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BESTE VRIENDEN
Bij het ter perse gaan van dit nummer staan we op een
belangrijk moment in de geschiedenis van Dominiek
Savio en Dienstencentrum GID(t)S. Na 22 jaar geeft Koen
Vandelanotte zijn taak als voorzitter door aan Patricia
Adriaens. We zijn Koen heel dankbaar voor zijn jarenlange
inzet, en zijn ook heel blij dat Patricia deze taak wil
overnemen.

ben hier heel blij mee. Ik weet dat Patricia heel betrokken zal
zijn, dat ze zal zorgen voor een betrokken en geëngageerde
Raad van Bestuur. Dat ze wijze beslissingen zal nemen, die
gericht zijn op de toekomst. Ze zal het werk van Koen op een
waardige manier verder zetten. Op een andere manier, maar
met hetzelfde doel voor ogen.

Koen Vandelanotte

Iedereen kent wellicht Pïeter Dewitte. De kans dat je
PROF kent, is veel kleiner. PROF is een groep ondernemers
die samen creatief nadenken over zorginfrastructuur
voor de toekomst. In Poperinge werken ze al lang
samen om bijvoorbeeld na te denken een seniorenflat
op een innovatieve manier kan ingericht worden: goed
licht, functioneel gebruik van een gezellige ruimte,
onderhoudsvriendelijke materialen …

Koen werkte als voorzitter op de achtergrond, maar met een
zeer grote betrokkenheid. Hij wou dat het goed gaat met
de mensen die hier wonen, naar school gaan, verblijven,
werken. Hij wou dat het goed gaat met Dominiek Savio en
het Dienstencentrum. Hij zorgdedat de juiste beslissingen
op de juiste manier genomen werden. Hij bewaakte dat we
ook de nodige middelen hebben om onze werking mogelijk
te maken.
Koen nam heel wat verantwoordelijkheden op zich. Jullie
zagen Koen af en toe, bij grote gebeurtenissen, maar hij
was hier veel meer aanwezig. Wekelijks kwam Koen één of
meerdere keren langs: een vergadering, een ontmoeting of
een overleg. Koen kent heel veel mensen, en bracht hen in
contact met Dominiek Savio.
Koen is ook iemand die heel goed is met cijfers. Hij zorgde
ervoor dat de cijfers goed opgevolgd werden, en hij werkte
daarbij altijd als een goede rentmeester: niet alleen kijken
naar vandaag, maar vooral ook zorgen dat we ook binnen 10
of 20 jaar nog samen op weg kunnen zijn.

Patricia Adriaens
Patricia engageert zich om de taak van Koen over te nemen.
Patricia is een onderneemster uit Brugge. Haar bedrijf heet
Fribona. Dat is een bedrijf dat diepvriesproducten maakt.
Een diepvriesbedrijf … daar is het soms heel koud. Maar
gelukkig is Patricia een dame met een heel warm en groot
hartvoor mensen. Al jaren zet ze zich in voor mensen, in
verschillende organisaties.
Patricia, die volgend jaar 50 wordt, is al sinds 2007 lid van
de Raad van Bestuur. In januari werd ze door de Raad van
Bestuur unaniem aangewezen als opvolgster van Koen. Ik

Een bijzonder verhaal ...

Deze groep ondernemers heeft een internationale wedstrijd
uitgeschreven. Ze gingen op zoek naar innovatief gebruik
van technologie in de zorg. Herman Van Rompuy was
de voorzitter van die jury. En wie zat er nog in de jury …
inderdaad … Pieter Dewitte. Pieter beoordeelde mee de
ideeën die ingediend, en selecteerde mee de winnaar. Die
winnaar was een project waarbij oudere mensen met een
hometrainer, een groot scherm en Google Streetview vanuit
een woonzorgcentrum ‘virtueel’ kunnen rondfietsen in de
buurt waar ze vroeger opgroeiden of woonden. Bewegen en
verhalen uit het verleden vertellen, gaan samen.
Vanzelfsprekend is het leuk dat Pieter samen met Herman
Van Rompuy in een belangrijke jury zetelde. Maar er is iets
dat veel belangrijker is … de bedrijven rond deze wedstrijd
beseffen dat het niet zo verstandig is om zorgtechnologie
te ontwikkelen zonder hier mensen bij te betrekken die
dagdagelijks zelf die zorg nodig hebben. Pieter zat niet in de
jury als expert, of als ondernemer, maar als iemand die uit
eigen ervaring weet wat belangrijk is voor goede zorg.
We hopen dat vele ondernemers die diensten en producten
willen ontwikkelen voor de zorg, dit inzicht van de PROF
groep zullen overnemen.
Philip Vanneste
Gedelegeerd bestuurder
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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.

Een tikkeltje meer?!
Samen ondersteunen we diverse projecten
Net iets meer doen dan gewoon van ons verwacht wordt?
Dat heeft (geeft) zin! Vanuit verschillende hoeken van
onze organisatie zijn er heel diverse initiatieven om andere
groepen mensen te ondersteunen.
De voorbije periode was er heel wat beweging op dit vlak.

Vastenmarkt voor Sucet Surnima
Vanuit het kleuter en lager onderwijs werden tal van
activiteiten georganiseerd voor het Surinaams Centrum voor
Educatie en Training. De opbrengst van de vastenmarkt zal
gebruikt worden voor de aankoop van extra leermiddelen en
materiaal op maat. Zo willen ze de kinderen een eerlijkere
kans geven om zich verder te ontwikkelen.

Een hand voor nepal

Wij zijn trots dat we een bedrag van 3401.91 euro mogen

Nog geen twee maanden terug werden de inwoners van

schenken aan dit project!

Nepal getroffen door zware aardbevingen. Het dodenaantal

Dank aan iedereen die heeft mee geholpen en ons steunde!

liep hoog op... Duizenden mensen zijn onder het puin
gestorven. Nog veel anderen zijn gewond of hebben hun
huis verloren.
Samen met het Secundair Onderwijs Dominiek Savio zet
ARhus haar schouders onder de actie 'Een hand voor Nepal'.
Op diverse plaatsen binnen ons dienstencentrum werden
collectebussen geplaatst in de vorm van plastic armen

Vastenproject voor Podes Brazilië
Tijdens de vastenperiode werden diverse activiteiten
georganiseerd door de leerlingen en het personeel van ons
secundair onderwijs.
ͳͳ Mini-onderneming Marie-Louise
ͳͳ Sober maal
ͳͳ Fairtraidemarkt
ͳͳ Rommelmarkt
De opbrengst van 400,95 euro wordt integraal geschonken
aan Podes Brazilië, het project van Frans Verhelle.

(Helpende handen).
Het geld gaat rechtstreeks naar vzw Vuurvlieg, een groep die
zich al meer dan 10 jaar inzet voor lokale projecten in Nepal.
Dienstencentrum GID(t)S steunt Vuurvlieg al langer via de
Golemwerking. Voortrekster van Vuurvlieg bij ons is Taziana
Pyson, directeur secundair onderwijs Dominiek Savio. Zij
garandeert dat elke euro tot de laatste cent ter plaatse
wordt ingezet.
Je hoort nog van ons, want vanaf september zetten de
leerlingen uit het secundair nog meer acties op touw!
De vuurvlieg, symbool voor liefde en hoop, voor
zelfredzaamheid, durf en moed.
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SCAD in Gits

Artikel: Daisy Decoene (SCAD-stuurgroep)

Bezoek uit India

Op zaterdag 25 april kregen we hoog bezoek van Dhr. Cletus

Ontmoetingen

Babu en zijn echtgenote Amali uit Zuid-India. Mr. Cletus

25 April was er ook schoolfeest in het Withuys. Een ideale

Babu en Mss Amali zijn de oprichters en bezielers van het

gelegenheid om samen met Mr Cletus en Mss Amali het

SCAD-project dat wij vanuit ons dienstencentrum mee

parcours van de kunstwerkententoonstelling te volgen en de

ondersteunen.

prachtige realisaties van onze leerlingen te bewonderen. Dit

Samenwerking nog versterken
Na een kort ontvangstmoment was er eerst een vergadering
met alle leden van de SCAD-stuurgroep. Enkele belangrijke

maakte een hele indruk op hen. Tussendoor waren er ook
geregeld ontmoetingen met personeelsleden die reeds naar
SCAD reisden.

zaken werden in een gemoedelijke sfeer besproken, zoals

Inspiratie?

onder andere de stages van studenten uit de hogeschool

De namiddag werd afgesloten met een bezoek aan het

Vives en UGent in SCAD, de stage van SCAD-medewerkers

Boccia-tornooi dat op die dag plaatsvond in de sporthal van

in ons dienstencentrum, de acties die we georganiseerd

Gits. Mr Cletus en Mss Amali leerden deze sport er kennen

hebben en in de toekomst zullen organiseren ten voordele

en hadden veel bewondering voor de bijzondere talenten

van SCAD, nieuwe engagementen in SCAD …

die de spelers er lieten blijken. De serene sfeer, de stilte en
toch ‘bijna hoorbare’ spanning van het tornooi viel hen op.

Geschenk

Misschien weer een nieuw idee om mee te nemen naar de

Mr Cletus en Mss Amali hadden

kinderen in Zuid-India?

ook een geschenk meegebracht
uit het verre India. Mr Cletus kreeg

Freddy & SCAD?!

meteen de eer toebedeeld om het

Freddy Detollenaere zet

prachtige Hindoe-beeldje een plaats

zich al jaren in voor SCAD

te geven in de glazen SCAD-kast, die

via de verkoop van Indische

momenteel in de inkomhal van het

producten. Hij verkoopt ook

kasteel staat.

op rommelmarkten. Alle
opbrengsten zijn voor SCAD.

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

Linda Fonteyne
2015 is voor Linda een feestjaar. Ze is 25 jaar bij de
volwassenwerking en ze was 60 jaar jonge lentes op 10
april 2015.

Van papier tot...
Kaartjesatelier in de kijker

Binnen onze twee dagcentra en woongroepen, in Gits en in
Rumbeke, gebeuren heel wat creatieve activiteiten. Voor
de begeleiders en de deelnemers houdt dat uitdagingen in.
Enerzijds wil iedereen mooie, eigen producten afleveren.
Anderzijds is het voor de begeleiding steeds zoeken hoe
elke deelnemer zoveel mogelijk zelf kan meewerken, om te
komen tot een mooi eindresultaat.

Wist-je-dat-jes?!
ff Ze straalde op haar verjaardagsfeestje en genoot van
de attenties en bloemen.
ff Ze verwendde ons met zelfgebakken wafels in het
dagcentrum.
ff Linda houdt van de kleine dingen in het leven… bv.
koffieklets, samen iets doen, bezoekje, muziek, vooral
Vlaamse schlagers.
ff Linda houdt van sociale contacten, mensen om
zich heen, zowel als binnen als buiten het domein.
Vriendschap is heel belangrijk voor haar.
ff Als grote dierenvriend, heeft haar nieuwe poes ‘Jeske’,
haar hart heeft gestolen.
ff Linda houdt van haar atelierwerking en haar
vrijwilligerswerk bij de kindjes.
We wensen je nog heel vele mooie jaren toe.
Dorine V. en Leen C.

Bezoekersruimte 'de reke'
Tussen woongroep Contrabas en Barriere komt een
bezoekersruimte bij de volwassenen.
Zo kunnen bewoners hun bezoek in alle rust ontvangen.
De schilderwerken zijn net gestart en we hopen dit vlug als
een aangename plaats in te richten.
Je zal vooraf kunnen reserveren. Wij voorzien het nodige
materiaal: koffietassen ...

Atelier in de kijker
Kaartjesatelier Neerhof
Het kaartjesatelier bevindt zich in het Neerhof en
bestaat al ruim 15 jaar. Het atelier wordt bemand
door een fijne kliek mensen die er allen, elke week op
dinsdag, keihard voor gaan.

Een team vol specialisten
Sofie is vooral de achtergrondspecialist.
Sandra geeft voornamelijk commentaar op wat anders
of beter kan. Dat is ook een nuttige functie.
Alexia stelt de kaartjes samen uit de verschillende
onderdeeltjes waarvoor elke deelnemer
verantwoordelijk is. Zij is het creatieve brein achter de
groep.
Lieve is de turbokleurster. Zij kan tegen een hels tempo
toch heel fijn werken.
Leen is de nieuwste aanwinst in de groep. Zij zorgt
vooral voor de gezellige babbel.
Gaston is de enveloppeur. Hij houdt zijn postbodeambt
in eer.
Mietje is de babbelaar-kleurster. Die functie werd door
haarzelf uitgevonden.
Trees is de knipster – vrijwilligster. Zij komt al jaren
op vrijwillige basis helpen en doet dat altijd even

Weet je een leuke naam voor deze ruimte?

goedgemutst. Iedereen draagt haar dan ook op

Laat het weten aan woongroep Contrabas!

handen. Dank u Treesje!!
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Artikel: Rosette Derhore

Hilde is groepsverantwoordelijke en knipster. Zij leidt

Kaartjes te koop!

de werkzaamheden in goede banen.

Kaartjes voor alle gelegenheden: verjaardagskaartjes,

Caroline en Marijke zijn kleursters en afwerksters.

kaartjes voor vader- of moederdag, kerstmis,

Ingrid is kleurster, maar vooral kassierster. Zij doet met

communie en zelfs rouwkaartjes.

zorg de boekhouding!

Kaartjes voor evenementen, denk maar aan een

Materiaal: graag!
Om al deze mensen een klusje te geven is superveel
gereedschap nodig. Vroeger werd heel veel papier
geschonken door drukkerijen in Nevele en Roeselare.
Maar gratis bestaat niet meer in deze tijden van

barbecue of een feest.
Alle kaartjes staan uitgestald in het Neerhof en kunnen daar
aangekocht worden. Een kaartje met omslag kost 1,5 euro.

Maak zelf een verjaardagskaartje

economische crisis, dus het wordt steeds moeilijker om
spullen te krijgen. Daarom doen wij een oproep aan
iedereen die ergens nog dik gekleurd papier, stempels,
inktdozen of kleurpotloden en andere in overschot heeft
liggen. Alles is altijd héél welkom in de kaartjesgroep.

Inspiratie
Om niet telkens kaartjes in dezelfde stijl te maken is het
heel belangrijk om constant nieuwe ideeën op te doen.
Er zijn talloze creatieve beurzen waar enorm veel mooie
dingen worden getoond. Een bron van nieuwe ideeën. Op
die beurzen vindt de groep ook vaak leuke stempels, kleuren
en wasco’s. Zeker de moeite waard om af en toe eens te
bezoeken!

Neem een dik gekleurd blad papier en vouw het
dubbel.
Kleur een achtergrond op een gewoon wit
tekenblad.
Bijvoorbeeld strepen in allerlei kleuren.

J e h e bt g e e n
goede reden nodig
om iemand een
ka a rtj e t e st u r e n

Knip een stuk uit de achtergrond, iets kleiner dan
de helft van je gekleurd blad en kleef het er op.
Stempel figuurtjes op een wit blad en kleur ze in.
Knip de figuurtjes uit en kleef ze met kleeffoam op
het kaartje.
Stempel of schrijf ‘Happy birthday’ op een klein
kaartje en bevestig dit ook op je verjaardagskaart.
Klaar!
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Outreach

Een nieuwe uitdaging voor Dominiek Savio?!
Perspectief 2020, PersoonsVolgende Financiering, MFC,

Een van onze kerntaken

FAM, basisondersteuningsbudget ...

Vanuit onze eigen visie willen we meewerken aan deze

Over al deze nieuwe termen en veranderingen kon je in de

ommezwaai. We willen immers meer en meer een ‘gids’ zijn

voorbije nummers van ons tijdschrift al heel wat lezen. Ook

voor personen met een beperking in de samenleving.

in volgende nummers blijven we jou op de hoogte houden

Doorheen meer dan 50 jaar hebben we heel wat

van wat er in beweging is binnen de sector voor personen

deskundigheid en expertise opgebouwd rond vragen

met een handicap.

van personen met een neuromotorische beperking.

Outreach is ook een van die nieuwigheden. Alhoewel,

Deze deskundigheid hebben we hier ‘ter plaatse’ in Gits

nieuw? Thuisbegeleidingsdienst 't Spoor is daar al een tijdje

uitgebouwd. We willen deze deskundigheid beschikbaar

mee vertrouwd. Voor ons, Dominiek Savio Instituut, is het

stellen voor personen met een beperking in de context

een nieuwe term, maar het basisidee erachter is gekend.

waarvoor hij kiest, dus ook buiten ons centrum.

