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Voorwoord
Dag allemaal,
Het einde van het jaar nadert. Het
is weer vroeg donker ’s avonds. We
maken het thuis gezellig met een
dekentje in de zetel, een warme
choco, gezelschapsspelletjes.
Af een toe een wandeling door de
herfstbladeren geeft energie en frisse
lucht.
We gaan wel wat zuiniger met de
warmte in huis moeten omgaan.
Anders komt er een rekening waar we
niet blij mee gaan zijn. Daarom dat de
makers van deze nieuwsbrief je graag
wat tips geven.
We zijn heel blij met de vele
informatie die Lut kreeg van een
aantal van onze cliënten over onze
werking. Ook hier lees je meer over.
We vergeten Klara niet. We denken
met verdriet, maar ook met
dankbaarheid terug aan haar.
Ik ben elke keer weer aangenaam verrast over de vele berichten over onze

lezers en door onze lezers geschreven.
Ik hoop dat je er veel leesplezier aan
beleeft.
Ik wens je graag een fijn jaareinde met
mensen die belangrijk zijn voor jou.
En misschien zien we elkaar wel
volgend jaar? We gaan immers
een feest organiseren in Lier en in
Mechelen waarvoor je een uitnodiging
zal krijgen. Enkele Oikondenaars zijn
volop bezig met een zaal te zoeken,
eten en drank te voorzien en een
leuke activiteit.
Tot dan!
Leen Quadflieg
Directeur
P.S. Ik wou zwijgen over corona, maar dat is
moeilijk omdat het weer overal aanwezig is.
Zoals overal, worden ook in Oikonde begeleiders ziek of moeten ze in quarantaine. Hierdoor
kunnen we jullie niet altijd begeleiden zoals we
willen. Dat vinden we niet fijn, maar we vinden
de gezondheid van iedereen belangrijk. Ik hoop
dat jullie dit begrijpen.

samen zelfstandig
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Cliënten aan het woord
Oikonde begeleidt ongeveer 350 cliënten. Dat is heel wat.
27 begeleiders zetten zich elke dag in om iedere cliënt de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft.
Maar doen we dat wel goed? Zijn onze cliënten tevreden van
Oikonde? Wat vinden ze goed aan de begeleiding van Oikonde? En
welke punten kunnen we verbeteren?
De beste manier om hierop een antwoord te krijgen, is natuurlijk dat
we deze vragen gewoon stellen.
350 cliënten persoonlijk bevragen, was onmogelijk. Daarom hebben
we willekeurig 35 cliënten uitgeloot. Zij kregen allemaal een
telefoontje, mail of bezoekje van Lut, de stafmedewerker van Oikonde.
Van 28 cliënten kregen we een antwoord op onze vragen.

Wat hebben de deelnemende cliënten ons verteld?
!

Algemeen grote tevredenheid

We waren heel blij te horen dat er algemeen zeer grote tevredenheid
was over de begeleidingen door Oikonde.
We vroegen iedereen om Oikonde punten te geven op 5. De meesten
gaven 5/5, anderen gaven 4,5 of 4/5. Drie cliënten waren zo tevreden
dat ze 6/5 of 10/5 gaven!
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Waarom is men zo tevreden?
Heel belangrijk punt voor velen is dat de begeleiders vriendelijk,
beleefd en behulpzaam zijn. Dat je bij hen terecht kan wanneer je een
probleem hebt of gewoon eens wil praten over iets.
Dat ze een luisterend oor bieden maar ook mee nadenken over
oplossingen. Het wordt ook op prijs gesteld dat Oikonde niet alleen
werkt voor sommige problemen. Je kan er met al je problemen terecht,
ook praktische zoals vervoer regelen, administratie volgen.
De begeleiders doen wat ze kunnen om tot een oplossing te komen,
wat het probleem ook is. Verschillende cliënten vertelden erbij dat dat
niet altijd lukt, maar dat ze ook niet verwachten dat de begeleiders
kunnen toveren.
Voor mensen die het moeilijk hebben met papieren, is het een hele
geruststelling dat de begeleider dit voor hen opvolgt. Want als je
papieren niet in orde zijn, kan je snel problemen krijgen.
Goede bereikbaarheid is ook heel belangrijk. Iedereen vertelde dat we
daarmee goed zitten. Als je je begeleider belt, kan ze niet altijd
onmiddellijk opnemen omdat ze misschien net op huisbezoek is bij
iemand anders. Maar er wordt meestal snel teruggebeld.
Heel wat cliënten vermeldden ook dat ze het gevoel hebben dat ze
eerlijk kunnen zijn. Als het met een begeleider niet klikt bijvoorbeeld,
kan je dat zeggen en dan wordt daar rekening mee gehouden en voor
vervanging gezorgd.
Velen hebben het gevoel dat hun begeleider hen op een persoonlijke
manier benadert, feeling heeft voor hen en vinden dat bij andere welzijnsdiensten veel minder of niet terug.
Heel veel pluimpjes dus voor de begeleiders van Oikonde!
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Zijn er ook dingen die beter kunnen?

