belang 

van een familiale verzekering. Zo ben je verzekerd 

voor schade die door jouw fout is veroorzaakt bij 

een andere persoon. Die schade kan materieel 

zijn, maar kan ook een lichamelijk letsel betreffen. 

Bovendien heb je recht op een juridische verdediging 

(rechtsbijstand). Iedere bewoner binnen Dominiek 

Savio MOET een dergelijke verzekering hebben. Een 

kleine investering die je kan beschermen tegen een 

mogelijk groot financieel probleem. Op vandaag dien 

je dergelijke verzekering zelf af te sluiten. Op verzoek 

van de aanwezige bewoners wordt gewerkt aan een 

groepscontract waar je kan bij aansluiten. Wordt 

vervolgd op korte termijn. 

3. En toen we het vervolgens hadden over de WETTELIJK 

VERPLICHTE verzekering voor gemotoriseerde 

'voortbewegingstoestellen' werd het hier en daar 

stil. De groene kaart of de verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid mag inderdaad niet ontbreken. Bij 

schade met een gemotoriseerde rolstoel is dit immers 

de verzekering die aan zet is. De situatie is hier volledig 

vergelijkbaar met een autoverzekering. Wie geen 

groene kaart heeft: snel contact opnemen!  

Ook hier wordt gekeken of we vanuit Dominiek Savio 

een groepscontract kunnen aanbieden.

4. Tot slot ging het nog kort over de verzekering 

lichamelijke ongevallen. Bij Dominiek Savio genieten 

alle bewoners en leerlingen automatisch van deze 

verzekering. Deze verzekering dekt bepaalde schade 

bij een ongeval (dit is een plotse gebeurtenis met 

lichamelijk letsel). Wat wel en niet onder deze 

verzekering valt, werd eveneens uitvoerig toegelicht.

Verder onthouden we ook nog de tip voor buitenlandse 

reizen: vergeet niet een apart bijstandscontract af te sluiten! 

Info?
De volledige presentatie kan je nog steeds bekomen bij 

Martijn: martijn.cappelle@dominiek-savio.be 

Heb je nog vragen of nood aan meer info?  

Contacteer gerust de sociale dienst en je kan ook steeds  

bij Lieven Libbrecht terecht.

Moeten er nog verzekeringen zijn? 
Bewonersdebat 16 september 2015
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Samenstelling en mandaten Gebruikersraad Gits
Voorzitter     Desmet Sara 

Ondervoorzitter     Taveirne Griet

Secretaris     Cappelle Martijn   

Vertegenwoordiging Raad Van Bestuur   Velghe Matthias  

Vertegenwoordiging Klachtencommissie  Berwette Pascal

Vertegenwoordiging Toezichtsraad   Berwette Pascal 

Vertegenwoordiging leerlingenraad   Dobbelaere Brian

Vertegenwoordiging bewonersdebat  Freddy Detollenaere | Descan Davy

Vertegenwoordigers 

Buso 1ste en 2de fase    Taveirne Griet | Quintens Jolien

Dagcentrum     Desmet Sara | Stroobant Luc 

Pomphuys, Montmartre, ’t Hoekske, boerderij Velghe Matthias| Detollenaere 

Freddy 

Barriere, Contrabas, Neerhof   Casier Tano 

Lysterbesse     Cappelle martijn

Notelaar en Balans    De Rechter Carolien

Opvolgers

Buso 1ste en 2de fase    Dobbelaere Brian

Pomphuys, Montmartre, ’t Hoekske, boerderij Berwette Pascal

Samenstelling
Gebruikersraad Molenreke
Dagondersteuning

Danitsja Leyn en Jimmy Buyck

Woonondersteuning

Martine Parmentier en Franky Deroo

De installatievergadering met 

toekenning van de mandaten vindt 

plaats tijdens het verschijnen van dit 

nummer.

Ten eerste, de T van Therapeute
Therapeute die niet meer en niet minder betekent dan 

helpen van mensen. De dag van vandaag, en dat weten 

we allemaal, zijn er voor alle soorten toestanden van alle 

soorten therapeuten in het leven geroepen. 

Maar wat Bernice 

doet, is een soort 

therapie die zeldzaam 

is: namelijk écht 

kunnen luisteren naar 

mensen én goede 

raad geven. 

Zorgzaam in haar 

werk.

M van 
Moederhart
Zoals de mensen 

zeggen ”ze heeft een 

hart van goud”, is zeker toepasselijk voor Bernice. Bernice 

staat open met dezelfde zorg en liefde voor kinderen in haar 

werkomgeving en haar collega’s, zoals ze dat doet voor haar 

echtgenoot, dochter, schoonzoon en oogappel Pierre. 

G van Gerard
Bernice én Gerard, dat is nu nog eens een koppel waar men 

nog eens naar opkijkt. Altijd samen, een goed sterk team, 

een koppel dat aanstekelijk geluk uitstraalt.

T M G staat dus voor belangrijke levenswaarden, die we 

dankzij Bernice en Gerard hebben mogen ondervinden, 

meegenieten, meebeleven. 

Het is een pensioensafscheid van een goedlachse, vrolijke, 

graag geziene collega, waarmee we 34 jaar lang graag 

samenwerkten.