Model van de concentrische cirkels

Outreach is daarbij een van de middelen die we hiervoor

Vooraleer uit te leggen waarvoor outreach staat, nemen

kunnen inzetten.

we jou graag nog eens mee in het idee van het model

Outreach

van de concentrische cirkels. Dit model staat centraal in

Wij omschrijven outreach als volgt in drie stappen…

het perspectiefplan 2020 en ook binnen de toekomstige
Persoonsvolgende Financiering.
Binnen dit model wordt gekeken naar alle mogelijke
ondersteuningsbronnen waarop je beroep kan doen:
ff je eigen mogelijkheden als persoon met beperking
ff je eigen gezin of familiaal netwerk

Outreach is het overbrengen van handicapspecifieke
knowhow met als doel om ‘ondersteuners’ van een persoon
met een beperking te ondersteunen in zijn handelen zodat
dit beter afgestemd is op de noden/vragen van de persoon
met een beperking.

ff je ruimer sociaal netwerk (buren, vrijwilligers ...)

Outreach? Ja!

ff de reguliere dienstverlening (thuisverpleging, poetshulp,

ff Het begrip ‘ondersteuner’ vatten we hier ruim op:

diensten mobiliteit, therapeuten ...)
Door deze bronnen aan te spreken, zal je ook kunnen
participeren aan de samenleving.

ouders, partners, mantelzorgers, vrijwilligers, personen
uit het directe sociale netwerk, reguliere diensten …
ff Dit houdt in dat een vorming die we aanbieden aan
ouders met als doel ze te versterken in hun handelen ten
aanzien van /in hun omgang met hun kind met beperking
ook beschouwen als outreach, op voorwaarde dat de
andere criteria ook voldaan zijn.
Outreach? Nee!
ff Het doel blijft echter ook het versterken van het
handelen van de ‘ondersteuner’. Dit betekent dat

Elkaar versterken
Als organisatie kunnen wij via 'rechtstreeks toegankelijke
ondersteuning' op een laagdrempelige, vlot toegankelijke
wijze handicapspecifieke ondersteuning inzetten.
Zo kunnen ouders, mantelzorgers, reguliere diensten...
versterkt worden. Dit kan door het aanbieden van
psychosociale begeleiding met lage intensiteit, aanbieden
van een beperkt aanbod dagondersteuning of verblijf en
door outreach.
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het geven van informatie over een onderwerp niet
opgevat wordt als outreach (bv. informatie avond rond
beschermingsmaatregelen). Het doel is hier informeren
en niet het versterken van het handelen.
ff Vorming aan leerlingen, studenten van secundair
onderwijs of hoger onderwijs, zien we daarentegen
niet als outreach, maar als vorming aan derden. Zij zijn
immers nog geen ‘ondersteuner’.
ff De vraag dient ook te maken hebben met de doelgroep

‘personen met een (vermoeden van) handicap’. Vragen

(ambulant of mobiel). Dit kan dan gekaderd zijn in een

vanuit andere doelgroepen kunnen niet opgenomen

individueel begeleidingstraject of kan gaan over een

worden als outreach, maar als ‘vorming aan derden’.

afgebakende vraag naar consult, beeldvorming en advies.

Het onderwerp van outreach gaat steeds over eigen
opgebouwde deskundigheid binnen de organisatie en
gebeurt per definitie steeds door een medewerker van het
beleidsdomein zorg die deze expertise heeft opgebouwd.
De voorwaarde is dat we op basis van deze kennis,
vaardigheden… al voldoende eigen ervaringen hebben
opgebouwd, zodat we kunnen stellen dat deze inzichten
voldoende geïntegreerd zijn in de werking.
Outreach? Nee!
ff Vorming die we organiseren met een externe spreker.
ff Kennis, vaardigheden, methodieken die iemand
verworven heeft door het volgen van een studiedag
of training kunnen niet beschouwd worden als eigen
opgebouwde expertise.
De vraag naar outreach overstijgt een individuele
ondersteuningsvraag. Het aanbod gebeurt zodoende steeds

Praktisch?
Stel jouw vraag

in groepsverband (minimaal 3 personen).

Wij kijken hoe we een antwoord kunnen bieden. Ofwel

Niettegenstaande de aanleiding van een vraag naar outreach

initiatief dat we zelf organiseren. (bvb SMOG-avonden)

meestal verband houdt met een vraag/ervaring die iemand
heeft rond de ondersteuning van een persoon met een
beperking, overstijgt outreach echter deze individuele vraag.
Voorbeeld

organiseren we iets op maat ofwel kan je aansluiten bij een
Kostprijs
ff Vergoeding van 5 euro per contactuur en per lesgever.
ff Vergoeding voor onkosten: verplaatsingsonkosten,
kopies, materiaal, catering …

Iemand wordt geconfronteerd met een

Vraag gerust meer info. Bij akkoord, maken we met jou een

communicatiesysteem die een persoon met een beperking

overeenkomst op. Daarin staan alle afspraken opgenomen.

gebruikt en hij wil dit systeem beter leren kennen. Outreach
zal zich richten op het bieden van meer duidelijkheid rond

Vorming aan derden?

dit communicatiesysteem.

Naast outreach kunnen we ook een vormingsaanbod
aanbieden aan derden. Ook hier kunnen we maatwerk

Outreach? Nee!
Dit betekent dat individuele consultvragen of advies
niet onmiddellijk het onderwerp zijn van outreach. Deze
wordt eerder opgenomen in de individuele begeleidingen

leveren bij jou ter plaatse. Je kan eveneens de keuze maken
om aan te sluiten bij een vormingsaanbod dat we in ons
centrum organiseren.

Stefanie Deweer - VTO- & Stagecoördinator
stefanie.deweer@dominiek-savio.be
T: 051|23 06 78

www.vaph.be/pvf

www.perspectief2020.be/
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DURF 2020

Je eigen leven, daar gaan we voor!
DURF2020 wil meer dan je enkel informeren over Perspectief 2020
Verandering biedt kansen. DURF2020 is een groep die enthousiast is over de
ommezwaai die in Perspectief 2020 wordt geformuleerd. DURF2020 vindt het
heel belangrijk dat de stem van mensen met een beperking en hun omgeving
ook gehoord wordt. Om dat mogelijk te maken, slaan organisaties, verenigingen
en overheid de handen in elkaar. Zij willen de wensen, bezorgdheden en kritiek
van mensen met een beperking of hun omgeving beluisteren en bundelen in
beleidsaanbevelingen.

Durf2020: Sta op je strepen!
Congres 2020
28 april namen enkelen van ons deel aan het congres

ff "We moeten onze stijl en manier van handelen

'Durf2020'. Ze volgden er workshops, namen deel aan

veranderen. Niet wij, hulpverleners gaan op zoek naar

algemene debatten ...

het netwerk om de taak rond de cliënt te verlichten. Het

ff "Mensen met een beperking worden echt gehoord!"
(Dominique Wauters - bewoner)
ff "Ik ben heel blij de eerste info hierover te kunnen
vernemen. Het aanbod workshops was zo groot en
interessant." (Katrien - ouder)
ff "Een interessante congresdag die inhoudelijk werd
opgesplitst in thema’s voor professionelen/ouders en

netwerk gaat op zoek naar de hulpverlener om specifieke
problemen op te lossen waartoe zij niet bevoegd zijn."
(HIlde Debo - ergotherapeut & arbeidsbegeleidster)
ff "Ik vond het zeer tof dat je je vragen kon stellen en
ze echt hun best deden om daar een antwoord op te
geven." (Martijn Capelle - bewoner)

cliënten. Voor de cliënten wordt op een aanschouwelijke

Volg Durf2020

manier geduid dat zijzelf hun leven in handen zullen

Laat jouw stem horen. Hoor de stem van anderen.

kunnen nemen, hulp inroepen die ze zelf willen, maar ook

ff www.durf2020.be

keuzes kunnen maken in welke hulp."

ff Schrijf je in op de nieuwsbrief.

(Chris Vervenne - jobcoach)

ff Volg Durf 2020 op Facebook! (Durf2020)

De jeugd van tegenwoordig?
Daar zit nog steeds pit in!

Secundaire school 'Heilige Familie Ieper' nam deel aan Jieha,
een wedstrijd van VLAJO waarin Vlaamse scholen strijden
voor titel van best 'Jong Initiatief voor Eerlijke Handel'. De
opbrengst wordt geschonken aan een goed doel.

Project
Via het project Jieha leren de leerlingen niet alleen een goed

Op dinsdag 27 april werd de klasgroep ontvangen

doel kennen, maar leren ze samen werken, plannen maken,

door de bewoners en kregen ze een rondleiding op het

creatief zijn, verantwoordelijkheid opnemen... en dit binnen

Kasteeldomein door Jan en Ingrid.

het kader van eerlijke handel.

Hun jeugdig enthousiasme deed ons deugd! Zijzelf waren erg

Dankuwel!
De klas van Arnoud koos als goed doel voor de woongroep
'Klein Neerhof', waar zijn tante verblijft. De opbrengst van
hun leeronderneming werd integraal aan hen geschonken.
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onder de indruk van onze werking en de mogelijkheden van
de bewoners. We eindigden in Zet je bie met een drankje en
een hapje, een ervaring rijker en de cheque van 1.383 euro
werd plechtig overhandigd. Dankuwel!

Marnix Crevits

Fotogeniek
Fotografie: Lina Pan

Tijdens de paasvakantie volgden enkele jongeren een workshop
fotografie. Het werd een echte fotoschoot met schitterende
resultaten voor Zoë, Jason, Kevin en Soetkin.

Meulebeke op stelten

OV1-jongeren op meerdaagse uitstap
De Miere in Meulebeke was van 18 tot 22 mei het decor
voor de meerdaagse uitstap van de jongeren van OV1.
De eerste helft van de week verkenden de leerlingen van
RSO en OSO het domein. De tweede helft van de week
konden de jongeren van CSO en VSO kennismaken met het
aangenaam verblijfscentrum. Enkele sfeerbeelden …
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EDECT

Werken na kanker?

Dominiek Savio Instituut is betrokken bij het Europese

“Ik wil terug aan het werk gaan. Hoe pak ik dat aan? Wie

project EDECT. In het EDECT project willen we via co-creatie

moet toestemming geven voor een werkhervatting? Ik heb

nieuwe ondersteunende technologie verder ontwikkelen.

nog last van nevenwerkingen. Hoe zullen mijn collega’s en

Testen nieuwe technologie

Niet eenvoudig? Rentree helpt je op weg!

werkgever hierop reageren? …”

Communicatiehulpmiddelen
Op 21 mei kwamen de partners naar Gits voor de testdag
in kader van het pilootproject. Concreet betekent dit
dat 2 medewerkers, Martine Hamers en Sarah Soete,

Terug aan het werk gaan na kanker is geen evidentie. Heel
wat mensen ervaren drempels en zitten met vragen, twijfels
en onzekerheden.

van Dominiek Savio Instituut ondergedompeld werden

Jobcentrum start met Rentree

in een training rond het gebruik van ondersteunende

Met dit project bieden ze begeleiding en ondersteuning

communicatiemiddelen. Door middel van een rollenspel

in de werkhervatting na kanker aan. Rentree wordt

leerden ze een communicatieprogramma op de iPad

georganiseerd door Jobcentrum met de steun van Kom op

kennen. De medewerkers namen de rol op van persoon met

tegen Kanker en CM West-Vlaanderen.

een beperking en therapeut.

Samen gaan ze op zoek naar antwoorden waar veel mensen

Martine Hamers: “Door het rollenspel ontdekte ik dat

met kanker mee zitten. Ze bieden hen gratis de nodige

communiceren via de computer of Ipad ook fysiek belastend
is. Je nekspieren staan steeds onder spanning. Je bent
gefocust op het scherm. Ook merk je bij jezelf de frustratie
als je via de tekens en symbolen niet gezegd krijgt wat je in

ondersteuning. Ook de werkgever en het omringend
netwerk worden actief betrokken in het reïntegratieproces.
Met Rentree willen ze de werkhervatting voor alle partijen
zo optimaal mogelijk laten verlopen.

je hoofd hebt.”

Rij-assistentie
Een tweede technologie, een elektronische rolstoel met
rij-assistentie, werd getest door Dorien Vivey, cliënt in

Waarmee helpt Rentree jou?

het dagcentrum en Hanne Delmotte, leerling secundair

Iedereen is verschillend. Daarom biedt Rentree verschillende

onderwijs. De rij-assistentie zorgt ervoor dat de

begeleidingstrajecten aan. Je kan individueel of in groep

rolstoelgebruikers niet meer tegen objecten botsen. Dorien

ondersteund en begeleid worden. In de individuele

en Hanne kregen verschillende vragenlijsten voorgeschoteld

ondersteuning kan je kiezen voor een intensief of een

over hun ervaringen met het rijden met de rolstoel met

minder intensief traject.

assistentie. Deze informatie zullen de onderzoekers

In groep staan lotgenotencontacten en ervaringen delen

gebruiken bij het verder ontwikkelen van de rolstoel.

centraal. Samen met je behandelend arts, je medisch

Hanne Delmotte: “Ik vind het leuk dat onderzoekers onze
mening vragen bij de ontwikkeling van nieuwe elektronische
rolstoelen.“

Veerle Wouters

adviseur of de mensen die jou omringen kan besproken
worden welke ondersteuning in je werkhervatting het best
bij jou past.
Welk traject je ook kiest, volgende zaken komen zeker aan
bod:
ff Jouw rechten en plichten in kader van werkhervatting
ff In kaart brengen van eigen sterktes en beperkingen
ff Opmaak van een terugkeerplan
ff Nauwe opvolging bij de effectieve heropstart
www.jobcentrum.be/rentree
rentree@jobcentrum.be
T: 0479|24 03 48
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Superhelden!
Dag van de diversiteit

28 april was een drukke dag. We kregen niet alleen de

De fotozoektocht was minder leuk, want de andere kinderen

minister op bezoek, maar ook nog heel wat kinderen uit de

vonden de foto’s te snel. Ik zorgde ondertussen voor Clara.

lagere school. Kinderen uit de eerste graad lager onderwijs

Op het einde mochten we zoeken wie Mega Toby

(Menen en Bikschote) ontmoetten kinderen uit onze lagere

‘vermoordde’. Dat vond ik ook leuk.

school (eendjes- en pauwenklas).

Ruben

Kijk verder dan de beperking

Ik mocht het eerste uurtje vrij spelen.

De kinderen uit het gewoon onderwijs maakten kennis met

Ik heb op een paard gereden. Dat was leuk.

het leven met een lichamelijke beperking en leerden dat het

Bij boccia is onze groep gewonnen met 6-2!

in het leven niet enkel om beperkingen gaat.

We hebben een super-helden-masker geknutseld.

Dit gebeurde op een speelse manier, aan de hand van

Het spelen met de kinderen uit de andere scholen was leuk.

workshops. Leerlingen van OV1 en OV4 gaven enkele
workshops.
De kinderen werden verdeeld in gemengde groepjes van 8
tot 10 leerlingen. Elk groepje kreeg een eigen programma
met verschillende activiteiten.
Tijdens het hindernissenparcours merkten we dat de
kinderen met beperking veel beter met rolwagens en
driewielerfietsen kunnen rijden. De andere kinderen
ondervonden hoe moeilijk het kan zijn om met een
loophulpmiddel een parcours af te leggen.
Andere workshops waren cluedo, een natuurwandeling, een
fotozoektocht, rolstoeldansen, boccia.
De bedoeling was natuurlijk ook dat ze gewoon samen
plezier hadden en dat ze op het einde van de dag niet meer
de beperking zagen maar het kind zelf.
Isabelle Colpaert (Leerkracht Secundair)

Noah
We hadden muzikaal pak. Op het einde zat er een
schoendoos in het pak. Iedereen dacht dat er schoenen in
zaten, maar ik dacht dat het een zak snoep was. En weet je
wat er in zat? Een zak snoep!
We zijn naar de Stille Bron geweest. We moesten daar
iemand zoeken die groen was en we moesten ook Mega
Toby zoeken. Hij was heel ver weg, maar we hebben hem
toch kunnen vinden omdat er pijltjes stonden.
We hebben in een rolstoel moeten zitten en over een heuvel
moeten rijden. Dan gingen we heel snel!
Owen
Naar het speelplein gaan, vond ik heel leuk.
Boccia vond ik niet zo leuk. De opdracht aan de Stille Bron
vond ik fijn. Iemand had Mega Toby ontvoerd en pijn gedaan

Leerlingen aan het woord

met een wapen. Wij moesten de dader zoeken met prentjes.

Fréderic (leerling secundair DSI)

Het paardrijden was super.

Het thema van de dag was superhelden.

Bij het knutselen maakte ik een geel masker met vormpjes

Onze klas hielp mee met de organisatie van deze dag.

erop aan de voorkant en de achterkant.

