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2020 

Aan iedereen een mooie reis in 2020. 

Een voorspoedig nieuw jaar. 

We hopen dat we allemaal het jaar gezond doorkomen. 

Dat jouw grootste verlangen dit jaar mag vervuld worden! 

Dat je mag slagen in je nummer 1 voornemen! 

Dat de goesting om te zingen en te dansen je niet verlaat! 

Love for everybody  

‘to the moon and back’ 

 

Dit zijn de wensen van de Kasteelredactie. 
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WATTAGE 

 

WAT : wat gaan we doen? 

AGE : voor iedereen/alle leeftijden toegankelijk.  

VOLT/ENERGIE : vol enthousiasme willen we aan de slag gaan  

BEWEGING: we willen iets in beweging brengen (cirkel met pijl) 

 

Wattage? 

 een werking binnen de afdeling volwassenen  

 maakt deel uit van het dagbestedingsaanbod.  

 organiseert activiteiten  

 vanuit interesses – ideeën - vragen van de deelnemers.   

 kernwoorden zijn ontmoeten en beleven.  

 de organisatie wordt opgenomen door een stuurgroep  

 aanbod is complementair aan de dagbesteding  

 die georganiseerd wordt vanuit het dagcentrum.  

Sport en beweging: rolstoeldansen, fietsparcours, Boccia                  

rolstoelparcours … 

Vorming: informatie bij verkiezingen, voorstellen door externe          

organisatie van hun werking zoals vakantieorganisaties,                      

toegankelijkheid bij festivals … 

Zingeving, om na te denken en stil te staan - dat is ook in         

samenwerking met de pastorale werking: adventskrans maken, 

filosoferen, kapellekeswandeltocht, rouwverwerking … 

Ontspanning: quiz, bingo, herfstknutselen, welness & relax … 

De meeste activiteiten vallen onder de vierde richting:               

ontspanning. 
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De bewegingsactiviteiten hebben altijd succes. Hier wordt Boccia gespeeld. 
Vorming druktechniek door de leerkrachten van de         

Freinetschool De Kasteeltuin. 
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De toekomst bij Wattage 

De stuurgroep: 

 vrijwillige kandidaten: medewerkers en cliënten 

 onder de verantwoordelijkheid van Griet Eecloo 

 doen de dingen die ze zelf graag doen en waarvoor ze interesse hebben 

 beperkte groep van een zevental personen 

Nevenactiviteiten: 

 niet zelf door Wattage georganiseerd 

 Wattage alleen betrokken voor de affiches en de publiciteit 

 daaronder vallen bijvoorbeeld de activiteiten van Klein geluk 

 en de kaartersclub van de vrijwilligersdienst 
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Wattage is nu in zijn tweede werkjaar. Het eerste jaar was het een project 

waarin op zoek gegaan is naar de vorm. Nu is het een echte werking met 

budget. Welke werkpunten nemen we mee uit het eerste jaar? 

 activiteiten laten doorgaan van maandag tot en met vrijdag, zowel in de 

voor– als in de namiddag 

 eenzelfde succesvolle activiteit op meerdere dagen en tijdstippen    

organiseren 

 het prikbord in de Passage kleurrijk vullen als blikvanger, ook met 

sprekende toegankelijke affiches (pictogrammen!) 

 Met welke activiteiten de bewoners van de woongroepen met andere 

interesses warm maken? 

 Op welke manier kunnen cliënten van De Molenreke aan de activiteiten 

deelnemen? 

 checklist opstellen voor het vlotter laten verlopen van een activiteit 

 vrijwilliger een activiteit laten organiseren vanuit zijn interesses,      

bijvoorbeeld boeken en films 

Zingeving: adventskransen maken voor alle afdelingen  en             

woongroepen van de volwassenenwerking 

Koen geniet van de wellness en relax activiteiten 

gegeven onder de noemer van Wattage. 
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PASSAGE 21 

HET PRIKBORD VAN WATTAGE 

Het voelt anders in de passage 

Dit komt door het prikbord van wattage 

We hadden veel ideeën en plannen 

Toch was het gezellig en ontspannen  

We konden liedjes kiezen voor muziek 

In de passage was er dan ook een goede akoestiek  

Dit alles zorgde voor een supertoffe sfeer 

Het tekenen, kleuren… was onze drijfveer 

Samen met de bewoners werd dit versierd 

We hopen dat dit jullie allen pleziert!  