DANK JE WEL, BERNICE! Je was een verrijking voor ons 

leven. Het gaat jullie goed!

Lieve Dewaele

Nieuwe start ...  
Bernice Couvreur (schoonmaak Withuys)



Hallo, ik ben Rendy Vandendriesche. Ik woon al sinds mijn 5 jaar 

in Dominiek Savio en ben nu trotse bewoner van woongroep 'De 

Barriere'. Hier heb ik vele vrienden gemaakt en zelfs de liefde 

(Tano) gevonden.

Ik gebruik weinig woorden maar ik spreek met mijn 

gezichtsuitdrukking. Zo kan ik hele verhalen vertellen. De 

begeleiding voelt mij ook heel goed aan. Als ik iets nodig heb, 

zien ze het meteen en komen vragen wat ik nodig heb.

Met mij kun je altijd lachen. Met een goede grap laat je me 

lachen tot ik zo rood ben als een tomaat. Het hoeft niet altijd 

een grap te zijn. Wanneer de begeleiders wat sukkelen met de 

was, kan ik het niet laten om mijn plezier te uiten. Maar dit is 

altijd goed bedoeld. Natuurlijk kan ik dan verwachten dat ze me 

terugplagen. Wat ze dan ook niet laten.

Mijn dag 
Na het opstaan en nemen van een goed ontbijt met een grote 

tas koffie begin ik aan mijn dag. 

Ik ga graag naar het kaarsenatelier bij Caroline. Het is altijd leuk 

kletsen en lachen, zoals in de praatgroep. Daar ga ik ook heel 

graag naartoe.  

Wat zeker niet mag ontbreken in mijn weekplanning is de kiné. 

Waar ze me plooien, draaien en laten werken om soepel te 

blijven. Maar hier kan ik me ook amuseren. 

Soms koken we ook in de leefgroep. Ik kan erg genieten van de 

geuren die dan de leefgroep vullen. Ook om dan te smullen van 

het middagmaal waar de begeleiders en mijn medebewoners zo 

voor hebben staan kokkerellen. Om het middagmaal af te sluiten 

met een lekker stuk fruit ben ik van de partij. Ik heb een zeer 

uitgebreid assortiment aan fruit dat mijn zus voor mij voorziet. 

Na een goedgevulde dag kijk ik graag wat televisie met mijn 

Tano op mijn kamer. Voor ik dan ga slapen krijg ik nog een dikke 

kus en komen de begeleiders om mij comfortabel in mijn bed te 

leggen en ga ik slapen. 

Dit was een stukje uit mijn leven. Hopelijk vonden jullie het 

interessant en weten jullie nu wat meer over mij.

Lieve groeten, Rendy.

Een dag uit het leven van...
Rendy Vandendriessche

4 4  |  E E N  DAG  U I T  H E T  L E V E N  VA N  . . .
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Nieuwe start 
Lut Tryhou (ergotherapie Withuys) & Jan Seynaeve (dienst hulpmiddelen)

September 1976, 2 nieuwe ergo’s binnen Savio: Lut en Jan. Elk aan de start van een loopbaan door heen de geschiedenis van 
Savio. Meer dan 2/3 geschiedenis van Savio hebben jullie meegemaakt. Ik probeer me voor te stellen wat jullie zo allemaal zagen 
veranderen en zelf veranderd hebben. Gelukkig is er altijd die ene focus: de betrachting om kwetsbare mensen die kansen te 
geven die ze verdienen. Dat zien we zeker ook bij jullie beiden. Twee ergo’s in een verschillende job, maar met dezelfde focus.

Lut
Na heel wat jaren dienst valt er één rode draad op …

op jou kunnen we REKENEN!! 

Bij het rekenen hebben we de vier bewerkingen:

 f Vermenigvuldigen 
Lut kan een groep aanzetten, motiveren en engageren. 

Haar initiatief en inzet werken aanstekelijk en 

vermenigvuldigen zich in de groep.

 f Delen 

Lut focust zich op de gemeenschappelijke deler. Ze werkt 

op de kern, de essentie, tot he point. Overbodigheden en 

ballast zijn deelrest. Als collega staat Lut ook altijd open 

om te luisteren je bezorgdheden te delen.

 f Aftrekken 

Als er iets moet opgeruimd of georganiseerd worden, 

kan je op Lut rekenen. Ze neemt initiatief in zowel 

inhoudelijke als praktische zaken.

 f Optellen 

Er kan er altijd nog eentje bij … een nieuwe 

test, een nieuw hulpmiddel, een vorming. Haar           

deskundigheid blijft geoptimaliseerd.  

Er kan er altijd nog eentje bij …  ze ontziet zich niets! 

Er kan er altijd nog eentje bij…  een glaasje wijn of nog 

liever champagne … voor gezelligheid en sfeer moet je bij 

Lut zijn.