Er waren verschillende workshops zoals cluedo, knutselen,

Ik herkende de meester nog van vorig jaar.

fotozoektocht,boccia. Ik was zelf verkleed als superheld en

Ik heb een goeie vriend gemaakt: Matisse.

heb het spel cluedo uitgelegd aan de kinderen. Ik moest
ook de opdrachten geven. Het was een zeer geslaagde dag;
iedereen voelde zich eens superheld.
Noémi
Het paardrijden was heel leuk. Ik mocht twee toertjes rijden
en de tweede toer was door de kegeltjes. Ik was wel een
beetje bang en zenuwachtig, maar het was leuk.
Ook spelen op het speelplein vond ik leuk. Ik leerde een
nieuw vriendje kennen.
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Boaz
Ik vond het leuk om op de speeltuin te spelen.
Het detective-spel was ook plezant. Ik heb ook zo’n spel
thuis. Op het einde van het muzikaal pak kregen we snoep!
Robbert
Ik vond de foto-zoektocht en de speeltuin leuk.
We mochten op de foto met ons geknutseld masker.
Tijdens de rondleiding op Hoeve Ter Kerst, zagen we
kalkoenen en varkens. Ik reed paard op Mars. Dat was leuk.

Nieuwe start...
Nicole Denduyver

In 2001 kwam Nicole het team van Marina vervoegen.
Het is bijna niet te geloven hoeveel contracten voor die
14 jaar nodig waren: verschillende van bepaalde duur,
vervangingscontracten en ook enkele van onbepaalde duur
en soms zelfs de ene soort gecombineerd met de andere.
De regels van de overheid zijn immers ondoorgrondelijk.
Op zich is dat niet zo
belangrijk: het is maar
papier, administratie en
toch… het bewijst de
hardnekkigheid en de
wil van Nicole om in
Savio te werken en te
blijven werken. En dit
trouwens tot helemaal
op pensioenleeftijd!
Met heel veel respect voor de jonge, nieuwe mensen die
we kunnen en mogen aanwerven, is het met veel spijt dat
we een goede medewerker met veel ervaring en inzet
laten gaan.
We hopen dat al dat jong geweld voorbeelden als Nicole
indachtig zijn: noem het de swing of de rock-en-roll van
haar aanpak, haar werk, haar collegialiteit, haar prestaties.
We zijn er namelijk zeker van dat voorbeelden mensen
helpen om op weg te gaan in hun eigen leven in Dominiek
Savio.
Vandaar dat we Nicole erg dankbaar zijn voor haar
voorbeeld: dankbaar voor die 14 jaar goede dienst,
dankbaar voor de loyaliteit en persoonlijke inzet,
dankbaar om 14 jaar met verantwoordelijkheid haar werk
uit te voeren.
Het was haar niet alleen te doen om alles proper te
krijgen, maar evengoed om Dominiek Savio, om wat onze
opdracht is: een opdracht van zorg en bekommernis voor
alle medewerkers en bewoners.
We waarderen dit in jou, Nicole, en ik ben niet alleen,
geloof me. Ik hoop oprecht dat je deze bagage ook mag
meenemen in je nieuwe levensfase.
Ik zou zeggen: maak er evengoed een fijne tijd van!
Eric Van Parys
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Oldtimerrit

Molenreke viert zijn 20ste verjaardag verder
Een jaar geleden mochten we voorstellen doen voor ons

’s Middags was er een frietkot (mmmm)

feestjaar. Mijn grootste droom was al lang om een mee te

en als dessert was er een ijsje.

gaan met een oldtimer. Ik heb toen natuurlijk dat voorstel
gedaan. Katrien Vandecasteele was meteen enthousiast om
dat te organiseren.
Na vele voorbereidingen zat het programma in elkaar.
De zoektocht naar oldtimers en chauffeurs kon beginnen.

21 mei: het is zover!
Uiteindelijke waren er 30 auto’s. Het was stralend weer!

Zelf heb ik in een rode MG van ’77 gezeten en in een witte
Mercedes cabrio van ’80.
De papa van Ilse was fotograaf van dienst, waardoor we
prachtige foto’s hebben om na te genieten.
Voor mij was het een TOP DAG!
DE MOOISTE DAG VAN MIJN LEVEN!!

In de voormiddag was er een rit van ongeveer 40 km en in

Bedankt!

de namiddag één van ongeveer 30 km.

Dominique George
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Jong geweld?

Marie en Sofie: nieuw binnen de volwassenenwerking én lid van de kasteelredactie

Marie Lambrecht

Sofie Martens

Ik ben 22 jaar. Ik ben afkomstig uit Sint-Michiels.

Ik ben 21 jaar. Ik ben afkomstig uit Waardamme

Hobby's?

Muziek luisteren, films kijken, creatief

Hobby's?

Rolstoeldansen, chatten en spelletjes

		

bezig zijn op de computer, sieraden maken

		

spelen op Facebook.

		

met fimo klei, bezig zijn met mijn

		

Ik hou ook van sudoku’s en woordzoekers

		

huisdieren …

		

maken.

Gezin en dier?

Ik heb 1 zus. Bij pa heb ik één hond, een

Gezin en dier?

Ik heb 3 zussen en 3 broers.

		

basset hound.

		

Ik heb geen huisdieren

		

Bij mijn ma heb ik ook één hond, een

Tv? 		

Mijn lievelingsprogramma’s op tv zijn Thuis

		

beagle, een papegaai, en drie kippen.

		

en Familie.

Tv?		

Mijn lievelingsprogramma’s zijn Thuis en

Dominiek Savio? Ik verblijf in 't Pomphuys.

		

So you think you can dance…

		

Tijdens de week, als ik in Dominiek Savio

Dominiek Savio? Ik verblijf in Montmartre.

		

ben, ga ik naar verschillende ateliers.

		

Tijdens de week als ik hier ben ga ik naar

		

‘s Avonds hou ik mij bezig met tv kijken,

		

de ateliers, luister naar muziek, en ik ga

		

computeren, sudoku’s of woordzoekers

		

ook elke dag naar de kiné.

		

maken.

Vroeger?

Voor Dominiek Savio woonde ik thuis in

Vroeger?

Voor Dominiek Savio woonde ik thuis bij

		

Sint-Michiels. Ik ging naar school in

		

mijn ouders. Ik kwam hier wel naar school.

		

Immaculata in Sint-Michiels.

Redactieraad?

Ik ben in de redactieraad gekomen omdat

Redactieraad?

Ik besloot in de redactieraad te komen

		

ik het wel leuk vind om artikels te schrijven

		

omdat ik er veel over hoorde, en ik wou er

		

over dingen die gebeurd zijn.

		

eens van proeven. Ik vind het leuk in de

		

Ik vind het heel leuk in de redactieraad.

		

redactieraad, maar het is nog maar het

		

begin.

Volg Dominiek Savio en zijn
activiteiten op Facebook
'Dominiek Savio Instituut vzw'
en blijf op de hoogte!

Wens je ERE digitaal?
Heb je suggesties?
Mail naar

ErRoertEntwat@gidts.be
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Jean Bosco Safari
Huisconcert in de Notelaar

Op 3 april werd de Notelaar omgetoverd tot een mini
concertzaal. Die avond vond een huisconcert van Jean Bosco
Safari plaats. Wij waren als woongroep bijzonder trots dat wij
zo’n grote ster in ons midden mochten verwelkomen.
We werden meegenomen doorheen een prachtig verhaal en
werden bovendien muzikaal verwend. Wij genoten in ieder geval
met volle teugen van deze unieke en intieme gebeurtenis! Zeker
voor herhaling vatbaar: een grote aanrader!
Jean Bosco Safari:
“Een huisconcert is de puurste vorm van muziekcommunicatie…
maar ook een zeer broze vorm.
Dank voor zoveel respect tijdens het concert.
Waar ik het meest van genoten heb, buiten de geweldige
reacties die ik na elk liedje kreeg, was de stilte die me aangereikt
werd. Een stilte die als een zilveren schaal aan mij werd
geschonken…en waarop ik muziek kon neerleggen en terug kon
aanbieden.
Dank aan zowel de bewoners, de begeleiders en de andere
gasten voor de schitterende energie die er toen vrijkwam.”

Nieuwe start...
Agnes Phlypo

Op 19 december 1988 kwam Agnes in dienst in Dominiek
Savio. Gedurende meer dan 25 jaar was ze één van onze
centralisten, één van de stemmen aan de telefoon.

ͳͳ de tijd dat de meeste telefoonnummers uit het hoofd
gekend waren
ͳͳ de tijd dat telefoongesprekken op tijd geregistreerd
moesten worden op fiches…
Rustige diplomatie, ook dat was toen nog een heel
belangrijke competentie. Bijvoorbeeld wanneer een
verontruste ouder aan de lijn was en niemand te bereiken
was.
Agnes moest mee-evolueren met de nieuwe systemen,
de zoveel betere centrales waar alles kan… als het werkt
tenminste.
Ik hoop oprecht dat de nieuwe centralisten haar raad
meenemen, indachtig zijn en in weerwil van de vooruitgang,
niet verloren laten gaan.

Zij heeft nog de kennis en de nodige competenties vanuit de
tijd van voor de automatisering:
ͳͳ de tijd dat niemand rechtstreeks naar buiten kon bellen
ͳͳ de tijd dat nummers nog moesten gedraaid worden
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Een grote dank je wel, Agnes, voor je inzet en je niet te
schatten inbreng binnen Dominiek Savio!
We wensen je veel momenten van diep geluk in deze nieuwe
levensfase.

Eric Van Parys

En de winnaar is... Marie-Louise

Award voor meest ambachtelijke mini-onderneming
Weet je nog? De mini-onderneming met haar dikke mutsen,

meerwaarde waarmee je je als onderneming duidelijk kan

warme sjaals, leuke spullen voor minimensjes... alles onder

onderscheiden! Drie teams zijn genomineerd: Marie-Louise,

de noemer 'ik geef je een warm gevoel'?

Kuki en 10Tapas.

Wij hebben hen gezien, maar Syntra West ook ...

Syntra beloont een team dat de theorie uit de opleiding via

Tom Balcaen, directeur Syntra West kondigde de award

de Mini-onderneming in ambachtelijke praktijk omtovert:

als volgt aan: "Meer en beter leren ondernemen in
de KMO, daar staat Syntra voor. Er zijn meerdere miniondernemingen die hun eigen producten fabriceren,
handgemaakte creativiteit. Dit ambachtelijke is een

Marie-Louise, meer dan verdiend! "

Proficiat aan de leerlingen!
Dank voor de steun van de leerkrachten.
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Dranouter Bad

Genieten van zon en muziek en zoveel meer!
Op donderdag 23 april vond Dranouter Bad, belevingsfestival

bemachtigen en genieten van het eerste optreden; Il

plaats. Dankzij een heel mooie sponsoring van de Lions

Sogno met Jan de Smet. Il Sogno is het muziekensemble

Club uit Torhout konden 48 leerlingen uit ons secundair en

van de Lovie en ze brachten bekende en minder bekende

bewoners uit diverse woongroepen gaan genieten.

nummertjes die ervoor zorgden dat al eens een schuchter

Brecht Declercq, leerkracht OV1, was onze reporter ter

eerste danspasje gewaagd werd.

plaatse. Geniet van de woorden en beelden.

Daarna viel den Duits de Panne binnen! Zet drie heren

Donderdagochtend 23 april, een dag waar onze OSO
leerlingen naar uit keken want vandaag stond Dranouter
Bad weer met felrode stift aangeduid op onze agenda. De
affiche had inmiddels geen geheimen meer voor ons want
de weken voor het festival maakten de leerlingen kennis met
de artiesten tijdens de muziekles van juf Leen.

Gogogo... here we come!
Na wat gepuzzel vond iedereen een plaatsje in onze
festivalshuttle en een klein uurtje later konden we behendig
parkeren op de nog bijna lege parking. Op de dijk merkten
we meteen dat het ook dit jaar weer helemaal top zou
zijn. We werden op spectaculaire wijze onthaald door een
nieuwsploeg van de hogeschool. Moet het gezegd worden
dat Swenja hen uitgebreid en met veel gebaren van uitleg en
nieuwtjes voorzag?

Music Maestro
Nadat we onze tickets omruilden voor een felroze
polsbandje konden we een plaatsje vooraan in de tent
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op een podium met mandolines, balalaika’s, ukeleles en
andere vreemde instrumenten laat hen nummers coveren
uit het hardere genre en je hebt een perfect optreden van
Mandowar. Rammstein, Nirvana, Manowar, AD-DC, Guns
’n Roses, ze passeerden de revue in een nieuw en origineel
jasje. Na het optreden was er tijd voor een handtekening en
een foto met de zanger, heavy metal is still alive and kicking!

Picknicktime
Van al dat feesten en meezingen kregen we wel toch wel
een droge keel en honger, gelukkig scheen de zon en konden
we op de dijk genieten van een heerlijke picknick die à la
carte voor onze leerlingen werd klaargemaakt met een
lekkere bijhorende frisdrank. Daar kikker je van op! Wat
nog belangrijker was, het gaf ons nieuwe energie om de
esplanade te ontdekken.

Music and more
Dranouter Bad wil meer zijn dan een muziekfestival want
traditiegetrouw werd de dijk ingenomen door standjes

Artikel: Brecht Declercq
Foto's: Contrabas

van (hoge)scholen en organisaties die een variatie aan

A little bit of this ... a little bit of that

workshops voorzien; clowns, goochelaars, ballen werpen,

We profiteerden van het moment om ons te goed te doen

bellen blazen, samen zingen en muziek maken, een rit op

aan wat festivallekkers. Wat zou het worden? Pizza, frietjes,

een gocart, je laten verzorgen of een stukje belevingstheater,

cola of limonade? De leerlingen konden zelf kiezen en even

je komt werkelijk ogen en oren (en vooral tijd) te kort. Toch

later zat iedereen in stilte te genieten.

konden we genieten van voeldozen en belevingstheater

Nadat de inwendige mens gespijsd was, was het opnieuw

door de leerlingen van Stella Maris.

tijd aan de ogen en oren om te genieten van Cookies and

Belgium: 12 points!
De volgende optredens die we wilden zien waren ‘De
Fanfaar’ en de Romeo’s. De Fanfaar maakt poprock en is
gekend door de samenwerking met Urbanus, er passeerden
enkele Urbanusklassiekers die bij onze leerlingen goed in de
smaak vielen!
Ondertussen liep de tent al aardig vol want de
verwachtingen waren hooggespannen voor de Romeo’s.
Er steeg dan ook een oorverdovend gegil, getier

Cream die bekende en hedendaagse popnummers coveren
vergezeld van een heuse lichtshow. Aanvankelijk was het
rustig in de zaal maar met het aantal kijklustigen steeg de
ambiance. Aan de reacties van de leerlingen was trouwens
te zien dat ze veel beter op de hoogte zijn van wat reilt en
zeilt in het hedendaags popwereldje dan meester Brecht.
Naarmate de show vorderde werd de lichtshow nog
intenser tot groot genot van de leerlingen en vooral dan van
Matthias.

en geroep op toen de drie mannen met een grote

This is the end

tandpastareclameglimlach het podium bestegen.

Na het optreden moesten we nog even bekomen maar veel

De cd werd gestart en meteen was de meute in extase!

tijd was er niet want we pikten nog wat nummers mee van

Er werd gedanst en gefeest terwijl de heren hun grootste

de DJ die deze editie van Dranouter Bad afsloot. Er kon zelfs

klassiekers zongen. Overal waren vrolijke en bij menig

nog een polonaise van af! Iedereen was het unaniem eens.

vrouwelijk fan verliefde gezichten te zien en Matthias

Het was een geslaagde dag geweest met veel muziek,

demonstreerde het betere voetenwerk tijdens ‘de Sertaki’.

vriendschap, zon, lachende gezichten en ambiance.

Na deze show van formaat werden nog kwistig

Het was dan ook heel erg stil onderweg naar huis…

handtekeningen uitgedeeld en liep de tent zowat leeg.