 

 

 

SERINA DEMARCK 

 

 Serina is bachelor leerkracht lager onderwijs. 

 Nu vervolledigt ze haar studies bachelor              

sociaal cultureel werk.  

 Een stageplaats waar ze naast administratieve  

taken ook opdrachten kon doen in contact met  

cliënten vond ze bij ons. Ze kende Dominiek Savio 

al omdat ze hier ook een workshop als leerkracht 

heeft gegeven. 

 Griet Eecloo, orthoagoog bij de volwassenen,    

stelde haar de stage bij Wattage voor.  

 Haar opdrachten:  

 inschrijvingen vlotter laten verlopen 

 toegankelijkheid bevorderen door de activiteiten 

in het oog te laten springen, cliënten “achter de 

schermen” laten meewerken en op de             

uitnodigingen met pictogrammen te werken 

 andere (externe) organisaties bij betrekken 

 Serina haar stage in DS loopt af in februari 2020. 

 We danken haar en wensen haar veel succes in de 

verdere carrière. 

Serina kwam op interview op de Kasteelredactie en 

heeft geholpen om het artikel over Wattage te         

vervolledigen.  

Hier zie je Serina tijdens de activiteit ‘Laksalon’          

op 31 december 2019. 



 

 5 

Tentoonstelling Art helemaal Anders  

 

 

4 kunstenaars uit Torhout en 16 uit Dominiek Savio 

worden elkaars inspiratiebron en model. 

Na een maandenlange samenwerking 

openen ze onder grote belangstelling 

een gezamenlijke tentoonstelling. 

De tentoonstelling loopt nog tot 31 januari 2020 

Locatie: GROENHOVE - Bosdreef 5 - 8820 Torhout 

 



 

 

KALENDER | ACTIVITEITEN 

JANUARI 2020 

vrijdag 3 
Eerste dag 2020 normale werking                  

dagondersteuning  

vrijdag 3 Wattage: gezelschapsspel UNO, Passage 

dinsdag 7 Tochtgenoten 

donderdag 9 Info correctiefase 2 - RTH - Zet je bie  

vrijdag 10 
Laatste dag bestelling pannenkoeken 

Lysterbesse 

maandag 13 Info correctiefase 2 - Zet je Bie 

dinsdag 14 Nadienst Jimmy Buyck Molenreke 

woensdag 15 Kaarting met vrijwilligersdienst 

donderdag 16 Bewonersvergadering Lysterbesse 

maandag 20 Info correctiefase 2 - De Molenreke 

maandag 20 
Afhalen bestelde pannenkoeken in de 

Lysterbesse tot en met vrijdag 24/1 

dinsdag 21 Dessertbuffet dagbesteding 

dinsdag 21 Tochtgenoten 

woensdag 22 
Gezamenlijke gebruikersraad in               

De Molenreke 

donderdag 23 
Nadienst Dotje Vandekerckhove            

Stille Bron 

zaterdag 25 
Nieuwjaarsreceptie met de buren     

Lysterbesse 

maandag 27 Nadienst Danny Depoorter - Peristilium 

dinsdag 28 Tochtgenoten 

dinsdag 28 Wattage: Haarzorg in de Passage 

FEBRUARI 2020 

dinsdag 4 Tochtgenoten 

woensdag 5 Gebruikersraad Gits 

dinsdag 4 Tochtgenoten 

woensdag 19 Kaarting met vrijwilligersdienst 

zaterdag 29 
Start van de week van de vrijwilliger tot en 

met 8 maart 

 

 

 

Wij kiezen voor                        

een warm Vlaanderen. 

We nemen deel aan #Vuurwerk ! 

Ook de besparingen voor de                                                 

sector voor personen met een handicap 

zijn niet aanvaardbaar.  

Dit treft kwetsbare mensen en               

heeft gevolgen voor                                    

gebruikers, medewerkers en                     

de kwaliteit van de dienstverlening. 

Daarom: op donderdag 5 december 2019 

gingen we met een delegatie                    

van cliënten en medewerkers                

naar de manifestatie in Brussel. 