Na  vermenigvuldigen, delen, aftrekken en optellen zitten we 

toch nog met enkele vragen:

 f  Hoeveel antislip heeft Lut geplakt op de meetlatten?
 f  Hoeveel kinderen hebben kunnen genieten van haar 

warme aanmoediging om hun doel te bereiken?
 f  Hoeveel ergoverslagen heeft Lut geschreven?
 f  Hoeveel stappenplannen heeft ze met alle deskundigheid 

uitgewerkt?
 f …

Dat weten we niet, maar we weten wel dat 

14 ergo ’s haar een warme dankjewel zeggen voor die vele 

jaren en met pijn in het hart zeggen “we zullen Lut missen in 

ons team!” Het ga je goed!             Liesbet en co

Jan
Er bekroop mij de gedachte: wat zou ik zeker onthouden van 

Jan als hij op pensioen gaat.

Geloof me, heel veel, maar ik selecteer in elk geval jouw 

indrukwekkende kennis en expertise als ergo in de dienst 

hulpmiddelen. En als het soms wat ongestructureerd lijkt 

voor buitenstaanders en mensen als ik: dit zat wel heel 

degelijk en stevig in je hoofd, en hier en daar op een lijstje. 

Naast die een keer een erg geschikt Jommeke te zijn, was 

je vaak ook vaandeldrager, kregen we als directie signalen, 

probeerde je ons te overtuigen van bvb een af andere 

innoverende investering. Soms lukte dat niet direct, maar je 

hield vol tot we … 

Jawel, ik vermoed dat, als we zouden jouw vragen door de 

jaren heen nagaan, dat je procentueel heel hoog zal scoren 

qua resultaat. Je mag me tegenspreken, maar liever straks 

tussen pot en pint.

Lang voor expertise een hip woord werd, was jij hiervan al 

bezeten. Ik meen dat we niet kunnen tellen hoeveel mensen 

jij hiermee geholpen hebt , hoeveel mensen, volwassenen, 

kinderen en jongeren, hierdoor nieuwe kansen kregen in 

hun levensverhaal. Tenzij je daar ook een lijstje van hebt 

opgemaakt.
Eric Van Parys
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Onze oproep naar steun voor de vele noden binnen 

Dominiek Savio wordt door vele mensen beantwoord. 

Vandaag noteren we 319 kleine en grote donateurs, service 

clubs, fondsen, bedrijven en gewone mensen die een 

financiële bijdrage leverden aan verschillende activiteiten 

in Dominiek Savio bijvoorbeeld voor Start to Play, Gidos, 

Rollend door Vlaanderen, Maxifolk, geschenken bij een 

verjaardag of een jubileum. Maar ook vrijwilligers steunen 

ons recht uit het hart. En mooie geschenken in natura 

kunnen ook wel tellen.
 

Nieuw meubilair … met dank aan CM 
Verschillende burelen en lokalen worden deze dagen van 

mooi meubilair voorzien. Dankzij de bemiddeling van 

vrijwilliger Dirk Vervaeke wordt afgedankt, nu ja afgedankt?!, 

CM meubilair geïnstalleerd in de Savio lokalen.  

Lieven Libbrecht bijvoorbeeld geniet alvast met volle teugen 

van zijn bureau op ’t Kasteel. 

 

Busje komt zo ! Bedankt Jean-Pierre.
Om de aankoop van een nieuw busje voor De Molenreke 

te ondersteunen, besloot vrijwilliger Jean-Pierre Verfaillie 

op pelgrimstocht te gaan naar Compostella. Dankzij zijn 

doorzettingsvermogen en de steun van vele sympathisanten 

mocht hij een cheque van 3580 euro aan directeur Eric Van 

Parys afgeven.
 

Renovatie van de Stille 
Bron 
De Stille Bron is sinds 2003 een 

plaats van bezinning en rust 

voor nabestaanden, bewoners, 

personeel en vele bezoekers.  

Zoals velen zullen gemerkt  

hebben, moet deze bijzondere 

plaats dringend worden 

gerenoveerd en uitgebreid. 

Om steun te vragen voor deze 

broodnodige werken wordt 

een gloednieuwe folder verspreid onder betrokkenen en 

geïnteresseerden.  

Vraag je folders aan bij: ann.vandenhoucke@gidts.be 
 

Wist je dat …
 f  De oproep naar steun voor Start to Play en de 

renovatie van de Stille Bron nu ook op de website van 

Dienstencentrum GID(t)S te vinden zijn?  

www.gidts.be/steunons 

 f Dienstencentrum GID(t)S domein zorg en GIDOS 

dit jaar deelnemen aan Music for Life? Ken jij 

een organisatie of vriendengroep die iets willen 

organiseren voor De Warmste Week? Laat het 

ons weten en we nemen graag verder contact op. 

 f  10 jongeren van het Bernarduscollege uit Oudenaarde 

de witte keien aan de Stille Bron kwamen mooi 

schrobben? 

 f Via de Summer Meeting 2015 schonken de V8 Brothers 

3870 euro aan Dominiek Savio.

 f Op 6 juli organiseerde Otro vzw voor de tweede keer 

een happening op de renbaan van Oostende. Er werd 

een drafkoers ingericht volledig ten voordele van de 

overkapping van de buitenpiste aan Hoeve Ter Kerst. 

Oproep
Ken jij mensen, organisatie of bedrijven die ons misschien 

willen steunen? Heb jij vragen of wil je meer informatie ? 