Tot volgend jaar… Dranouter Bad!
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Daar is de zon ...
Column Hanne Delmotte

Glanzend op elke schoongewassen auto en glinsterend
in ieders ogen schijnt de zon. Prima weertje voor
felgekleurde bikini’s, rondslenteren in de stad met een
hoopje vrienden of gewoon luilekkeren in de stralende zon.
Blote, gladgeschoren benen glanzen van de overdaad aan
zonnecrème. Maar niemand heeft bezwaar want de zon
schijnt!
Het wordt dan ook stilaan een sport … hoe korter het
rokje, hoe liever we het hebben. Ik frons dan ook m’n
wenkbrauwen en trek een bedenkelijk gezicht wanneer
een groepje 'oudere' dames mij voorbij wandelt met echte
minirokjes. Het scheelde niet veel of ik had geweten welk
kleur slipje ze aan hadden. Ik glimlach vriendelijk en kijk
zo snel als mogelijk de andere richting uit om toch maar
niet door hen te worden opgemerkt. Maar de korte rokjes
houden stand, vlak bij mij …!
HELP! Ik probeer liefdevol en “schaapachtig” te kijken in
de richting van de 'oudere' dames met veel te korte rokjes.
Maar ik weet niet of ik mijn tactiek goed heb ingeschat.
Ik doe alsof ik overtuigd lach met een opmerking die de
persoon naast mij maakt. De hoop dat ze er mij vanaf laten
komen met een vriendelijke glimlach. Maar toch blijven ze
noodgedwongen staan. Ik krijg de bibber in mijn knieën,

Alice in Zombieland
Leestip van Jordi Devolder

schraap mijn keel, doe alsof ik gebeld word, haal mijn GSM

Lange zwoele zomeravonden, vakantietijd ... weg van

boven, neem zogezegd op, wandel nonchalant voorbij, stap

computerschermen, tv's ... tijd voor en boek met een lekker

een paar meter verder terwijl ik babbel tegen een persoon

glaasje aperitief? Jordi Devolder geeft jou leesvoer: 'Alice in

die er helemaal niet is.

Zombieland' (Auteur: Gena Showalter (Harlequin, 2014))

Opgelucht haal ik adem wanneer ik vaststel dat mijn

Korte inhoud

afleidingsmanoeuvre gewerkt heeft.

Alice is een doodgewoon meisje tot haar leven in één avond

Ik snak naar adem, veeg het zweet van mijn hoofd en trek

overhoop wordt gehaald wanneer haar familie sterft.

mijn T-shirt recht.

Ze wou dat ze de tijd terug kon draaien om een paar dingen
anders te doen. Ze zou haar moeder niet meer smeken om
met papa te praten. Ze wou dat ze haar zusje nog een keer
kon knuffelen. Ze wou zoveel dingen, maar helaas kon het
niet.
Haar vader had al die tijd al gelijk, de monsters bestonden
echt, hij was niet gek. Nu heeft ze enkel nog haar
grootouders. Het was zogenaamd een auto-ongeluk, maar
ze wist wel beter. Het waren de zombies die haar familie
vermoordden. Om uit hun handen te kunnen blijven moet ze
leren vechten. En daardoor legt ze haar leven in de handen
van de grootste bad boy van de school, Cole Holland ...
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Schermbellen
Proefproject Frans

Schermbellen is een project binnen het vak Frans in

		

verder kan gebruiken via het project Schermbellen

opleidingsvorm 1 voor leerlingen met een sterke kennis van

		

en dat ik hierbij de jongeren help om hun kennis

de Franse taal en die deze nog wensen te versterken.

		

van de Franse taal te verbeteren.

Leerlingen breiden hun kennis en vaardigheden

		

Op vraag van de leerkracht werden via Skype

uit in contact met vrijwilligers via Skype of andere

		

telefoongesprekken gevoerd tussen vrijwilliger en

internetgebonden communicatiekanalen .

		

leerling, bv. reserveren van hotelkamer, informatie

Wekelijks schermbellen de leerlingen met verschillende

		

over museumbezoek, restaurantbezoek.

vrijwilligers om telkens andere vaardigheden in te oefenen.
We maken kennis met twee van onze vrijwilligers.
Wie bent u?

Waarom vind je dit project waardevol?
R: 		

Naast het lezen, schrijven en begrijpen is het

		

spreken van een taal van het grootste belang.

R: 		

Ik ben Robert Spileer. Ik ben gepensioneerd.

MC:

Via mijn ondersteuning kan ik de leerlingen de kans

MC:

Ik ben Marie-Claire. Ik ben 57 jaar, gehuwd en

		

en de durf geven om tijdens een spontane

heb 3 kinderen. Elien Castelein, leerkracht OV4 en

		

conservatie in het Frans de juiste info te vragen en

GON-begeleidster is één van mijn dochters.

		

te geven.

		

Ik leerde 3 sympathieke jongeren kennen, die ik een

		

warm hart toedraag en zeker nog verder wil

		

begeleiden.

Waarom doe je mee aan dit project?
R: 		

Om te vorderen in het leren van een taal is de

		

praktijk ervan noodzakelijk en alle middelen

		

helpen.

MC:

Ik woon in Roeselare, maar heb altijd in een

		

Franstalige verzorgingsinstelling in Herseaux

		

gewerkt als nachtverpleegster.

Wat moet je precies doen?
R: 		

Mijn taak bestaat erin de leerlingen te helpen zich

		

uit te drukken en ze verbeteren indien nodig.

MC:

Door mijn job heb ik de Franse taal leren 		

		

appreciëren. Ik vind het leuk dat ik de Franse taal

Onafscheidelijke duo's
Marnik Demets en zijn fiets

Sharon en Andy

Waarom komt u altijd met de fiets naar school?

“Waarom staan jullie iedere ochtend op de bussen te

Fietsen is mijn favoriete sport. Ik heb tevens ook al meerde

wachten?” is de vraag die ik stelde aan Sharon en Andy.

Alpencols bedwongen. Fietsen brengt mij tot rust, daarom

Hun antwoord was omdat wij hier iedere ochtend iedereen

zoek ik ook meestal rustige wegen op.

een goedemorgen wensen ‘en ook om mijn vroegere bus

Bent u ooit al eens met de wagen naar school gekomen?
Ik kom enkel met de wagen als ik niet voor middernacht
naar huis kan gaan.
(Thibault Degroote)

begeleidster nog even te zien, en te spreken’, voegde Sharon
er nog aan toe.
En de reden dat ze twee handen op één buik en
onafscheidelijk zijn, is doordat ze een koppel zijn.
Wat kan liefde toch mooi zijn!
(Gill Devoldere)
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Busje komt zo...

Achter de schermen van Rit 5 en Rit 12
Rit 5		

Dagelijks rijden er 20 bussen doorheen West-Vlaanderen om
leerlingen van thuis naar onze school te brengen en terug.

Chauffeur: Francine Vermeulen			

Busbegeleiding: Kaat Strubbe

Kaat is een heel lieve busbegeleidster en is heel sterk

Club Brugge - Anderlecht is geweest kan Niel

geboeid door cowboys. Ze weet ook vele leerlingen

het vaak zwaar krijgen door onze trouwe Brugge

te boeien en dagelijks moet ze haar puzzel van de bus

supporters, Artuur, Robbe Thijs,Vic, Emile en

bijhouden, want het wijzigt dagelijks op die rit.

Justin.

Francine is onze chauffeur samen met Kaat vormt
zij een heel sterk duo. Zij weet als geen ander
dagelijks de kortste route te vinden op hun dagelijks
wijzigende rit, en dat is niet altijd simpel. We zijn heel
blij dat we zo’n duo hebben op busrit 5
Hoi iedereen. Wij zijn bus 5.
Bij ons zit de ambiance er goed in.
ff Thibault houdt er van elke busrit iedereen aan
het zingen te krijgen.

ff Veel meisjes hebben we niet mee, maar Heidi,
Chelsy en Cloe zijn graag gezien.
ff De internen Ruben, Matthieu en ook Robbe
Vanthournout zijn minder vaak mee.
ff Mederic houdt enorm van dieren en Bryan speelt
graag Nintendo.
ff Pieter is in de ban van Disney, Amerika en thuis.
Kortom veel verschillende gespreksonderwerpen om
de busrit mee te vullen en verveling niet mogelijk is.

ff Na het weekend kunnen de voetbalperikelen
voor extra ambiance zorgen. Zeker wanneer het

Rit 12		

Chauffeur: Gwendoline Vandenweghe		

Busbegeleiding: Els Vergote

Gwendoline Vandenweghe, woont in Pittem en is

ff Aya mooi kan lachen en prachtig haar heeft?

een heel charmante chauffeur.

ff Remi, Julian en Chesea elke dag een boek, een

Busbegeleidster is Els Vergote en zij woont ook in
Pittem. Dus kunnen ze samen ’s morgens van bij

speeltje of een knuffel meebrengen.
ff Onze kleinste spruit op de bus Ellie is? Ze is 3 en

huis starten met hun rit. Els is een hele lieve en

ze heeft een boontje voor … ,neen, dat gaan wij u

enthousiaste busbegeleidster, die enorm begaan is

nu niet zeggen zie!

met de leerlingen en meestal alle leerlingen dagelijks
mee heeft met de bus. Ze komen niet te vroeg aan op

ff Axana een lieve meid is, al is ze soms een beetje
het noorden kwijt?

school, maar ze komen er wel.

ff Gauthier en Ken de stilste zijn op de bus?

Wist je dat ...

ff Emile niet veel mee is omdat hij intern is, maar

ff Onze rit in Kortrijk begint bij ... Marjolein en dat
zij 'ons krieken van de dag' is?
ff We daarna doorrijden naar Chaima, die haar
dutje verder doet op de bus?
ff Kalistan graag zingt en snippertjes kan maken als
de beste?
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wel heel mooie 'Furie’s' kan tekenen?
ff Jordy, Shana en Angelo in dezelfde wijk wonen en
de oudste van onze bus zijn?
ff Jasmien en Beau goede vrienden zijn en dat Beau
op vrijdagavond samen met Qmusic aftelt naar
“HET IS WEEKEND!!!”.

Nieuwe start...
Erwin Gheyle

Een heel fijne collega,
een echte vakman.
Zowel ergotherapeut -met oog voor
aanpassingen aan de werktafel,
een ‘krak’ in het correct en kritisch
inschatten van mogelijkheden
bij onze jongeren- als leerkrachtinstructeur zeer nauwgezet, loyaal uitvoerend, professioneel. Met stappenplan,
instructiefiche, voorbeelden, met raad en daad gaf hij het beste van zichzelf:
meester-montage… Gitsenaar, reuzenman, fietseling en ambiancemaker. Met
Erwin erbij wordt de groep warmer en enthousiaster.
Het beeld dat ik blijvend wil koesteren: een dikke ringmap met halve
kladblaadjes op klassenraad (als een agendapunt afgewerkt was, werd het
briefje gescheurd) en een boekje met kernwoorden om een mopjesreeks aan
te vatten. Ofwel een vol of een leeg glas, geen halve waarheden, altijd een
kwinkslag klaar.
’t Moste moa gjeen kermesse zien of hoe de stilte terugkeerde bij de start van
een schoolteamvergadering. Erwin, we zullen je missen, maar vooral: het ga je
goed! ‘Jeun djoe!’

Nieuwe start...
Eddy Malfait

Ik heb me de afgelopen dagen zitten
afvragen hoe het mogelijk is om de carrière
van Eddy Malfait in een aantal woorden
te beschrijven. Als ik voor Eddy een aantal
eigenschappen moet opsommen, denk ik
spontaan aan zeer deskundige metser,
goedlachs, sportief en levensgenieter.
Op het gebied van verwezenlijkingen van
Eddy binnen onze organisatie is de lijst
ook niet gering. Denken we maar aan
de metselwerken aan de loodsen van de
groendienst, het stationnetje en Hoeve Ter
Kerst of recentelijk nog aan de aanleg van de terrassen bij Balans.
We kunnen wel stellen dat Eddy zowel letterlijk als figuurlijk zijn steentje heeft bijgedragen. Eddy, bij deze wensen we je dan ook het beste voor je brugpensioen en
eindigen we niet met een tot ziens, maar wel met tot hoors.
Muriël Maeyens
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Etenstijd!

Populaire voornamen

Forel met frambozenbier

Welke horen we het meest in Dominiek Savio?

Ingrediënten

Welke horen we het meest in Dominiek Savio? Welke is de meest

4 forellen, ontgraat

populaire voornaam bij het personeel?

2 wortelen

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen, zowel in zorg als in

1 prei

onderwijs, personeel dat werkt in ’t Spoor, het Stationnetje,

1 ui

met kinderen, jongeren of volwassenen, medewerkers uit

0,5 groene selder

ondersteunende diensten, leidinggevenden …

100 g champignons

De ontknoping!

2 dl frambozenbier
4 eetlepels boter

Vrouwen - Plaats 1ste : An(n)

3 eetlepels bloem

Mannen - (gedeelde) 1ste Plaats: Filip | Philip

Cayennepeper
Peper en zout

Voorbereiding

Overzicht van alle populaire namen?

Laat de forellen lichtjes ontdooien.

Vrouwen

Verwijder de vinnen en de ogen

1. Ann (22)
2. Veerle (15)
3. Hilde (14)
4. Annelies, Els, Sofie/Sophie (13)
5. Marleen (12)
6. Katrien (10) - Karin/Carine (10)

Bereiding (ca 40 minuten)

7. Stefanie/Stephanie (7)

Laat de fijngesneden ui zacht worden in 1 eetl. boter.

8. Greet (5)

Voeg achtereenvolgens en met telkens 1 minuut
tussentijd de 2 fijngesneden wortelen, 1/2

Mannen

fijngesneden selder, 1 fijngesneden prei (wit) en de

9. Filip/Philip - Marc/Mark (5)

schijfjes champignon toe.

10. Jan – Dirk – Luc - Patrick (4)

Laat enkele minuten sudderen.

11. Geert – Bart – Johan - Peter (3)

Schik de forellen in een licht beboterde ovenschotel,
kruid met peper en zout en doe er de groenten bij.
Kruid met peper en zout en overgiet met 2 dl
frambozenbier. Dek de schotel af en laat die op 225°C
gedurende 25 min gaar worden.

Dank
aan alle mensen die langskwamen om op de foto te staan.
aan Veerle Cuvelier, leerkracht BuBaO, die het hele werkjaar lang
mensen samenbracht rond dit thema.

Schik de forellen op een schotel en hou ze warm.
Zeef het kookvocht.
Voor de saus smelt je 3 eetl. boter. Meng er de bloem
door. Leng al roerend aan met het kookvocht tot je de
saus bekomt.
Roer er de uitgelekte groenten onder en kruid met
cayennepeper.
Dien op met aardeappelpuree of kroketten.
Luc Stroobant
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Je kreeg een eigen naam
om altijd mee te leven;
die kan nooit meer van jou vandaan
en kan je nooit meer weggegeven;
hij groeit voor altijd met je mee
zonder te veranderen;
hij leert je dat je iemand bent
anders dan alle anderen.

An(n)
Van links naar rechts:
Ann Vlieghe (sociale dienst secundair), Ann Van Onacker (schoonmaak Withuys), Ann Provoost (ergo Molenreke), Ann
Claerhout (woonbegeleidster Barriere), Ann Uyttenhove (jobcoach Molenreke), Ann Claeys (schoonmaak Withuys), Ann Pardon
(verpleegster Withuys), Ann Florizoone (thuisbegeleidster ’t Spoor), Ann Verkest (woonbegeleidster Pomphuys), Ann Priem
(verpleegster kasteel), Ann Vandeputte (medewerker vrijwilligersdienst), Ann Samoy (diensthoofd begeleiding lager), Ann
Dejonckheere (dienst processen), An Bollein (ergo BuBaO), Ann Casaert (leerkracht BuSO)

Verontschuldigd van links naar rechts: Ann Seynaeve (leefgroepbegeleidster lager), Ann Delameilleure (busbegeleidster), Ann
Laperre (logo zorg lager), Ann Vermaut (leefgroepbegeleidster secundair), Ann Vanmaele (leefgroepbegleidster lager),
An Deblaere (secretariaat schoolgaanden), Ann Huyghe (nachtverpleegster – geen foto)

Van links naar rechts:
Filip Coudron (schilder)
Philip Vanneste (gedelegeerd bestuurder DC GID(t)S)
Filip Vandenberghe (leerkracht BuSO/GON-begeleider) Filip
Roelens (kinderneuroloog)
Verontschuldigd:
Filip Carlier
(verantwoordelijke dienst

Filip
Philip

verplaatsingsbeleid)
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Mijn hobby...

Freddy Detollenaere & reizen
We zijn altijd wel benieuwd naar wat een mens zo allemaal
bezig houdt. Sommigen lezen een boek, anderen gaan vissen
of maken liever een mooi schilderij.
Er zijn ook mensen bij die het liever verder van huis zoeken.
Zoals Freddy Detollenaere bijvoorbeeld. Hij doet niets
liever dan reizen. Jammer dat een hobby is die toch wel wat
spaarcenten vergt ... want anders zagen Freddy nooit thuis.
We gingen eens bij hem langs voor wat meer uitleg.
Freddy, waarom is reizen jouw grootste hobby?
Ik reis vooral om andere culturen te leren kennen.
Hoe oud was jij toen je voor het eerst op reis ging?
Ik was 25 jaar.
Waar ben je al allemaal geweest?
Ik ging naar Amerika, Australië, Afrika, Brazilië, Schotland,
Ierland, Londen, Parijs, India, San Francisco, Florida,
Marokko ...
Wat was je favoriete reis?
Afrika.
Waarom is dit je favoriete reis?
Het is mijn favoriete reis voor de safari. Ook voor de cultuur,
hoe ze daar leven.
Wat is het verste dat je al bent geweest?
Dat was mijn reis naar Australië.
Ging je liefst naar warme of liever naar koude streken?
Ik ging toch wel liever naar warme streken.