Meer dan de helft van de cliënten kon niet onmiddellijk
verbeterpunten bedenken. De anderen gaven wel een aantal
aandachtspunten mee.
Een aantal cliënten vertelden dat ze vinden dat Oikonde terug
uitstappen of een feest moet organiseren, zodat men nog eens samen
kan zitten met anderen en de gedachten kan verzetten, nog eens kan
lachen en plezier maken.
De kookgroep in Mechelen terug opstarten, is ook een wens van
sommigen.
Wat met bereikbaarheid in het weekend? Als er zich een crisis voordoet in het weekend, kan men niet bij Oikonde terecht.
Altijd goed het evenwicht bewaren tussen raad geven en zich
bemoeien.
Als er twee begeleiders bij een cliënt komen, moet er goed overlegd
worden.

!

Wat gaan we hier nu mee doen?

Op de volgende personeelsvergadering van Oikonde bespreken we
deze resultaten met alle medewerkers van Oikonde. Samen gaan we
bekijken wat we zeker moeten behouden in Oikonde en wat we kunnen verbeteren. We zullen jullie het resultaat van deze bespreking nog
laten weten.
We willen er in Oikonde graag een gewoonte van maken om ieder
jaar een aantal cliënten te bevragen. Heb jij nog opmerkingen over
Oikonde? Dan moet je natuurlijk niet wachten tot wij je bellen. Je kan
ze altijd bezorgen aan je begeleider, de coördinator of de directie.
Van harte dank aan alle mensen die meewerkten aan deze bevraging!
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In Lier is er een ‘Stuyfplek’.
Een Stuyfplek is een plaats waar mensen hun talenten, kennis en middelen
kunnen delen met elkaar.
Dat gebeurt op verschillende manieren. Er is bijvoorbeeld Open Huys.
Dat zijn ontmoetingsmomenten in
een heel huiselijke sfeer waar je kan
genieten van een lekkere maaltijd. Je
ontmoet er mensen die hun talent
graag delen met anderen. Iedereen is
welkom in de Stuyfplek.
Johny en Yolanda komen geregeld
in de Stuyfplek. Zij vertellen wat de
Stuyfplek voor hen betekent:
De Stuyfplek is nog niet zo lang gearriveerd in Lier. Het bestaat reeds in
Antwerpen, Kortrijk en Oostende.
Twee heel betrokken en enthousiaste
mensen, Charlotte en Heidi, leiden de
Stuyfplek.
Nu zal jij je afvragen: wat is dit voor
een plek? Ik, Yolanda, neem jullie mee
naar de Stuyfplek. De Stuyfplek is
voor iedereen! Hier komt volk samen

om met elkaar uit te wisselen, activiteiten te doen en nog zo veel meer.
Momenteel doen we budget koken
iedere vrijdag. Hoe kun je met een
klein budget toch lekker koken? We
koken en eten samen. Nadien een activiteit bij het nuttigen van een goeie
kop koffie. Ik heb al eens een dromenvanger gemaakt.
Wat zo tof is, is dat wij ook ideeën
mogen inbrengen over het vormgeven
van zo’n bijeenkomst. Zo hebben veel
mensen vragen rond rouwverwerking.
Als je iemand hebt verloren, is het
omgaan met zo’n verlies niet makkelijk. Binnenkort zal een professional
hier iets over komen vertellen.
Zij geven bijvoorbeeld tips over hoe
je zo’n verlies op een gezonde manier
kunt verwerken. In de toekomst doen
we nog van die workshops naargelang
de interesse van het volk dat komt.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat
men hier komt plezier maken. Even
weg uit je kot en ventileren! Johny en
ik gaan alleszins erg graag!
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Hoe hou ik mijn

Eenvoudigetipsomjeenergieverbruikteverminderen

energiefactuur
betaalbaar?