Contacteer Ann Vandenhoucke 

Stafmedewerker fondsenwerving 

E: ann.vandenhoucke@gidts.be T: 0497 46 66 70



F O N D S E N W E RV I N G   |   4 7

Werken speelplaats gestart

Het is officieel, de werken op onze speelplaats zijn gestart.

Zoals in vorige edities van ERE te lezen stond moest de 

speelplaats van het Withuys dringend onder handen 

genomen worden. Een veilige, toegankelijke en leuke 

speelplaats bouwen op basis van subsidies alleen is op 

vandaag niet meer mogelijk. Het werven van extra fondsen 

is een must om projecten zoals onze nieuwe speelplaats te 

kunnen realiseren.  Daarvoor werden het voorbije schooljaar 

reeds een aantal acties georganiseerd. 

Dankzij de goede wil van vele mensen werden reeds mooie 

inkomsten verzameld via bijvoorbeeld de organisatie van 

een voordracht, een tombola, het aanspreken van service 

clubs en via individuele giften. 

Stand van zaken
 f Begin augustus zijn de voorbereidende werken gebeurd 

zoals: het kappen van enkele bomen en recuperatie van 

een aantal tegels.

 f Op 1 september startte bij ons niet enkel het nieuwe 

schooljaar, maar werden de grote middelen ingezet bij 

het uitbreken van de speelplaats. 

 f Aansluitend wordt begonnen met de opbouw van onze 

nieuwe speelplaats. 

Een extra duwtje...
Om alles af te werken hebben we nog wat centen nodig en 

kunnen we uw hulp daarbij gebruiken.

Stip daarom alvast vrijdag 25 maart aan in jullie agenda voor 

een ontspannende komische avond met op het programma: 

Christophe Stienlet, Thomas Smith en Joost Van Hyfte. 

Verdere info volgt.
Werkgroep Start2Play

Meer dan 1 op 10 werknemers krijgt te maken met een 

burn-out. 1 op drie werknemers ervaart stress op het werk 

als problematisch.  

Jobcentrum lanceerde op 6 oktober de campagne ‘Urnie 

&Burnie: samen tegen burn-out’ om burn-out en andere 

geestelijke gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken.

Bespreekbaar maken
Geestelijke gezondheidsproblemen hebben een steeds 

grotere impact in onze bedrijven. Toch bestaan er nog heel 

wat taboes over dit thema. Met de campagne ‘Urnie & 

Burnie: samen tegen burn-out’ wil Jobcentrum dit thema op 

een ludieke manier bespreekbaar maken. 

Urnie & Burnie 
Samen tegen burn-out

Tijd voor actie!
Op 6 oktober trokken al onze medewerkers naar West-

Vlaamse bedrijven om de aandacht te vestigen op het 

belang van een pauzemoment. Ze deden dat door appels uit 

te delen. We lanceren daarnaast ook de ‘burnfie’. Daarmee 

stimuleren we collega’s om een originele foto van een 

pauzemoment te maken en te posten op de sociale media 

met de hashtag #burnfie. De meest originele foto wint. Bij 

de winnaars komt dan een frituur langs met gratis frietjes 

voor alle collega’s.

De komende maanden stuurt Jobcentrum Urnie en Burnie 

nog de wereld in met gratis ontbijtsessies voor bedrijven vol 

concrete tips en praktisch advies. 

www.samentegenburnout.be

Facebook Urnie & Burnie | Twitter Urnie & Burnie
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Ingrediënten (10 personen) 

Hertenkalffilet
 	  2,2 kg hertekalfrugfilet
 	  Peper & zout (pezo)
 	  100 gr bakboter
 	  ½ l Wildbouillon (lacroix)
 	  5 dl porto
 	  5 dl room
 	  Takje rozemarijn 

Gratin
 	  2,5 kg aardappelen
 	  1/2 l room
 	  ½ l melk
 	  Teentje look
 	  Peper & zout (pezo)
 	  Gemalen muskaatnoot
 	  Gemalen kaas

Bereiding 
Hertenkalffilet

 	  Braad de filet aan en bestrooi met pezo.
 	  Doe hem in een braadslede en braad verder 

af in de oven. (Ong. 12 min op 180 graden, 
tijdig controleren!!!)

 	  Kook de porto samen met de fond tot de 
helft in, voeg volgens eigen smaak wat 
rozemarijn toe (overdrijf niet!!!)

 	  Voeg de room toe en laat even inkoken, kruid 
met peper en zout volgens smaak. 

 	  Snijd het vlees in plakken en serveer de saus 
erbij.

Gratin
 	 Schil en was de aardappelen.
 	  Snij ze in fijne schijfjes.
 	  Leg ze “a cheval” (////////////) in een 

taartvorm.
 	  Voeg de room, melk, look, muskaatnoot en 

pezo toe.
 	  Overstrooi met de kaas.
 	  Zet even op het vuur tot het kookt.
 	  Bak in de oven op 170° tot het mooi bruin is.
 	 Controleer met een mesje als de 

aardappeltjes zacht zijn.