Nieuwe start...
Marc Soenen
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Interview: Sofie Martens

Ging je dan alleen op reis of nam je begeleiding of
vrijwilligers mee?
Ik ging op reis met vrijwilligers.
Verbleef je dan in een aangepast hotel?
Ja, dat wel.
Bracht je veel souvenirs mee van je reizen?
Ja, vooral maskers.
Heb je nog contact met mensen die je tijdens je reis leerde
kennen?
Nee ik heb geen contact meer.
Heb je nog reisplannen?
Ja, maar nu nog niet direct.

6 mei 2015 - Dominiek Savio Feest

Het land van morgen

10 jaar
Olivier Dehaese
Nico Castelein
Bram Rosseel
Steven Vanackere

20 jaar
Anja Coucke
Peter Penninck

Vips

Pascal Lechat

Jens Bertelsen
Ann De Baecke

25 jaar
Linda Fonteyne
Rosa Hoornaert
Martine Parmentier
Rosette Derhore

Genieten van zon, zee en strand
Schoolreizen naar zee ...

Nieuwpoort
LIeveheersbeestjesklas
Vrijdag 5 juni, Frank beloofde ons een tropisch warme
dag, met op het eind van de dag kans op onweer. Dat
wordt spannend, want wij trekken die dag met de
lieveheersbeestjesklas naar zee.
Iets voor 9u komen de 4 leerlingen van onze klas, met short
en t-shirt, aan in het paviljoen. Nog snel de laatste spullen
bij elkaar zoeken, en dan zijn we klaar om te vertrekken!
De camionette wordt geladen met schopjes, emmers, liters
water en veel zonnecrème. Op naar het verre Nieuwpoort!

om te klinken op een leuke schoolreis.
Na de aperitief volgt onze jaarlijkse afspraak in ‘het
Dolfijntje’. Daar vullen we onze buikjes met overheerlijke
frietjes.
Zoals dat hoort bij tropische temperaturen is het ook voor
ons tijd voor een siësta! We installeren ons op het strand ,
met handdoeken, schepjes, harkjes en de parasol …
Wanneer we genoeg gerust hebben, trekken we naar het
water. De eerste stapjes in het water voelen wat fris aan,

Ginds aangekomen gaan we op zoek naar go-cart waar we

maar al gauw doet het koele zeewater ongelooflijk veel

met z’n allen samen op kunnen. We vertrekken voor een half

deugd. We spetteren, lopen, springen, rijden en genieten!

uurtje rijplezier. Gelukkig hebben we getrainde kuitspieren,
want het blijkt toch niet zo eenvoudig om die go-cart met z’n
allen vooruit te duwen.

Maar van over zee komen donkere wolken naar ons toe…
De zon verdwijnt achter de onweerswolken en voor ons is
het gelukkig tijd om op te vertrekken. Net voor het onweer

Na een halfuurtje lachen en genieten is het tijd voor een

losbarst rijden we moe maar voldaan terug naar Gits.

aperitiefje op de dijk. We zoeken een plaatsje in de schaduw

Ona, Anna-Maria, Aya, Jasmina, Juf Veerle, Sophia en Sofie
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De Haan
Kanarie-, eendjes- en bijtjesklas
Wat was het fijn om op 4 juni wakker te worden! Vandaag
zouden we met de onderbouw naar de zee gaan, joepie!
En het werd nog beter toen we buiten keken, een stralend
blauwe hemel, alweer joepie!
Er was al ambiance op de bus, we luisterden naar
‘zeeliedjes'! We kwamen aan in het Zeepreventorium in De
Haan waar we enthousiast onthaald werden. Hier zouden
we ’s middags onze picknick opeten.
We lieten onze spullen vlug achter om een wandeling op de
dijk te gaan maken…
Na een ferme klim door de duinen zagen we de zee voor
ons… Tijdens de leerwandeling merkten we dat iedereen
heel wat geleerd had over ‘de zee’.
Na het middageten trokken we terug naar het strand, dit
keer met onze schepjes, emmertjes, vliegers, … Spelen
maar!
We sloten de dag af met een verfrissend ijsje … Mmmm …
Wat een zalige dag was dat!

Lekker vers

Onze eigen moestuin!
Net voor de paasvakantie hebben we een moestuintje op onze
speelplaats geplaatst. Daarin zaaiden we allerlei groenten en
bloemen, zoals radijsjes, boontjes, zonnebloemen …
Vorige week konden we alvast smullen van onze heerlijke ijsbergsla.
Dit was lekker bij de frietjes … mmm.
Smakelijke groetjes Pauwenklas van juf Hannelore.
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Teamwork!

DSI goes Wings 4 Life 2015
Op zondag 3 mei werd de tweede Wings for life

Een echt 'feel good moment'

loopwedstrijd georganiseerd. Dit is een loopwedstrijd die

Team John! Team Bavo! Team Laura! Team Hanne! Team

wereldwijd op hetzelfde moment start en waarbij de finish

Griet! En nog een aantal teams stonden om 13u klaar om te

de lopers inhaalt … een ‘catcher car’ start een half uur na de

starten! Echt TOP: mijn hobby combineren met mijn werk en

lopers en rijdt aan 15km per uur gedurende het eerste uur.

vrienden. Het werd één van mijn mooiste loopwedstrijden…

Daarna wordt de snelheid opgedreven tot de laatste loper
ingehaald wordt. De opbrengst van de loopwedstrijd gaat
integraal naar het onderzoek naar dwarslaesies. Het leuke
aan die loopwedstrijd is dat mensen met een beperking ook
mogen meedoen … In België werd de start in Ieper gegeven
om 13u00.

Onvergetelijk!
Ook voor de leerlingen was het een unieke ervaring… al van
uren vóór de start was de glimlach niet meer van hun gezicht
weg te toveren. Voor velen was het de eerste keer dat ze aan
zo’n groot evenement deelnamen.
Daar we allemaal achteraan moesten starten (om de andere

Een paar weken voor de start zijn de kinesitherapeuten van

lopers niet te hinderen met de rolwagens) hebben we

de Catacomben in gang geschoten om 12 van hun leerlingen

continu lopers ingehaald… Enkele lopers/duwers liepen voor

tijdens die wedstrijd voort te duwen.

de rolstoel en zorgden ervoor dat de weg vrij was zodat we

Dank voor de steun!
We hadden heel lichte rolwagens nodig waarin onze
leerlingen goed ondersteund werden en veilig zaten.
De firma Otto Bock was zo vriendelijk ons de rolstoelen voor
die dag uit te lenen en Orthotaal was er voor het logistieke
luik! Christoph en zijn team brachten de rolstoelen ter

gemakkelijk konden voorbij steken …
De enthousiaste aanmoediging van de leerlingen zelf en van
de vele supporters langs de weg stuwde ons vooruit en gaf
ons vleugels.
Onze leerlingen glunderden en ondanks het minder goede
weer was het toch een onvergetelijke ervaring!

plaatse en stonden paraat voor technische assistentie.

Op naar een volgende editie?

De dames van Inner Wheel Kortrijk hadden voor sponsoring

Het merendeel van de lopers is van plan om de volgende

gezorgd waardoor de leerlingen geen inschrijvingsgeld

editie zeker ook mee te lopen/duwen… Super!!! Want er zijn

moesten betalen.

ook heel wat leerlingen die volgend jaar willen meedoen!

Na het versturen van een heel aantal mails, het posten van

Heel hartelijk dank aan Otto Bock, Orthotaal, Inner Wheel

een ‘evenement’ op Facebook en het aanspreken van enorm

Kortrijk en mijn lieve collega’s die mij zo gesteund hebben in

veel mensen…hebben 76 lopers/duwers beloofd ons te

dit initiatief!!

helpen. Enkele leerkrachten, therapeuten en begeleiders van

Maar vooral…heel hartelijk dank aan alle lopers/duwers!!

DSI deden ook mee!!

Zonder hen was dit niet mogelijk geweest!

Laatste voorbereidingen

Op naar Wings for Life 2016!!

In de weken voor de wedstrijd groeide de spanning. De
leerlingen ontpopten zich tot heuse trainers die polsten naar
onze loopervaring en welke afstand we dachten te halen.
Ze voelden zich niet te beroerd om onze lat nog hoger te
leggen, want natuurlijk hoopte iedereen dat zijn team zo ver
mogelijk zou lopen!
Teams werden gevormd: een 5 à 8 lopers/duwers per
rolwagen zodat het niet té lastig zou worden (vooral op
de kasseien!!) T-shirts werden geprint met de logo’s van
Orthotaal, Otto Bock en Inner Wheel… de rugnummers
werden op de dag zelf voor iedereen afgehaald en
uitgedeeld… en om 13u stonden we allemaal paraat!
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Natacha Van Caster
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Dol-fijn!

Arthuur & Yotta
Op dinsdagnamiddag 24 april mochten we met gans de
leefgroep (honingboom) naar het dolfinarium in Brugge.
En niet voor zomaar een show: onze Arthuur was één van de
negen kinderen die daar samen met het Reva-team van UZ
Gent 6 weken had mogen werken met de dolfijnen.
Arthuur leerde Yotta vele trucjes aan, waarvan wij allen
konden meegenieten. Het was een super ervaring!
Bedankt dat we de kans kregen om dit mee te maken!
De kindjes en juffen van de Honingboom

Snoezelkermis
De kleuters op zwier

Op dinsdag 26 mei zijn we met onze kleuters naar de
snoezelkermis geweest. Zowel de rupsjes-, krokodil- alsook
de kikkerklas waren van de partij.
In de voormiddag konden we de verschillende dieren
waarnemen op de kinderboerderij in Marke. Ons eerst
waargenomen dier was een pauw, hij praalde meteen zijn
veren uit toen we aankwamen. Vervolgens namen we een
kijkje in de wei bij de ezels, daarbij stond een prachtige
waterval. De kleuters mochten water gieten bovenaan, het
water liep naar beneden en eindigde in de waterbak van de
ezel. Leuk!
Daarna namen we een kijkje in de stal. Wat zagen we daar?
Een ongelooflijk groot varken! In de andere wei konden we
schapen, geiten en pony’s bewonderen.
’s Middags genoten we van een heerlijke picknick en daarna
mochten we eindelijk gaan snoezelen!
Wij waren niet de enige, andere scholen waren ook van
de partij. Buiten stonden allerlei tenten, ingedeeld in
verschillende thema’s: boerderij, muziek, natuur, water,
werkmateriaal … Het experimenteren met alle zintuigen
(voelen, ruiken, zien, horen en proeven) stond voorop.
Vervolgens gingen we naar binnen. Daar waren er
verschillende verduisterde ruimtes om te ontspannen.
Vooral licht, sfeer en kleuren stonden daar centraal. Voor we
het wisten was de tijd om en moesten we weer vertrekken
richting Gits!
Juf Fien en juf Sally
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Wij vierden feest!

Proficiat aan alle communicanten en vormelingen
Proficiat aan...
1. Remi Verslype
2. Chelsey Goegebeur
3. Zayneddine Rodrigues
da Silva

4. Eleni Defever

Eerste Communie - 6 juni 2015

5. Niels Langouche
6. Lena Verslijpe
7. Julian Benoit
8. Angelina Van 't
Westeinde

Heilig Vormsel - 23 mei 2015

Proficiat aan...
1. Jochen Verjans
2. Kyano Samyn
3. Vic Liessens
4. Chelsey Soenens,
5. Cloé Lecocq
6. Yaron Bouckaert
7. Ricco Feys
8. Axel Ryckaerts
9. Mathijs Catteeuw
10. Hannah Deroo
11. Justin Minjauw
12. Laura Moens
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Bezoek Hilde Crevits

Bezoek aan basisschool en middelbare school
Minister van Onderwijs Hilde Crevits bezocht op dinsdag 28

Louis? Dan neem ik met plezier jouw werkje mee en geef

april Dominiek Savio. Het doel van haar bezoek was om in

ik het een mooi plaatsje in mijn bureau. Dank je wel, Louis!

dialoog te gaan met de directie en het schoolbestuur van

Nog even tijd maken voor een foto, ja, ook voor een selfie!

onze scholen. Thema's zoals begeleiding, scholenbouw,

Zo, en nu naar de Platse waar minister Crevits nog een

topsport voor leerlingen met een beperking werden tijdens

interview zal geven met leerlingen van het middelbaar.

het bezoek besproken.

Basisonderwijs
Na het bezoek mochten enkele leerlingen van het lager
onderwijs haar begeleiden naar de Platse en uitzwaaien.
Maar eerst kwam minister Crevits nog kort even de
reigerklas binnen. Ze ging rond in de klas, keek waarmee de
leerlingen bezig waren en maakte kort een praatje met de
leerlingen. Minister Crevits was écht geïnteresseerd in wat
de leerlingen aan het doen waren. Het is een vriendelijke en
vlotte mevrouw.
Als aandenken aan onze school mocht minister Crevits een
kunstwerk meenemen uit ons groot museum. Ze mocht een
werkje kiezen uit de bijtjesklas. Welk werkje ging ze kiezen?
Wie wil zijn werkje weggeven? Gelukkig bijna iedereen. Ze
vond het héél moeilijk kiezen. Wie is de jongste van de klas?
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Juf Veerle Cuvelier

Interview
Jordi Devolder kreeg de kans om minister Crevits enkele
vragen te stellen.
Waarom werd u minister?
Oei, door de verkiezingen eigenlijk. Eerst moest ik
deelnemen aan de verkiezingen. Ik had veel stemmen en
ben daardoor verkozen in het parlement. Mijn partij, de
CD&V heeft toen gevraagd of ik minister wou zijn.
Eerst was u minister van openbare werken, en nu opeens
van onderwijs. Waarom die grote stap?
Wel, ik vind het goed dat je als minister niet te lang hetzelfde
doet. Onderwijs is altijd al mijn grote liefde geweest, dus ik
ben er heel blij mee.

Heeft u er geen spijt van?
Neen, helemaal niet, en zeker niet als ik naar hier mag

Het museum

Projectweek en schoolfeest

komen en lastige vragen mag beantwoorden.

Wat vooraf ging……

Wat vindt u van pesten op school?

Op vrijdag 3 april kwamen alle kinderen van het kleuter en

Dat zou niet mogen, dit kan helemaal niet.

lager samen om kennis te maken met directeur Hendrick en

Wat wilt u daaraan veranderen?

zijn mooi museum.

Dat is niet zo eenvoudig. We moeten allemaal goed weten

Er stelde zich al meteen een groot probleem. Nog voor de

hoe erg het is als iemand gepest wordt. We willen in ieder

deuren van het museum opengingen hadden een aantal

geval dat de jongeren beter voor elkaar zorgen. Als je ziet

kinderen door dat er iets niet pluis was. Af en toe

dat iemand gepest wordt moet je weten hoe erg dit is, en

verschenen er gemaskerde mannen met schilderijen in

moet je helpen om daar iets aan te doen. Daar moeten we

de hand. Er was ook wel heel veel lawaai in het museum. En

voor zorgen.
Waarom heb je gekozen voor de CD&V?
Dat is iets wat ik al heel lang geleden heb beslist, al een jaar
of 20 geleden heb ik beslist om actief bij de CD&V te gaan.
Ik vind dat die partij er het best voor zorgt dat mensen het

inderdaad, die gemaskerde mannen hadden het museum

leeggeroofd!

De directeur was geruïneerd en dat net voor de belangrijke
tentoonstelling van de nieuwe wereldberoemde werken.
Gelukkig waren Marcello de poetsman en Katinka de
klusjesvrouw aanwezig om samen met Marcel voor een

goed hebben zonder extreem te zijn.

oplossing te zorgen.

Wat vind je van Dominiek Savio?