Op TV, radio en in
de kranten gingen de alarmbellen af. De prijs voor de gas en de elektriciteit is sterk gestegen! We houden allemaal ons hart vast voor de volgende
energiefacturen.

Kunnen we iets doen om onze kosten toch te beperken?
Aan de prijs zelf kunnen we weinig doen. Je kan op de computer de V-test
doen zodat je kan zien bij welke energieleverancier je het goedkoopste af bent.
(https://vtest.vreg.be) Maar echt goedkoop zal geen enkele leverancier zijn.
Wat we wel kunnen doen, is ons gedrag aanpassen. We kunnen gewoonten
aanleren waardoor we minder gas en elektriciteit verbruiken. Wat niet verbruikt
is, moet niet betaald worden.
Heel vaak zit het in kleine dingen waarvoor we onszelf niet veel pijn moeten
doen.
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Afscheid van

Klara

4 juli 2021 was een droevige dag. Toen kregen we het nieuws
dat Klara was overleden. Klara, 58 jaar, was al een tijdje ziek.
Toch kwam haar overlijden ineens heel snel.
Klara Verhezen werkte meer dan 25 jaar in Oikonde. Eerst als
begeleidster, daarna werd ze coördinator van het team van
Lier.
Iedereen die Klara heeft gekend, herinnert haar ongetwijfeld
als een warme vrouw. Ze maakte altijd tijd voor een babbeltje
en was geïnteresseerd in hoe het met je ging.
Klara wordt ook in Oikonde gemist. Ze was een heel fijne,
zorgzame collega.
De uitvaart van Klara vond plaats in beperkte kring.

Wat levert dit op?
•
•
•
•
•
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De grootste besparing krijg je als je minder kamers verwarmt: tot 170 euro
per jaar
De thermostaat met 1 graad verlagen, kan tot 122 euro per jaar besparen
Als je je droogkast maar half zoveel gebruikt, bespaar je 95 euro per jaar
Je bespaart tot 47 euro per jaar als je elektrische toestellen niet in sluimerstand laat staan.
2 minuten minder lang douchen, geeft per persoon een besparing van 35
euro

Daarna kreeg haar urne een plaatsje op het kerkhof van
Herenthout. Je kan haar daar altijd gaan opzoeken. Je begeleider kan je vertellen waar je haar precies kan vinden.
Heel wat cliënten gaven hun begeleider een kaartje mee voor
de familie van Klara. We hebben alle kaartjes overgemaakt.
Dat zal hen ongetwijfeld heel veel deugd hebben gedaan!
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Huisdieren

in beeld
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BRAND!
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Tijdens de winter zitten we meer binnen. We branden al eens een
kaarsje voor de gezelligheid. We kokerellen meer, de verwarming
staat op...

1. Plaats rookmelders in je huis.

Wat als het eens misloopt en je te maken krijgt met BRAND!?

Gouden
tips

2. Zorg dat je huisnummer goed zichtbaar is. Zo vinden de hulpdiensten sneller de weg.
3. Zet geen spullen op de trap of in de gang, maar houd hen vrij.

1

Bel de hulpdiensten:

112

Geef volgende informatie aan de hulpdiensten:
WIE er belt (geef je volledige naam)
WAAR het gebeurt (geef je volledige adres)
WAT er aan de hand is (wat brandt er, hoeveel personen zijn er binnen, …)

-

4. Hou een brandende sigaret of kaarsen altijd goed in de gaten.
5. Verlucht extra wanneer er in een kamer toestellen op gas
staan.
6. Laat je schoorsteen regelmatig schoonmaken.
7. Let op met elektrische toestellen: laat ze niet onnodig in het

2
-

Verlaat zo snel mogelijk je woning!

stopcontact maar trek ze uit na gebruik.
8. Blijf altijd bij je fornuis als je kookt.

Probeer alle medebewoners te waarschuwen.
Gebruik nooit de lift.
Sluit ramen en deuren op weg naar buiten. Verse lucht wakkert het vuur aan.

9. Ga nooit uit huis als wasmachine of droogkast aan staat.

Geraak je niet veilig buiten?
-

Hou een vochtige doek voor je mond.
Laat je zien aan het raam als je ingesloten geraakt.
Buk je.