Yves Dekens 
(De Oude Melkerij)

Woordzoeker
Vind jij alle woorden?  
Zoek zowel horizontaal als verticaal.

(Opgemaakt door: Rosette Derhore)

H Q H L S Y I P S A G J M B H R P G

E W E M M P F O P D K W Z L A I O E

R I R J A A V M I P D T L A L E P S

F N F A P D H P N M P A A D L I F N

S D S A E D E O N I U K A E O K R G

T R T R I E P E E F W K R R W E Z Y

V C T G J S A N N Q H E Z E E L V S

A K A E S T Z R Q F T N E N E S I T

K C F T C O C C W J U B N M N O R O

A Q E I R E E X H E R F S T W K U R

N K L J B L V L I E G E N Z W A M M

T N B D P G R E G E N U G U U R L G

I R B E H E R F S T B L A D G C T A

E K A S T A N J E X P G W A A I E N

herfst
paddestoel
bladeren
storm
jaargetijde
pompoen
herfsttafel

spinnen
wind
kastanje
eikels
herfstvakantie
vliegenzwam
guur

laarzen
takken
regen
halloween
herfstblad
waaien

Tu
ss

en
do

or
tj

es
Tussendoortjes

Herfst ...
Dan zal ik zelf maar  

het zonnetje in huis zijn ...
Uit: loesje

Etenstijd!
Hertenkalffilet met portosaus 
& gratin dauphinois



Etenstijd!
Hertenkalffilet met portosaus 
& gratin dauphinois

De zomer is voorbij
maar daar gaan we niet om treuren,

want de herfst die hoort erbij.
De kikker, die ziet het wel zitten

in de modder gaat hij lekker pitten.
De hamster haalt met vlugge pootjes

voor de winter nog wat nootjes
en de zwaluw zegt, ik ga hem smeren

in het warme zuiden ga ik logeren.
Alle blaadjes gaan verkleuren,

maar daar gaan we niet om treuren
want de herfst die hoort erbij.
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Trainingsoverzicht GIDOS

Sport Competitie (C) / 
Recreatie (R)

Uur Locatie Trainer(s)

Boccia

 

 

R Woensdag 13u45-16u00 Sporthal Veerle Vancoillie 

Bert Thuytten 

Rozemarijn Lippens
C Donderdag 19u00-20u30 Sporthal Caroline Desot 

Ann Stragier

Yasmin Vanleynseele

Wesley Deleu
Bowling R Woensdag 13u45 -16u00 Bowling Center
Dansen R Woensdag 14u00-15u30 Vier Seizoenen Ann Vermaut

Nické Schotte
E-Hockey

 

 

R Woensdag 13u45-16u00 Sporthal
C Woensdag 16u30-18u30 Sporthal Marnik Demets 
C Maandag 16u30-18u00 Sporthal Jelle Vanderkinderen

H-Hockey C Maandag 18u00-20u00 Sporthal Michael De Ruytere
Voetbal

 

R Dinsdag 17u30-18u30 Sporthal Tom Noyez 

Dries Dolphen
R Woensdag 13u45-14u45 Voetbalveld Sam Geldhof 

Berndt Deprez 

Jens Desmet
Zwemmen R Woensdag 13u45-15u00 Zwembad Marnik Demets

Anton Van Derbeken
R|C Woensdag 15u00-16u00 Zwembad Marnik Demets

Anton Van Derbeken
R Woensdag 17u00-18u30 Zwembad Marleen Verschaeve
C Maandag 17u00-18u30 Zwembad Marnik Demets

C Vrijdag 17u00-18u00 Zwembad  

Roeselare

Marnik Demets 

Marleen Verschaeve
Initiatieven waarbij GIDOS kan ondersteunen in functie van transport

Sport Competitie (C) / 
Recreatie (R)

Uur Locatie Trainer(s)

Badminton R Maandag 18u45-20u Ogierlande Ism gemeente Hooglede
Tafeltennis R Dinsdag 19-20u30 Torhout Ism TTC Sportline Torhout

R Woensdag 19u30-21u00 Emmaüs Ism vriendengroep Martial Feys
 Judo R Donderdag 18u00-19u00

(<12j)

Sportzaal 

Hooglede

ism Jenos Kwai Hooglede

R Donderdag 19u00-20u00

(>12j)

www.gidos.be

Volg ons ook op Facebook: gidos
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GOING FOR GOLD! Dat is het motto van de ambitieuze 
E-hockeyploeg Gidos Screamers. Ze begonnen het vorig 
seizoen in het nieuw: nieuwe truitjes, gesponsord door 
Orthotaal, en nieuwe spelers, die de ploeg versterkten in de 
Nederlandse competitie. De gouden strepen op de truitjes 
staan voor de jacht op de eerste plaats.

Een prachtig seizoen!
Het team was voor de zevende maal op rij Belgisch 

kampioen en behaalde voor het eerst zilver in de 

Hoofdklasse in Nederland. Ook op de Flanders Cup wist het 

tweede te worden. Als afsluiter volgde een eerste plaats 

op het GP Bulls internationaal tornooi te Eindhoven, dat 

plaatsvond van 27 t.e.m. 31 augustus.