Deze diefstal vormde het begin van een heleboel

Ik ben veel te kort op bezoek geweest. Ik wil wel nog eens
terug komen. (Ja, dat begrijp ik.)
Ik heb gehoord dat jij de vakken op de scholen wil
veranderen. Welke vakken zou jij zelf inrichten?
Zoveel mogelijk sport. Sport vind ik echt heel erg belangrijk
op school. Jullie school is heel goed bezig om voor extra
sport op school te zorgen.
(Ja, ik heb gelezen dat jij ook een goede loopster bent.)
Inderdaad, ik loop veel.

belevenissen. Vol spanning konden de leerlingen beginnen
aan hun paasvakantie. Er waren veel vragen: zal het opgelost
worden? Wie zijn de dieven? Zal de politie ze vinden? …

Projectweek (4 tot 9 mei)
Elke morgen kwamen de leerlingen samen in het museum. Er
werd telkens een nieuw probleem aangekaart. Dit probleem
werd eerst opgelost door een aantal rare kwibussen.
Zo had je de luie stoelzitter die in slaapt valt als hij de
wacht houdt, of de grootmeesternaäper die helemaal

Wat is jouw record?

niet kan schilderen. Er was een zwijgtgeensecondegids

De langste afstand die ik gelopen heb is 21 kilometer. Het

die alleen maar onzin uitkraamde en er was ook een

snelste wat ik al gelopen heb is 13 kilometer per uur.

schatbewaarderzonderveelgeld die al het geld verloren was.
En de laatste dag kwam dan nog een kokvankustmijnvoeten

Dankuwel voor het interview.

die dol was op varkenspootjes.
Zoals iedereen al kan denken: die kwibussen maakten dat alles
in het honderd liep. Gelukkig waren de kinderen er om voor
oplossingen te zorgen. Via klasoverschrijdende activiteiten
slaagden ze erin om het museum terug op te bouwen. Ze
schilderden per groep een pracht van een kunstwerk. Ze
slaagden in hun examen als stoelwachter en het museum
werd iedere minuut bewaakt. Ze verzamelden geld met hopen
en de laatste dag maakten ze met eenvoudige ingrediënten de
prachtigste hapjes.
Dankzij de inspanning van iedereen was het museum net op
tijd klaar voor de opening.
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Schoolfeest
Op 10 mei was het Withuys volledig omgebouwd tot een
prachtig museum. Ons museum krijgt vanaf nu een mooi
plaatsje in de cultuurboeken naast het MAS, het Louvre …
Weken aan een stuk werkten de leerlingen in de klas rond
een bepaalde kunstenaar. Er werd geschilderd, gelijmd,
genageld ... En het resultaat mocht er zijn. Per klas werd ook
een stoel uitgewerkt in de stijl van die kunstenaar.
Eerst konden de ouders genieten van een zoektocht waarbij
ze al min of meer kennis maakten met de verschillende
kunstenaars. Eenmaal binnen in het museum werd iedereen
verwelkomd met een glaasje en een hapje vooraleer ze de
kunstwerken gingen bekijken.
Om 16.00 uur werd iedereen verwacht in de turnzaal voor de
grote veiling van de stoelen. Een echte veilingmeester leidde
de verkoop in goeie banen. De opbrengst mocht er zijn en we
waren trots!
Doorlopend konden de ouders terecht in het museumcafé,
voor een kopje koffie met door vrijwilligers gebakken taart,
een hapje en een drankje.
De leuke projectweek en het mooie schoolfeest waren
een mooi voorbeeld over hoe met vele handen uit vele
verschillende disciplines iets moois kan bereikt worden.
Juf Jocelyne

Melk!

Bezoek aan de boerderij
In de klas leerden we over de melk.
Natuurlijk wilden we graag weten waar de melk
vandaan komt. We gingen op bezoek naar de
boerderij in Hooglede.
De zus van juf Monique woont op de boerderij samen
met haar man. De boer en de boerin stond ons al op
te wachten . We zagen de koeien en de grote stier. De
stier was heel groot en de koeien stonden op een rij
in de stal. Er waren ook koeien in de weide. De boerin
toonde ons alles. Van de boer mochten we rijden met
de tractor. Leuk!!
Voor we naar huis gingen werden we verwend met
lekkere gele pudding met een koekje. De pudding was
gemaakt met verse koemelk. Mmmmmmmmmmmm
dat was lekker.
Médéric, Walid, Casper en Christina (krabklas)
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Van vlees en bloed
Lieven Libbrecht

Afdelingshoofden... gewone mensen met hobby’s, een
voorkeur voor bepaald eten, dingen die ze helemaal niet
leuk vinden,... Wie zijn ze achter de schermen?

Lieven Libbrecht, afdelingshoofd financiën en administratie,

Met welk speelgoed speelde je graag in het lager?

is de laatste in de rij van afdelingshoofden. Hij is ook ons

Artuur: "Zijn vrije tijd bestond uit kampen bouwen, fietsen,

nieuwste afdelingshoofd, dus wellicht door velen niet

dieren verzorgen. Hij speelde met lego, matchboxauto's en

gekend. Tijd om hem te leren kennen!

tekende op de garagevloer en las veel boeken en strips.

Stipt om 11u is Lieven op de afspraak in de duifjesklas.

Welke opleiding heb jij gevolgd?		

Wij, de kinderen van de duifjesklas, hebben hem

Nathan: "Lieven volgde Latijn-wetenschappen bij de

uitgenodigd. Wij verzorgen het artikel 'van vlees en bloed'

Salesianen in Don Bosco. Dominiek Savio, de patroonheilige

voor onze schoolkrant. Een ware verrassing, helemaal anders

van onze school was een leerling van Don Bosco.

voorgesteld, maar een super vriendelijke, rustige man die zo

Na het middelbaar onderwijs ging hij naar de universiteit

prachtig kan vertellen! Wij maakten samen het verslag!

waar hij licentiaat rechten studeerde. Daarna volgde hij nog
een licentie management aan de Vlerick School. Voor hij aan
het werk kon gaan, deed hij 1 jaar legerdienst."
Hou jij van je job hier in Dominiek Savio?
Tommy: "Lieven houdt enorm van zijn job hier bij ons. Zijn
ervaring in de privé is een mooie basis om het hier helemaal
te maken. Hij houdt daarbij enorm van het prachtig domein,
zijn ruim kantoor, zijn toffe collega's. Hij is blij dat hij hier
mag werken!"
Wat maakt jou gelukkig? En ongelukkig?
Artuur: "Lieven houdt van eenvoudig en onverwachte
dingen. Vrienden die onverwacht binnenspringen voor

Lieven Libbrecht werkt als afdelingshoofd financiën en
administratie op het kasteel. Hij is gehuwd, heeft 4 kinderen

een glas en een leuke babbel, vindt hij super! Wat hem
ongelukkig maakt is ontrouw en onrecht. Mensen waarop

en 2 Plan-kindjes en woont te Aalter.

hij niet kan rekenen, maken hem ongelukkig. Mensen die

Wat herinner je je nog over je kindertijd?

behoorlijk storen."

Letar: "Lieven herinnert zich nog héél veel over vroeger,
vooral de leukste momenten."
Ging je graag naar school?		
Juanita: "Lieven ging enorm graag naar school. De
kleuterklas vond hij het minst leuk. Hij zong héél graag, maar
had er een hekel aan knutselen. Hij ging super graag naar
de lagere school! Ook was er nog tijd voor buitenschoolse
activiteiten, zoals muziekschool en sport."
Herinner jij nog al je juffen en meesters?
Tiffanny: "Lieven herinnert zich nog alle zusters, juffen
en meesters. Hij vertelde hoe de meester van het eerste
leerjaar met rekenstaafjes op de vingers tikte toen hij foutjes
maakte of niet goed oplette."
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oneerlijk zijn, afspraken niet respecteren, kunnen hem

Wat is je favoriete boek?				
Joppe: "Er zijn héél véél favoriete boeken! Hij vindt het
boek 'Parfum' (Süskin) een prachtig boek. Hij vertelde de
inhoud en inderdaad, dit is een boek om later zeker te lezen.
Ook in de Ban van de Ring (Tolkin), In de schaduw van de
wind (Carloz Ruiz Zafon), Schuld en boete (Dostojewski), De
Kabbalist (Kempen). De boekenlijst van Lieven is zeker al een
honderdtal bladzijden lang!"
Waar zou je het liefst wonen?			
Jetar: "Misschien zou hij wel het liefst in de Himalaya
wonen, waar hij vooral rust vindt, de prachtige natuur kan
bewonderen. Maar eigenlijk vindt hij dat elk plekje wel iets
unieks heeft."

Tussendoortjes
Mijn handtas is eigenlijk een geschenk van mijn
schoonzusje. Zij vond dat ik niet moest blijven
rondlopen met mijn, toch wel handig, rugzakje en
Als wie zou je graag gaan bij een verkleedpartij?
Tiffanny: "Een bekende zanger moet wel bijzonder zijn, zegt
Lieven! Handtekeningen, zingen op een podium ..."
Wat is je favoriete bezigheid in de file?
Arne: "Die tijd wordt voor Lieven nuttig ingevuld door te

schonk mij deze mooie tas.
Gelukkig kan er nog veel in.
ff Ik heb mijn portemonnee bij, natuurlijk. En ook
een balletje van Helder, mijn zoontje, zit tussen
mijn spullen.
ff Verder een pen van B2P. B2P staat voor ”From

luisteren naar muziek, mee te zingen, kijken naar de andere

bottle to Pen”. Dit is een balpen die is gemaakt

mensen. Ook worden er tijdens het wachten plannen

van gerecycleerde waterflessen.

gemaakt, gebeld."
Wat is je favoriete dag? Waarom?			
Nathan: "Vooral de dag dat het zomeruur wordt. Natuurlijk
een uurtje minder slapen, maar een héle mooie periode
begint, de lente en straks de zomer! Als hij een dag van de
week mag kiezen, dan kiest hij de zondag, een dagje waarop

Tussendoortjes

Wat zit er in de handtas van...
Inge Borghs?

ff Verder steekt er heel wat papier in mijn tas.
Allerlei belangrijke zaken die ik bij moet houden.
ff Ik heb ook nog een bestek met speciale houder
om eens uit te proberen met Francis.
ff En tenslotte is er mijn boterhammendoos. Die kan
er nog net bij.

je kan doen wat je wil, een rustdag."
Wat is jouw favoriete kledij?				
Tommy: "In zijn top 3 staat een short en t-shirt op nummer
1. Maar een maatpak kan heel charmant zijn, dus dit op
nummer 2. En op nummer 3 staat zijn interviewkledij of
dominieksaviokledij."
Wat is jouw favoriete vakantieplekje?			
Arne: "De bergen, zowel in de zomer als in de winter, vindt
hij uniek! De rust, de authentieke natuur zijn voor Lieven de
belangrijkste eigenschappen voor een geslaagde vakantie!"
Wie heb jij het liefst op je verjaardagsfeestje?		
Joppe: "Wie oprecht zin heeft om mee uit de bol te gaan en

Barbara? pfffff ... dat is lastig!
Er was eens een meisje, dat heette Barbara.

er een leuk feest wil van maken, is van harte welkom!"

Barbara had een groentenwinkel en verkocht

Ben jij soms nog bang voor iets of iemand?		

rabarberbarbara.

Juanita: "Lieven is niet echt bang, maar wel heel
nieuwsgierig! Hij is sterk benieuwd naar de toekomst.
Alles gaat enorm vlug vooruit! Hij is toch wat ongerust of
iedereen, klein of groot, wel in deze wereld van vooruitgang
steeds mee zal kunnen blijven hollen."
De tijd vloog, de vragen waren gesteld, jammer, we
moesten afscheid nemen van zo'n fijne meneer! Maar... een
tegenbezoek staat in onze agenda! Jetar bakt wafels en wij
weten de weg naar zijn kantoor!

rabarber. Daarom noemden alle mensen dat meisje:
Later begon Barbara eencafé met een bar. Op het
raam stond: Rabarberbarbarabar.
Daar kwamen wilde mannen op bezoek, echte
barbaren: de rabarberbarbarabarbarbaren.
O…wat hadden die mannen lange baarden!
Die baarden noemden ze:
Rabarberbarbarabarbarbarenbaarden.
En de barbier die die baarden moest knippen was de:
Rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier!
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Bloemen en groenten

ORAODXPLE?

Kikkerklas heeŌ een eigen tuintje

Waar ging de Reigerklas op schoolreis?
Maak met elke eerste leƩer van de zin de naam van de plaats

1. JusƟn, Dario en Flore geven de bloemen nog wat

waar de schoolreis naar toe ging. Misschien helpen de Ɵps je

water.

wel op weg.

2. Yanaïka maakt zich zorgen, waar blijven
die bloemen toch?! Gelukkig groeit de



aardappelplant snel.



3. Ja, hoor, zegt Siebe, de erwten groeien al!



4. En Staf zag dat het goed was!








1

Ontdekkingstocht van de natuurfenomen!
Reuze-zeepbel maken en er midden in staan!
Aardbevingen zullen we ook tegen komen!
Oostende, daar moeten we zijn!
Daar mogen we uiƩesten en aanraken.
Xavier die gaat niet mee!
Plezier gaan we er zeker beleven en daar word je slim van!
Lucht, vuur, aarde en water geven vorm aan onze planeet.
Eens een tornado mogen beleven, gelukkig geen echte!

2

PÙãã®¦ ò»Äã®
Ä ®ÙÄ!
GÄ®ã òÄ  þÊÄ
Ä òÄ ½»Ù.
3

4

Het Droomschip
Onze reis door de ruimte!
Wij, de Dolfijnenklas, hebben samen met onze grote
buren van de Reigerklas een heuse musical in elkaar
gestoken. 5 maanden aan een stuk hebben we
elke week gerepeteerd, gedanst, decors gebouwd,
kostuums gemaakt … om uiteindelijk een super
resultaat te kunnen tonen aan de leerlingen van de
school en aan onze ouders!
Onze musical ‘Het Droomschip’ ging over een reis
door de ruimte. Jantje Stoer, Bertje Humor en Bompa
Bandonion beleefden allerlei spannende en grappige
avonturen in hun droomschip.
De weg naar de musical was niet alƟjd even
gemakkelijk, maar we vonden het samen met de
reigerklas wel een fantasƟsche ervaring om eens te
mogen doen!!
GÙÊã¹Ý òÄ  DÊ½¥®¹ÄÄ Ä ÃÝãÙ P®ãÙ
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Kermis

Naar de meifoor in Brugge
Mei is niet alleen de periode dat alle vogels een ei leggen
maar ook dat we naar de meifoor gaan. Een super grote
kermis die we een hele namiddag voor ons alleen hebben.
Wel, niet voor alleen voor ons klasje maar voor alle
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

De Meifoor was ...
ff Zon en een windje dat ons naar de kermis blies.
ff Een persoonlijke gids om ons doorheen de attracties te
leiden.
ff De inktvis: voor de durvers en het waren er veel. Die
draaide en schudde ons behoorlijk door elkaar. Zelfs de
juffen durfden al eens een schreeuwtje laten tijdens de
helse rit.
ff De draaimolen: blijft populair! Alle kinderen zochten een
leuk plaatsje uit op de molen en genoten van de zachte
rondjes die ze maakte.
ff Het Spookhuis: stoere kinderen en minder stoere juffen.
Het waren nu eens de kinderen die de juffen een beetje
moesten sussen. Dat was best grappig.
ff De autobaan: sturen, toeteren, en zwaaien was een
must.
ff Een grote zak oliebollen om samen te delen.
Na al dat leuks en lekkers keerden we met onze bus terug
naar school. We genoten van alles maar vooral vooral het
samen zijn was heel aangenaam.
Kanarieklas & bijtjesklas
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Wij leren timmeren
Wij zijn Rune, Chaïma, Merel, Ben en Ella.

Bij de échte timmerman

Tijdens het thema timmeren leerden zelf verschillende

Als afsluit van ons thema gingen we op bezoek bij een echte

materialen te hanteren.

timmerman, namelijk de papa van Ben. Daar mochten we
een kijkje nemen in zijn groot atelier. Daar mochten we

Is dat niet gevaarlijk horen we jullie denken. Neen hoor!
We hadden al snel door hoe we op een goede manier al dat
materiaal moesten vasthouden en gebruiken.

met de vijsmachine in de tafel vijzen, met een super zware
hamer nagels inkloppen, een veiligheidsbril opzetten,
oorbeschermers uitproberen, voelen aan het zaagsel en de

We leerden zagen, schuren met schuurpapier, schroeven

houtkrullen …

met de schroevendraaier en spijkers in hout slaan.

Er stonden ook heel veel grote machines, maar deze waren

Doe-het-zelf-kinderen

voor ons te gevaarlijk. De timmerman toonde wel hoe ze
werken. Amai, die machines maken wel veel lawaai!

Nadat we dit alles geoefend hadden, timmerden we een

Maar de grappigste machine was wel de blaasmachine.

houten kader. De juffen zorgden ervoor dat alles op een

We moesten allen lachen toen de timmerman het stof van

veilige manier gebeurde en dat iedereen zijn of haar eigen

Chaïma’s rokje weg blies!

kader kon timmeren.
Als echte doe-het-zelf-kinderen zijn we tevreden over het
resultaat en zijn we nu allemaal volleerde timmermannen en
timmervrouwen.

Achteraf mochten we nog mee naar binnen, want de mama
van Ben had lekkere wafels gebakken.
MMMmmmmmm …

Juf Heidi en juf Kathy

De geheime gang in het kasteel
De leerlingen van de duifjesklas wilden voor het schoolfeest een
fotoverhaal maken over Suske en Wiske.
De leerlingen maakten zelf het verhaal en kozen de kelder van het
kasteel uit van Dominiek Savio als locatie voor de schatkamer.
Toen de acteurs bij het kasteel aankwamen, kregen ze te horen dat
er ergens in het kasteel een geheime gang is. De leerlingen waren
hierover zo enthousiast, dat ze deze gang natuurlijk wilden zoeken.
Eerst kregen de helden (Tommy, Luna, Tiffanny, Juanita en Artuur) de
kans om deze te zoeken en zich te verstoppen in de geheime gang.
Daarna was het de beurt aan de politie (Joppe en Jetar) en de dieven
(Nathan en Arne) om de helden te vinden.
Wat vonden ze het leuk en spannend!
Juf Stephanie
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Pff ... zoveel
materiaal

Op een mooie zondagnamiddag besloten

Toen Suske een doos wou verplaatsen, viel

Suske en Wiske de zolder eens op te ruimen.

plots een oude vaas op de grond.

Want deze staat vol met speelgoed, rommel

In die vaas zat er iets ...

…
hmm.. ik denk
een schatkaart

Wat is dat
Suske?

Lambik, kijk
wat we gevonden
hebben?

Tante!!!!

Terwijl Suske en Wiske de zolder opruimen,
Toen Suske heel goed keek, zag hij plots wat

zijn Sidonia en Lambik gezellig in de tuin

Suske en Wiske komen heel enthousiast

er in de vaas zat. Het was een schatkaart …

bezig.

aangelopen naar Sidonia en Lambik.

Een schatkaart van een geheime schat.

Ze zijn heel blij om het spannende nieuws te

Dat moeten ze vlug gaan vertellen aan de

vertellen …

anderen.

Haha, ze zien
ons niet

Zijn we nog
goed?
Ja hoor

Tante Sidonia en Lambik zijn natuurlijk

Maar wat de vrienden niet weten, is dat er op

heel nieuwsgierig! Samen bekijken ze de

hetzelfde moment een vreemde man aan het

schatkaart en lezen de tekst die erbij staat.

mee luisteren is.

De volgende morgen gaan de vrienden

De vrienden moeten telkens op een geheime

samen op zoek naar de eerste schatkaart. Ze

plaats een nieuwe schatkaart zoeken, om dan

volgen stap voor stap de kaart. Maar ook nu

uiteindelijk de echte schat te vinden …

volgen de vreemde mannen de vrienden …

Joepi! Ik
heb hem!!

De vrienden zoeken heel goed naar de

Ik weet waar we
naartoe moeten!
Naar de molen!!

nieuwe schatkaart in de hooizolder van
de paardenstal in de buurt.
Plots vindt Lambik de schatkaart, hij
steekt deze heel enthousiast de lucht in.
Maar wat de vrienden niet weten, is dat
ook nu terug de vreemde mannen aan
het mee luisteren zijn…
De vrienden bekijken de nieuwe schatkaart
Gevonden!

heel aandachtig. Lambik herkent de plaats
van de nieuwe schatkaart!
De vrienden
wandelen naar
het kasteel van
de baron, daar
gaan ze op zoek
naar de schat. Het
kasteel staat al

goed naar de nieuwe schatkaart.

Na een aantal uren zoeken roept Wiske plots
dat ze de schatkaart gevonden heeft. Ze
steekt hem dan ook heel enthousiast de lucht
in!! Dit was de laatste schatkaart! Nu weten
ze eindelijk waar de schat ligt!!!

De vrienden bekijken nogmaals heel

De vrienden gaan voorzichtig binnen in de

De vrienden vinden de schat!!! Wat zijn

aandachtig de schatkaart. De schat zou

kelder. Maar ook nu terug volgen de vreemde

ze nieuwsgierig!!! Op het moment dat

verstopt liggen in de kelder.

mannen hen op de voet!

Lambik naar de schat wil kijken, komen

Bij de molen zoeken de vrienden terug heel

een eindje leeg,
sinds de dood van
de baron.

plots de vreemde mannen binnen.
HANDEN IN DE
LUCHT EN NIET MEER
BEWEGEN!

BONK

De ene man slaat Lambik heel snel op zijn

Ooh wat nu?

De boeven maken de vrienden vast aan

hoofd, de andere heeft een groot geweer bij

elkaar en nemen heel snel de schat mee

zich en houdt de vrienden onder schot …

naar hun schuilplaats.

Oh, wat nu? De
schat is weg?

Gelukkig is Lambik terug bij bewustzijn.

De vrienden weten eventjes niet meer goed

Maar Sidonia weet een oplossing! Ze

Hij kan nu snel de vrienden losmaken…

wat ze moeten doen. Want waar zijn de

neemt haar telefoon

boeven? Waar is de schat?

en belt vlug naar de politie.
Zij gaan de boeven zeker wel vinden.

Hmm ... geen
paniek. We
vinden de
boeven wel!!
Niets te zien ...

De politie neemt gelukkig heel vlug de
telefoon op. Inspecteur Gerard luistert

De politie kreeg een tip van de boswachter.

aandachtig naar Sidonia en stelt de vrienden

De boswachter had op zijn ronde een vreemd

gerust. Samen met zijn partner James gaan

kamp gezien. Misschien het kamp van de

ze de boeven zeker vinden.

boeven? De politie gaat op onderzoek…
Handen in de
lucht!

Kijk daar!!
De boeven!

De politiemannen hebben de boeven gezien.

De politiemannen houden de boeven onder

Ze sluipen in stilte dichter naar de boeven.

schot.

voor heel lang de gevangenis in.
De politie heeft de schat
teruggevonden in het kamp.
De vrienden zijn hiermee heel blij
en schenken de schat aan het goede
doel.
Eind goed, al goed!

Verhaal door Leerlingen Duifjesklas

De boeven worden opgepakt en gaan

Boeren en boerinnen

Kleuters op schoolreis naar Hoeve ter Kerst
Op dinsdag 2 juni was de zon niet van de partij maar dat
heeft de pret niet gedrukt!
We werden in drie groepjes verdeeld: de koeien, de schapen
en de kippen. De kleuters kregen verschillende opdrachten
van de boer en de boerinnen op de hoeve.
We moesten de muisjes in de stal zoeken en die nadien
naar de kaasjes brengen.
We werden tijdens het muziekmoment gewekt door de
kraaiende haan en mochten nadien met verschillende
muziekinstrumenten experimenteren.
Met wat bloem, water, zout en gist maakten we
een klein hoevebroodje dat we ’s avonds naar huis
meekregen.
In de namiddag keerden we terug richting de hoeve. We
kregen het mooie verhaal te horen van “Mia en haar kip”.
We konden nadien nog eventjes rondwandelen op de
boerderij. We hebben konijnen, schapen, eendjes, kippen,
geiten en de ezel kunnen waarnemen.
We hebben veel gezien, maar ook heel wat kunnen doen!
Dankjewel aan de boer en de boerinnen voor de superleuke
schoolreis!

Juf Fien

Weer of geen weer ...

Sportdagnamiddag BuBaO gaat door!
De fotozoektocht van de voorbije sportdag in oktober was
letterlijk in het water gevallen. Maar … uitgesteld is niet
verloren. Poging twee van de fotozoektocht: dinsdagnamiddag
5 mei.
Iedereen is present deze dag … maar de weergoden laten
het opnieuw afweten! Niet getreurd, de turnleerkrachten
hadden hun les getrokken uit de voorbije in het water gevallen
fotozoektocht, waren extra voorbereid en hadden een heel tof
regenprogramma in elkaar gestoken.
Het werd een doorschuifsysteem met drie verschillende leuke
activiteiten: een heuse fotozoektocht, volksspelen én een
uurtje dansen met als grootste hit de regendans van Plop.
En de fotozoektocht? Volgend schooljaar? Derde keer goede
keer? Zoals gezegd … uitgesteld is niet verloren!
Juf Veerle Cuvelier
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De Gavers

Nieuwe start...

Op donderdag 21 mei zijn we richting Harelbeke getrokken

Erik Vermandere heeft (met 65 jaar op de teller) op 30

voor een zonnige sportdag vol leuke, uitdagende

april een belangrijk hoofdstuk in zijn leven afgesloten.

activiteiten zoals bv. kajakken, muurklimmen, bootje varen,

Na een respectabele 25 jaar is hij eind vorige maand

huifkarrentocht, met go-carts rijden, streetdance, drummen

namelijk vertrokken uit zijn vertrouwde werkplek en is met

op grote ballen …

welverdiend pensioen gegaan.

Voor veel leerlingen was het de eerste keer dat ze in een

Als administratief medewerker in het Economaat was “Rik”

kajak zaten of aan muurklimmen deden. Enkele leerlingen

(zijn roepnaam) sterk betrokken bij het luik voorraadbeheer

geraakten zelfs helemaal tot boven op de klimmuur.

en de opvolging van inkomende facturen. Hiervoor werkte

Sportdag reiger-, libel- en vlinderklas

Dit jaar hadden we veel geluk met het weer, waardoor
iedereen volop genoten heeft.
Juf Céline Huybrechts

Erik Vermandere

hij nauw samen met zijn twee collega’s: Rita Comeine en Elly
De Laere maar ook met Marleen Depuydt en Jan Herpoel
van de financiële dienst.
Door zijn competenties en jarenlange ervaring is hij door
veel mensen als een vast aanspreekpunt geworden en heeft
hij vaak opheldering gebracht in onduidelijke situaties.
We mogen Erik dus gerust beschrijven als een ijverige en
zeer plichtsbewuste persoon die onze organisatie uitermate
toegewijd was. Desondanks hield hij er niet echt van om op
de voorgrond te treden; in alle rust en sereniteit gedreven
zijn werk doen: dát was echt zijn ding.
Binnen Dominiek Savio had hij een aantal favoriete mensen.
Toeval of niet, maar het waren zo goed als allemaal dames
…? Hen een complimentje geven met een nieuw kledingstuk,
hen door een grappig telefoontje opbeuren of gewoonweg
door een korte babbel bij een sigaretje tot rust brengen: Rik
kon dit als de beste.
Noem hem maar gerust een charmeur, maar dan één met
respect en, bovenal, met een groot hart.
Moet het dan ook nog gezegd worden dat we je gaan
missen?
Kurt Seynaeve
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Een stukje geschiedenis?
Fernand Speliers kijkt 40 jaar terug

40 jaar lang werkte Fernand Speliers als kinesitherapeut

De meisjes woonden in het Withuys, de jongens in het

in Dominiek Savio. 40 jaar van kneden, buigen, heffen en

Kasteel. Ik had enkel mannelijke collega’s en we hadden

trekken en soms sleuren. 40 jaar met steeds weer nieuwe

enkel jongens om te behandelen. Het was dus een echte

bewoners, verschillende collega’s, verschillende uitdagingen.

mannenwereld.

Maar in juni hing hij zijn kineschoenen aan de stalen
verpleegster. Zijn pensioen heeft hij welverdiend. Tijd voor
andere interesses, voor rust en genieten van het,
bijna, niets doen.
Maar eerst gingen we hem nog een paar vragen stellen
over zijn 40 jaar hier bij ons. Over hoe hij het allemaal zelf
beleefde.
Fernand, wanneer ben je precies bij ons komen werken en
waarom koos je voor Dominiek Savio?
Eigenlijk ben ik daar een beetje ingerold. Ik wilde liever met
mijn handen werken, ik diende niet om achter een bureau te
zitten dus ik volgde een opleiding tot kinesitherapeut.

Wat zijn je allermooiste herinneringen aan die 40 jaar?
Dat zijn mijn ervaringen in de sportwereld voor
mindervaliden. Die waren dan vooral gericht op
schoolgaanden. Met volwassenen deden we ook aan sport,
maar dan eerder op recreatieve basis.
Ik was trainer bij het gewichtheffen en ik ging ook mee als
kine, trainer en internationaal keurder voor de Paralympics.
Ik moest de deelnemers keuren op geschiktheid en categorie
voor deelname aan de wedstrijden.
Die betrokkenheid met de sport bracht mij op verschillende
plaatsen in de wereld. Ik ging mee naar de Paralympics in
Seoul, in Barcelona en in Atlanta. Voor het gewichtheffen

Op school kregen we om de twee weken praktijkles. Onze

kwam ik in Egypte, Zweden, Polen en Frankrijk.

leraar was hoofd kine in het Withuys en hij nam ons telkens

We behaalden verschillende medailles!

mee hier naartoe tijdens de les Neurologie. Hier waren
genoeg casussen voor handen, we leerden heel veel bij.
Dus in 1976, na mijn legerdienst, kon ik aan de slag in
Dominiek Savio. Ik vond dat goed, ik wilde mensen helpen
en via mijn beroep had ik daar volop de kans toe.
De kine werd een beetje mijn tweede thuis. Als je 8 uur per
dag op je werk bent, ben je meer bij je collega’s dan thuis.
Ik heb daar echter nooit spijt van gehad. Soms was het wel
eens wat minder, de ene dag is de andere niet, maar dat is
voor iedereen zo.

Wanneer werd je begeleider op de Paralympics en hoe
kwam je daar eigenlijk terecht?
Omdat ik trainer was in het gewichtheffen kwam ik met
andere trainers en mensen uit de sportwereld in contact.
Ook de toenmalig directeur, was heel geïnteresseerd in
sport. Met de jongens van sportclub Gidos namen we deel
aan verschillende competities en zo ontmoette ik allerlei
mensen uit die wereld. En van het één kwam het ander.
Er werd mij gevraagd om mee te gaan naar de Paralympics
en ik had daar wel zin in.

Wat is het verschil tussen je werk bij de volwassenen en de

Ik ging voor het eerst mee naar de Paralympics in Seoul in

schoolgaanden?

1988. Ik bleef lid van het team gedurende 15 jaar. In 2000

Ik heb 11 jaar bij de schoolgaanden gewerkt. En 29 jaar bij

werd ik ook nog geselecteerd voor een deelname in Sydney

de volwassenen. Eigenlijk ging ik mee met de flow van het

maar dat heb ik niet meer gedaan, dat was praktisch niet

leven. Toen ik zelf jonger was werkte ik met de jeugd, de

meer haalbaar. Dus daar is het voor mij gestopt.

schoolgaanden tussen 12 en 21 jaar.
Toen ik iets ouder werd kreeg ik de volwassenen onder mijn
hoede, en dat was ook fijn. De volwassenen hebben wel
meer zorg nodig, zijn hulpbehoevender.
De jongeren zijn een stuk dynamischer. Ik deed veel aan
sport met hen. We gingen voetballen en deden allerlei
sportactiviteiten.
In die tijd waren jongens en meisjes trouwens nog
gescheiden.
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Wie of wat ga je missen als je op pensioen bent?
Ik ga eigenlijk mijn volledige dagelijkse werkleven missen.
Dat is normaal als je er zo lang in zit.
Maar anderzijds ben ik ook wel blij met de rust die er aan
komt. Ik had een zwaar beroep en dat voel ik. Ik sta elke dag
op met pijn. Vroeger bestonden er geen hoog-laagtafels,
liften aan de bussen of stalen verpleegsters. Als gevolg
daarvan heb ik wat reuma in mijn gewrichten.

Nieuwe start
Fernand Speliers
Heb je nog leuke anekdotes die je ons kan vertellen?

Fernand, Als je jouw naam googled krijg je als betekenis

Ja, er was eens één van de gasten die last had van zijn rug en

gereed, reiziger. Dat klopt dus als een bus. Je staat op een

we gingen hem daar een keer vlug vanaf helpen. We hadden

punt dat je inderdaad gereed bent om te reizen. En dat zal je

een hele cocktail van zalven, Algipan ... bij mekaar gemixt.

zeker en vast ook doen.

Daar hadden we zijn rug en billen goed mee in gemasseerd.