Internationaal tornooi - Eindhoven
Op 28 en 29 augustus werden de poulewedstrijden 

gespeeld. Gidos eindigde op de 1ste plaats in poule B en 

speelde de halve finale tegen nummer 2 uit poule A, 

Torpedo Ladenburg uit Duitsland. De Duitsers begonnen 

sterk maar konden niet afwerken. Dat gold ook voor 

de Gidos Screamers. Uiteindelijk werd de halve finale 

gewonnen door GIDOS met 3 - 1.

Na drie dagen van intensief hockeyen was het moment 

aangebroken, de strijd om het goud. Gidos Screamers en het 

organiserende team GP Bulls vochten dit duel uit.

Vanaf het begin van de wedstrijd kozen de Bulls voor 

balbezit. Er werd veel rondgepast, in een poging om de 

tegenstander te snel af te zijn. Dat lukte niet, en ze verloren 

de bal. Gidos Screamers had een sterke aanval, maar veel 

passes of schoten op doel werden onderschept. Het was dan 

ook opletten geblazen voor de snelle counter van de Bulls.

Niet veel later kwam die counter er. Twee spelers van de 

Bulls raasden op het doel van Gidos af. De ene speler zette 

zich vrij aan doel, de ander probeerde te passen. Een speler 

van Gidos probeerde dat te verhinderen, maar slaagde niet 

in zijn opzet. De speler paste de bal achter zich door en gaf 

zo de voorzet voor een mooi doelpunt. De tweede speler 

van de Bulls hoefde maar binnen te tikken.

Gidos kwam op achterstand en moest dus scoren. Toch 

hielden ze het hoofd koel. Hun tegenstander kreeg geen 

kans meer om hun voorsprong uit te deinen. Er volgden 

talloze schoten op het doel van de Bulls, waarvan er enkele 

tussen de palen belandden.

De laatste tien minuten ging het tempo erg omhoog. 

Een hele reeks van fouten en missers volgden, maar de 

eindstand was in het voordeel van Gidos: 5-1.

Goud!
De eerste gouden medaille op een internationaal tornooi 

was een feit. Het was tevens de laatste match van de 

Nederlandse spelers Berrie en Marcel bij de ploeg, na een 

vruchtbare samenwerking van een jaar. De twee spelers 

gaan namelijk definitief met hockeypensioen.

Hedwige Van Steen

Going for Gold! 
Leden Gidos mee aan de wereldtop
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Op 18 oktober hadden Kevin Devette, zijn mama en enkele 
medewerkers van Dominiek Savio Instituut een afspraak op het 
vliegveld van Wevelgem.

Kevin won een vliegtuigdoop tijdens één van de Gidosactiviteiten en 

eindelijk was het zover.

Alles werd tot in de details voorbereid. De kinesitherapeuten van 

Dominiek Savio Instituut gingen vooraf een kijkje nemen zodat Kevin 

comfortabel kon genieten van dit unieke moment. 

Om 14u waren alle checks uitgevoerd en het vliegtuig kreeg de 

toestemming te vertrekken. Op 300m hoogte vlogen ze over West-

Vlaanderen. Van Kortrijk ging het richting Zeebrugge, nadien naar 

Koksijde en dan terug naar Kortrijk.  

Na een uurtje stond iedereen terug veilig op de grond.

Kevin: " Het was een leuke ervaring. Vooral het zien van de zee 

vanuit de lucht was prachtig. Het vliegtuigje schudt je  heen 

en weer. Mensen met een zwakke maag moeten hiervoor wel 

opletten. Ikzelf had er echter geen last van."

Hoog in de lucht
Vliegdoop Kevin Devette 

Nieuwe start ...  
Mieke Demuynck (kinesitherapie secundair)

Op 23 juni 2015 vierden we dat Mieke op pensioen gaat.  
Een tijd ervoor namen wel al afscheid van een andere 
collega. Ervaring gaat en nieuwe theoretische inzichten 
komen. De mix ervan is altijd een goeie mix geweest. Dat 
hebben we ervaren. Nu komt er voor de kine secundair een 
tijd dat er geen 55-plussers meer zijn. 

Mieke heb ik altijd gewaardeerd omwille van haar kennis en 

loyaliteit naar de leerlingen toe, ze heeft haar kennis benut 

om voor hen de beste therapie te vinden EN wat het best in 

hun schema paste. Ze had zo’n overzicht over de uurroosters 

dat ze altijd wel wist te schuiven zodat er voor iedereen een 

plausibele oplossing kon gevonden worden. Ik benoemde dit 

als helikopterzicht, een vermogen om overzicht te houden, 

zelfs over de verschillende disciplines heen. Haar uitstekend 

geheugen zal er niet vreemd aan zijn.

Wat er allemaal in dat koppetje van haar een plaatsje kreeg, 

wat ze niet hoefde op te schrijven: orthopedisch materiaal 

van de leerlingen, afspraken met de artsen, aanpassingen 

die moesten uitgeprobeerd worden, de soms onverwachte 

plaatsen waar iets opgeborgen was, namen van leerlingen 

die al 20 en meer jaar weg zijn … en noem maar op.

Wie ze ook niet vergat, dat waren de leerlingen die 

opgenomen werden in het ziekenhuis, heel vaak konden ze 

rekenen op een bezoekje van haar, of een behandeling met 

IPV of iets dergelijks.

We zullen Mieke missen.

Maar… Mieke heeft voor opvolging gezorgd, in 2006 

introduceerde ze Iene, haar dochter in de kine-ploeg van de 

schoolgaanden. Via Iene zal ze wel op de hoogte gehouden 

worden van het reilen en zeilen van Dominiek- Savio. 

Misschien zien we haar zelfs af en toe terug, als vrijwilliger 

bij de Jumbo Run bijvoorbeeld. 

We wensen Mieke nog veel mooie jaren waarbij ze zich kan 

uitleven in haar hobby’s: reizen al dan niet gecombineerd 

met vrijwilligerswerk in Ecuador bij Inge of in Peru bij 

Tumbador, of om het even waar.
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Op 31 juli is erebestuurder Gilbert 
Vermeersch overleden. 
Gilbert was tevens de papa van Karine, 
bewoonster van het Neerhof. 
Gilbert werd 71 jaar oud. Hij werkte 
heel lang als directeur van Syntra West in Kortrijk, en als Adjunct 
Directeur binnen de Algemene Directie van Syntra West.

De man met de paraplu
Gilbert was één van de enthousiaste medetrekkers van de 

vriendenkring van het basisonderwijs. Vanuit dat sterke engagement 

nam hij, vanaf 1987 toen de Jumbo Run richting zee trok, samen 

met Eric Vandenberghe en hun echtgenotes, het initiatief om tijdens 

de Jumbo Run van de ene plaats naar de andere te rijden, en te 

supporteren voor de deelnemers en de motards. Gilbert zorgde 

telkens voor een speciale paraplu, met daaraan de vlaggen van 

alle landen van waaruit er deelnemers waren, later kwam ook het 

clownspak er bij . Zijn initiatief lag ook aan de basis van de latere 

animatie rond de Jumbo Run. 

Ook was Gilbert één van de trekkers die mee zorgde voor een 

heel geslaagde editie in 1984, waarbij zijn thuisstad Kortrijk de 

bestemming was. Mede daarom passeerde de Jumbo Run dit jaar 

ook in Kortrijk, dicht bij de woonplaats van Gilbert, om er hulde te 

brengen aan hem, uit dankbaarheid voor zijn jarenlange inzet. 

Geëngageerd bestuurder
In 2004 werd Gilbert lid van de Algemene Vergadering van Dominiek 

Savio, en in 2005 van de Raad van Bestuur. Bij de oprichting van 

Dienstencentrum GID(t)S in 2008 werd Gilbert ondervoorzitter van 

de vzw Dienstencentrum GID(t)S. Hij werd in 2009 ook bestuurder 

van Jobcentrum. 

Gilbert was een zeer geëngageerd bestuurder, die er steeds over 

waakte dat we bij beslissingen altijd optimaal rekening hielden met 

de vragen en noden van bewoners en leerlingen.

Ook binnen Jobcentrum was Gilbert zeer betrokken. Hij engageerde 

zich als redactielid van het tijdschrift ‘Gazette’, dat telkens naar meer 

dan 3000 mensen verstuurd werd. Gilbert zorgde steeds voor een 

foutloze uitgave.  

Gilbert was gehuwd met Erna. Hij had twee dochters en twee 

kleinkinderen. 

Wij zijn Gilbert dankbaar voor wie hij was, en voor zijn inzet 

en engagement. We leven mee met zijn familie, en binnen de 

gemeenschap van Dominiek Savio in het bijzonder met Karine. 

Philip Vanneste

In memoriam 
Gilbert Vermeersch

Mieke zal zich niet vervelen, aan haar creativiteit 

komt geen einde, knutselen, bloemschikken, leren, 

naaien, breien, voor de kleinkinderen zorgen,  

bridgen …

Ik hoop dat ze heel wat goede herinneringen 

aan Dominiek Savio mee neemt en dat ze ze zal 

koesteren.

Zeer veel dank Mieke. 
Rita Dessein
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OVERLIJDENS
Roger Van Ysacker vader van Marijke (thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor)

Godelieve Dewilde grootmoeder van Annebel Vanneste (woonbegeleiding volwassenen)

Jos Wils   vader van Monique (diensthoofd therapie Volwassenen)

Hilda Barbiaux  grootmoeder van Nele Soenen (orthopedagoog schoolgaanden)

Jaak Van Nieuwenhoven oud-leerling

Roger Vandamme vader van Patrick en Alain ( bewoners)

Tine Favorel  zus van Tine (ergotherapie BuSO)

Ivo Collin  oud-leerling

Julienne Verhelst  grootmoeder van Saskia De Larue (verpleging MVT)

Paula Van Laere  schoonmoeder van Sabine Dewulf (medewerker personeelsadministratie)

Gabriël Vergote  vader van Hilde (afdelingshoofd mobiele werking) 

   en grootvader van Loes Maelfait (leerbegeleiding secundair)

Willy Callens  oud-personeelslid en vader van Roos Callens (medewerker medische dienst &  

   leefgroepbegeleiding Withuys)