Fernand, ik ga je missen en niet alleen ik, de woorden we

Maar de cocktail was een beetje té sterk.
Die jongen kon ocharme niet meer op zijn achterste zitten
van de warmte aan zijn billen.

gaan hem missen vind ik terug bij al jouw collega’s .
Wie zal er voortaan naast mij zitten tijdens het teamoverleg,
wie zal zorgen voor de humoristische toets. Wie zal beter

En Wivina die kwam eens langs met een ernstige

dan jij probleemsituaties kunnen relativeren zonder daarbij

brandwonde op haar arm. Maar eigenlijk had Hilde Debo

de ernst van de situatie uit het oog te verliezen. Wie zal op

die daar op geschminkt. Iedereen trapte daar in, dat was net

dezelfde beeldende manier uitleg geven over de werking

echt!

van ons bewegingsstelsel.
Fernand, altijd stijlvol

Wat ga je nu doen met je vrije tijd? Zal je wat meer thuis zijn

gekleed , joviaal, rustig,

of heb je nog veel hobby’s?

gemoedelijk, discreet.

Ik ben een fervent tuinierder. Maar daarnaast zal ik ook

Een constante in de

vaak in Frankrijk zitten. We hebben daar namelijk een

kiné, rots in de branding

vakantiehuis en dus verdelen we onze tijd tussen Frankrijk

waarop men steeds kon

en België.

vertrouwen.

Groot gelijk Fernand! Geniet van de rust samen met je gezin,

Waar men samenwerkt

hier of in Frankrijk. Dankjewel voor dit interview en stel het

met mensen gebeurt

zéér goed met je pensioen!

het wel eens dat er
meningsverschillen

Interview: Leen Rosseeuw

ontstaan,
conflictsituaties die de sfeer verpesten. Vanuit jouw grote
mensenkennis reikte jij mij hierbij vaak de oplossing aan.
Als kinesitherapeut beschik jij over enorm veel kennis
binnen jouw vakgebied. Daarmee was je de backup voor
jouw collega’s maar niet in het minst voor de stagiairs. Dit
haalden zij telkens aan bij het einde van de stageperiodes.
Je handelde beredeneerd en met zeer veel respect ten
aanzien van onze gebruikers. De humoristische noot was
hierbij ook steeds aanwezig.
Fernand, bedankt voor de toffe collega die je was. Bedankt
voor de inzet en het geleverde werk, jarenlang.
Bedankt voor de vele mooie verhalen doorheen de jaren in
Dominiek Savio. Bedankt voor de kennis die je ons bijbracht
vanuit jouw vakgebied maar zeker ook vanuit jouw ruime
interesses op vlak van talen, cultuur, en niet te vergeten ook
op culinair vlak.
Fernand, bedankt en tot ziens!
Monique Wils & Team therapie volwassenen

n i e u w e s ta rt | 5 5

Tussendoortjes

Tussendoortjes
Woordzoeker

Bliss-symbolen raden met Emiel

Vind jij alle woorden? Zoek zowel horizontaal als

Zoek per rij naar het passende symbool bij de woorden..

verticaal.
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Badpak

Kamperen

Vakantie

Bikini

Ober

Visum

Bergtochten

Ontspanning

Vliegtuig
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Pretpark
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Fototoestel

Rokje

Zomer

Genieten

Strand

Zonnebril

Hotel

Terras

Huizen
rijhuis
woonboot
villa
appartement

Kamers
slaapkamer
badkamer
woonkamer
toilet

Verdiepingen
kelder
gelijkvloers
2de verdieping
zolder

Fiets
driewieler
elektrische fiets
plooifiets
moutainbike

Tandarts
tanden
gaatje
tandenborstel
beker

Water
regen
wolk
rivier
waterdamp

Oplossing Raadsel
Op blz. 46 schreven de leerlingen van de Reigerklas
een raadsel. Heb je het kunnen raden?
De oplossing: EXPLORADO!
www.explorado-oostende.be
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Groenten
ui
wortel
erwten
paddestoel

Nieuwe start...
Anne-Mie Decraene

Jarenlang heeft Anne-Mie dag in dag uit, haar voluit gegeven

Om dan nog maar te zwijgen over de keurige handelsbrieven …

voor haar leerlingen,

Eerst volgens de BIN-normen …

haar lessen, haar cursussen,

daarna volgens de NBN-normen …

haar bijscholingen, haar collega’s ...

elke brief krijgt een juiste aanspreking

Jarenlang konden wij bij Anne-Mie terecht ...

een passend kenmerk

als wij weer eens iets niet wisten ...

en een correcte datum, met eerst het jaar, daarna de maand

of weer eens iets vergeten waren ...

en daarna de dag…

Jarenlang heeft zij ons telkens gewezen op addertjes onder het

’t ja … allemaal volgens de huisstijl … ’t zal stil worden hier in

gras ...

huis …

en op mogelijke valkuilen,
Jarenlang heeft ze onze klassenraden voorgezeten …
eerst alleen voor de derde graad …
daarna gepromoveerd tot tweede en derde graad …
Soms wat mopperend op de trage laptop …
en met 99 % stiptheid en correctheid kwam Anne-Mie
met 1000-den agendapunten,
gevolgd door 100-den verslagen,
netjes geklasseerd in de juiste mappen …
en wat later … mooi gepost in onze mailbox …
om ze uiteindelijk op de juiste plaats te uploaden op
smartschool …
Hoe dikwijls hebben wij het niet gezegd … verduveld …
hoe krijgt Anne-Mie dat allemaal voor mekaar???

Jarenlang ging Anne-Mie mee op meerdaagse schoolreis …
van Mechelen, naar Antwerpen, naar Sankt Vith en de
Champagnestreek
van Rijsel naar Brussel, naar Gent en terug naar Mechelen …
Ook hiervan … alles keurig bewaard in een Dropbox-mapje …
waar zijn de mooie jeugdherbergen? …
hoeveel kost elke uitstap ?…
Wie was er mee?
Hoe was het verkeer?
Ja, zelfs de prijzen van de jeugdherbergen kent ze uit het hoofd
…
de goedkoopste zijn deze van ons Belgenland … de duurste zijn
de Hollanders …
Ongelooflijk maar waar …
maar voor eender welke raad …
hadden wij één adres …
Maar wat was nu haar geheim???
We hebben het nooit durven vragen…
We kunnen alleen maar gissen en raden …
Was het haar tasje soep in de pauze?
of haar kopje koffie?
of nu en dan haar stukje zwarte chocolade??
We gaan het waarschijnlijk nooit echt weten…

Jarenlang vertelde Anne-Mie
met engelengeduld,
vol overgave en tal van stappenplannen …
de boekingsregels van aankopen en verkopen
en betalingen en inningen
waarbij debet altijd gelijk is aan credit …

In elk geval …
het waren vele jaren van een ontzettende inzet …
en we wensen Anne-Mie dan ook een supermooie en
super grote vakantie toe …
Het ga je goed … Anne-Mie …
Hartelijke dank voor alles en tot ziens …

en actief altijd gelijk is aan passief.
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Boccia
We hebben er een schitterend
Belgisch Kampioenschap Team en
Pair op zitten.
ff Goud voor Tine Jonckheere met
Kim bij pair bc 4.
ff Brons voor Kevin Debruycker met
somival met pair bc 3.
ff Brons voor het Team met Bert
Tubbax Kristof Meyfroodt Sander
Leenknecht Kevin Vercaemer en
Lindsey Suvee en Jeroen.
ff Zilver voor Bavo Vanderispaillie
en Lander Defrancq met pair bc4.
Ook een dikke 'merci' aan onze
scheidsrechters Lieve en Luc en onze
supporters.
Foto's: Philip Vanneste

www.gidos.be
Interesse om mee te werken?
Wij zoeken altijd vrijwilligers als trainer,
begeleider. Supporters zijn ook welkom!

Volg ons ook op Facebook: gidos

Hockey
Wistjedatjes ...
ff Onze H-hockeyspelers kronen
zich tot kampioen in de eerste
klasse in de Nederlandse
competitie. Proficiat! Volgend
jaar treden ze aan in de
overgangsklasse.
ff Gidos Screamers werd voor de
7de keer op rij kampioen van
België! Proficiat!
ff De vice-wereldkampioenen
H-hockey werden gehuldigd.
(zie foto)
Foto: Joost Decorte
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Voetbal
Gidos nam deel aan het
voetbaltoernooi van
Brugge en mocht de
beker mee huiswaarts
nemen. Proficiat aan
de spelers en het team!
Lorenzo Mombert
Kiany Baeckelandt
Joey Derck
Tuur Devos
Gilles Verbrugghe
Kenny Vermeulen
Keandro Vermeulen
Guilliaume Vermeulen

OVERLIJDENS
Maurits Degryse		

vader van Katleen (leefgroepbegeleiding Withuys)

Jeanne Delbrassine

moeder van Brigitte Buyse (hippotherapie & kinesitherapie schoolgaanden)

Ludo Vermeersch

vader van Mieke (diensthoofd kleuterwerking)

Wilfried Dumortier

broer van Gery (vrijwilliger De Molenreke)

Maria Deprez 		

grootmoeder van Annelies Mergaert (GON-begeleiding BuBaO)

Carlos Pype 		

grootvader van Sophie Vercaigne (orthopedagoog/ergotherapeut BuBaO)

André Delmaere 		

schoonvader van Magda Verbrugghe (leefgroepbegeleiding Withuys)

			

en grootvader van Annelies Delmaere (logistiek medewerker De Molenreke)

Marc Duchi 		

oud-leerling

Wilfried Desot		

vader van Caroline (leefgroepbegeleiding Passant)

			

en schoonvader van Chris Lievrouw (leerkracht BuSO)

Christiane Craeynest

moeder van Dominique Vierstraete (bewoner De Molenreke)

Suzanne Clarysse

schoonmoeder van Rudy Bernaert (medewerker bouwploeg DC GID(t)S)

Anna Devos 		

grootmoeder van Bram Rosseel (deelnemer dagcentrum De Molenreke)

Philip Carron 		

oud-leerling

Simonna Stragier

grootmoeder van Berndt Deprez (leefgroepbegeleiding De Kreun)

GEBOORTES
Jolien			

dochter van Fien Geeraert (dokter)

Arno			

zoon van Justine Cool (leerkracht BuSO)

June			

dochter van Tom Supeene (leefgroepbegeleiding jongeren)
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Uit en Thuis Tips

Wanneer gaat welke activiteit door?

Kijk snel en vul je persoonlijke
agenda alvast in.

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

Jumbo-Run - 22 augustus 2015

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

Rollend door Vlaanderen

3de editie - juli 2015 - Belgische kustlijn

Hoogdag voor onze kinderen, jongeren en
volwassenen! Beleef jij dit met ons mee?

Een verhaal over dromen en doorzetten, over tranen van

Het parcours

en vriendschap voor het leven.

Dit jaar rijden we richting Kortrijk, maar daarvoor maken

Een verhaal van gewone mensen, tot bijzondere dingen in

we eerst een hele mooie rit langsheen West-Vlaamse

staat ...

wegen doorheen: Gits|Roeselare|Oekene|Sint-Eloois-Winkel|
Gullegem|Bissegem|Zuid Kortrijk|Bellegem|Kooigem|
Sint-Denijs|Moen|Zwevegem|Kortrijk|Heule-St Katherine|
Lendelede|Izegem|Emelgem|Ardooie

pijn en tranen van geluk, over begeesterend groepsgevoel

Wanneer?

Vrijdag 03 juli 2015 tem Maandag 13 juli 2015

Waar?

Belgische kustlijn

Opzet?

Sensibilisering rond toegankelijkheid 'de Kust'

De Rollers? Davy Descan - Farid Bouzid - Olivier Wyseur
Freddy Detollenaere - Matthias Velghe -

Gezellig samen-zijn op Zaterdagavond
ff Vanaf 18u - plein Dagcentrum Dominiek Savio
ff Café’s - Frietkraam - kip aan ‘t spit - ijsjes ...
ff Ambiance met tafelanimatie, optreden, kindergrime,

Marleen Vanoverbeke
Opbrengst? Een fonds voor mantelzorgers. Vakantie voor
zij die zich al te vaak wegcijferen in de zorg

visput ...

We zoeken nog...
ff 'Kleur' in alle straten waar we voorbijrijden: vlaggen,
gekke outfits, muziek,... in ruil voor blinkende ogen.
ff Flyer’mannen’: om te flyeren in de gemeentes van het
parcours tijdens de eerste weken van augustus.

Info|Vragen: www.jumbo-run.be
patsy.verheylesonne@dominiek-savio.be | 0479 77 06 87
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voor hun naaste met ziekte of handicap.
Meter?

Delfine Persoon

Doe je mee? Jij kan ook meefietsen of meerollen.
Iedereen is meer dan welkom!
Info?

www.rollenddoorvlaanderen.be

“Ga voor wat je vandaag kan doen
en wacht niet tot morgen.
Wat je zelf kan, moet je zelf realiseren!”

Middelpunt verwelkomt iedereen
Middelpunt: enkel een hotel voor mensen met een
beperking? Dat is onjuist. Iedereen is welkom in het
vakantieverblijf. Een familieweekend, een vakantieweek
met een mantelzorger of met de leefgroep,…
Bruisende badstad Middelkerke is een ideale locatie.

Zoveel te beleven
De gasten van Middelpunt kunnen kiezen uit een waaier
aan activiteiten. In de nabije omgeving zijn er wandel- en
fietspaden en bevindt zich een toegankelijk stadspark.

Geniet van 15% korting

Ook zwembad het Duinenbad en Bowling De Kegel, waar

Alle leerlingen, bewoners en medewerkers van

je terecht kunt voor bowling, karting en minigolf liggen op

Dienstencentrum GID(t)S worden door Middelpunt

wandelafstand.

extra verwend. Zij en hun familieleden, die hen tijdens

Met de tram sta je in een wip bij Fort Napoleon, Explorado

het verblijf vergezellen, ontvangen 15% korting op de

of Sealife Center.

hotelprijzen.
●● De prijzen zijn steeds afhankelijk van het seizoen.
Op de allerlaagste prijs kan er geen korting worden
toegestaan. De minimumprijs is 49 euro per persoon
per nacht (kamer en ontbijt).
●● Het maximumaantal familieleden dat korting geniet is
vijf.
●● Vanaf acht personen bekomt men een groepstarief.

De topattractie is uiteraard de zee. Het strand is met een
verhard pad bereikbaar aan het Casinoplein. Je kan er in
juli en augustus gebruik maken van toegankelijke toiletten,
douches, een omkleedruimte en strandrolstoelen (mits
reservatie).

Vakantie met de puntjes op zorg
Middelpunt staat open voor mensen met of zonder een
beperking. Het comfort, de sfeer en de accommodatie van
een hotel wordt gecombineerd met de faciliteiten en de
volledige toegankelijkheid van een zorgverblijf.

Reserveren? meer Info?
Richt jouw aanvraag of boeking rechtstreeks aan via
tamara.desmet@middelpunt.be of 059|30 70 70
www.middelpunt.be

Er zijn 44 aangepaste kamers. Kies je voor een kamer met
ontbijt, vol of half pension? De keukenploeg legt je steeds
culinair in de watten, rekening houdend met jouw wensen.

Twee van onze bewoners zijn alvast enthousiast!
Paul Missine (Notelaar)

Eveline Dedeurwaerder (Lysterbesse)

“Alleen met enkele begeleiders op

“Vorig jaar in juni trokken we voor het eerst met een

vakantie? In het begin vond ik het wat

groepje van de Lysterbesse naar Middelpunt. We bleven

onwennig. Vroeger ging ik immers

er één nacht. De zaterdag brachten we door langs de

altijd met mijn broer op vakantie.

dijk. We aten een snack en genoten van de zee. Toen we

Ondertussen verbleef ik al tweemaal

’s avonds mochten uitpakken, was ik onder de indruk.

in Middelpunt. Ik ontmoette er vele

Middelpunt is een echt hotel. De ruimtes zijn groot en

nieuwe mensen vanuit heel België.

heel mooi ingericht. ’s Morgens

Heb ik overdag zin om naar Brugge of

was er een uitgebreid ontbijt

Veurne te gaan? Dan vraag ik het aan een begeleider. Ik

met alles erop en eraan. Het

heb veel vrijheid, maar meestal sluit ik de dag gezellig af

was leuk om er even tussenuit

met televisie op mijn kamer.”

te zijn. Een succes, dus we
gaan dit jaar zeker terug.”

Uit en thuis tips | 61

Foto van 'Wings for Life'
Je hebt misschien niet de voeten,
maar ik loop wel in jouw plaats.
Je hebt misschien niet de handen,
maar ik neem vast in jouw plaats,
Je hebt misschien niet de kracht,
maar ik ondersteun in jouw plaats,
Ik heb misschien niet de wilskracht,
maar jij houdt vol in mijn plaats.
Samen komen we er wel!
Veerle Lecoutre

Dominiek Savio Instituut vzw
Verantw. uitgever: philip Vanneste
Koolskampstraat 24 - 8830 gits
Jaargang 40 | nr 158
driemaandelijks tijdschrift
april - mei - juni 2015
Erkenningsnummer: P 602 452