Gilbert Vermeersch vader van Karine (bewoner Neerhof)

   en ere-ondervoorzitter Raad van Bestuur Dienstencentrum GID(t)S

Ghislaine Portier  grootmoeder van Melina Jaques (woonbegeleiding Balans)

Elie De Visschere  vader van Marleen (leefgroepbegeleiding kinderen)

Robert Veys  vader van Myriam (medewerker Keuken)

Guido Borra  grootvader van Emmely Ramboer (ergotherapie schoolgaanden)

Machteld Vuylsteke oud-leerling

Gerrit Minjauw  schoonvader van Hilde Debo (ergotherapie volwassenen)

Phaedra Chapman grootmoeder van Pablo Vastiau (leerling secundair)

Maria Verstraelen moeder van Lieven Bruynooghe (stafmedewerker wonen)

Freddy Vanhove  schoonvader van Jeroen Pinket (medewerker PASVU)

Niene   dochter van Annelies Vandeginste (woonbegeleiding volwassenen)

Cis   zoon van Lore Wouters (woonbegeleiding volwassenen)

Marcel   zoon van Jacoba Ryde (GON-begeleiding BuBaO)

Luka   zoon van Mieke Primo (afdelingshoofd volwassenen)

Dusan   zoon van Arrelin Cappelle (medewerker schoonmaakploeg Kasteel)

Gust   zoon van Melanie Nys (ergotherapie volwassenen)

Suzanne   dochter van Herlinde Demyttenaere (kinesitherapie thuisbegeleiding)

Sam   dochter van Melissa Debacker (leefgroepbegeleiding schoolgaanden)

Franne   dochter van Gwende Ooms (verpleging MVT)

Hannah   dochter van Stephanie Vancoillie (medewerker PASVU)

Celeste   dochter van Elien Werbrouck (woonbegeleiding volwassenen)

Folke   zoon van Thomas Desnouck (leerkracht BuSO)

GEBOORTES



xxx
Uit en Thuis Tips
Kijk snel en vul je persoonlijke 
agenda alvast in.

Wanneer gaat welke activiteit door?  

Niets te doen? Misschien kunnen wij jou wel iets aanraden...

Zelf iets aan te kondigen? Laat het weten aan de redactie.

Lichtjestocht
Geanimeerde gezinswandeling doorheen 
een magisch verlicht & landelijk decor

Wanneer?

28 november 2015

Start 

Tussen 17u00 en 18u00 ter hoogte van  

het kasteel van Dominiek Savio Instituut

Goed om weten ...
 f Afstand: 5 km (toegankelijk parcours)

 f Niet vergeten: een zaklamp en een fluohesje

 f Diverse tussenstops met animatie & hapjes

 f Spaghetti en drankje bij aankomst (inbegrepen)

Inschrijven verplicht!
 f Mail naar bartsoen.heleen@gmail.com & 

vermeld hierbij je naam, aantal kinderen en volw.

 f Schrijf het juiste bedrag over vóór 20/11/2015 op 

rekening BE89 3850 5605 8585 met vermelding 

‘lichtjestocht - naam - aantal kind. + aantal volw.’

 f Volwassene (€10) - Kind < 12j (€5) - Kind < 3j 
(gratis) 

Meer info? marjolijn.vergote@dominiek-savio.be 

Ten voordele van

www.scad.org.in

Georganiseerd door
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November

07/11/2015 Herdenkingsviering | De Oude Melkerij | 16u00

07/11/2015 E-Hockey | Super League | Ogierlande Gits

15/11/2015 Zwemmen | LHF zwemmeeting | Fleurus

21/11/2015 E-Hockey | Hoofdklasse Nederland | Goes

25/11/2015 Pitta-avond tvv 't Hoekske

28/11/2015 Lichtjestocht tvv SCAD | 17u00

28/11/2015 H-Hockey | Competitiedag | Nijmegen

December

04/12/2015 Koffiebar OV1 - Bos | 15u00

06/12/2015 Kerstmarkttocht Voetje voor Voetje ism Dagcentrum Gits

11/12/2015 Kerstmarkt dagbesteding volwassenen | vanaf 16u00

12/12/2015 H-Hockey | Competitiedag | Rotterdam

12/12/2015 E-Hockey | 1ste klasse regio Zuid Nederland | Overveen

17/12/2015 BuSO Oudercontact | 16u00 - 18u00

17/12/2015 BuSO Kerstwake | 18u30

19/12/2015 E-Hockey | Super League | Waregem

Vanaf 16u

Op het pleintje
aan het 

dagcentrum
van 

Dominiek Savio

Met originele en

zelfgemaakte 
producten

V.U. Eric Van Parys, 
Koolskampstraat 24, Gits

11 december 
2015
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Stephan Demets over zijn kunstwerk ...
Ik maakte dit beeld in opdracht van Philip 

Vanneste. Ik haalde het idee voor dit beeld van 

iets gelijkaardigs dat ik eerder ergens zag. 

Toen het beeld af was en in de oven werd 

gebakken kwam er een barst in de arm.

Dus heb ik er een gipsverband rond gedaan.  

Ik vond dat een mooie oplossing!