3
14

En in het algemeen: blijf rustig!
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samen met Mark Meersman. Samen
vormen wij ‘ Due Voci’. We zijn twee
baritons (een bariton is een mannelijke
zangstem tussen bas en tenor) en kunnen samen geboekt worden. We treden op in culturele centra, maar ook
voor verenigingen. KVLV boekt ons
bijvoorbeeld geregeld.

Maak kennis
met zanger

Komen er nog nieuwe CD’s of singles uit?
Nee, er zal waarschijnlijk geen nieuwe
CD meer komen. Ik heb enkele jaren
geleden mijn laatste CD uitgebracht.
‘Aan de zonnekant’ noemde die.
Nog veel succes met je optredens! Dank
je wel om voor ons tijd te maken.

Francis Guntler. Veel mensen hebben nog nooit van
hem gehoord. Maar als je hem eens hebt zien optreden, zal je hem niet meer
vergeten. Hij heeft een prachtige stem en brengt er snel de ambiance in.
Onze reporter van dienst, Dimitri, ontmoette deze zomer toevallig Francis
Guntler in een hotel aan de kust. Dimitri verbleef er en Francis kwam er
optreden. Dimitri herkende zijn muziek. Toen Dimitri vroeger DJ was voor een
lokale radio draaide hij immers geregeld medleys van Francis Guntler.
De luisteraars reageerden daar altijd heel positief op.
Dag Francis. Toen ik je zag optreden
in het hotel, herkende ik onmiddellijk
je muziek. Ik ben er fan van. Met dit
interview wil ik je graag voorstellen aan
anderen, want je bent eigenlijk niet goed
gekend. Welk soort muziek breng jij?

Tip: wil je Francis Guntler eens horen? Hij
heeft er bewust voor gekozen om geen
eigen website te hebben .
Maar op Youtube vind je van hem het
liedje ‘der Scherensleifer’ .

Maar ik zing ook in het Nederlands.
Hoe lang zit jij al in het vak?
Dat is ondertussen al een 62 jaar.
Geef jij nog optredens?

Ik heb 7 jaar in Duitsland gewerkt en
gewoond, ook in Oostenrijk. Daardoor
breng ik vooral Duitstalige nummers.
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Ik zing nog altijd en ik geef nog altijd
optredens. Tegenwoordig zing ik
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Geef

Als jij in je badkamer een gasgeiser hebt, kan je het volgende doen:

geen kans!

Iedere winter lezen we erover in de krant: mensen worden dood of in coma
thuis gevonden. Oorzaak: CO-vergiftiging!

Wat is die CO-vergiftiging ?
CO of koolstofmonoxide is een gas.
Als hout, kolen, gas, petroleum worden verbrand en er is niet genoeg
zuurstof in de ruimte dan kan CO-gas
ontstaan in de kamer. Het gevaarlijke
is dat je CO-gas niet ziet, niet ruikt,
niet proeft. Als je het inademt, krijg je
een vergiftiging in je lichaam. Die vergiftiging voel je wel. Je krijgt hoofdpijn, kan duizelig worden, of misselijk
en misschien moet je braken. In het

slechtste geval, zak je in elkaar en val
je flauw.
Heb je één van deze klachten en denk
je dat het mogelijk van CO is? Zet
dan zo snel mogelijk ramen en deuren
open zodat er terug zuurstof binnenkomt. Als je dat niet doet en je blijft in
de ruimte zitten, dan kan je in coma
vallen en overlijden als men je niet
tijdig vindt.
Als de klachten erg zijn, bel dan ook de
hulpdiensten op het nummer 112.

•

Controleer de waakvlam van de geiser, die moet mooi blauw zien.
Ziet de vlam oranje dan is de verbranding niet goed en moet je er
een vakman bij halen.

•

Kijk na hoe oud je badgeiser is. Is hij nog van voor 1996? Doe hem
dan weg en haal een nieuwe in huis. De toestellen van na 1995 hebben een terugslagbeveiliging . Ze schakelen zichzelf uit als er niet
genoeg zuurstof meer in de lucht is. Zo ben je veilig.

Controleer ook de gasgeiser in je keuken. In de keuken gebeuren geregeld accidenten met gasgeisers die niet zijn aangesloten op een schoorsteen. Sinds 1989
zijn alle 5-liter waterverwarmers voorzien van een beveilliging. Als er te weinig
zuurstof is, valt het toestel vanzelf uit.

•

Gebruik verplaatsbare verwarmingstoestellen nooit als basisverwarming

Alle verplaatsbare verwarmingstoestellen op petroleum, gas of olie
kunnen gevaarlijk zijn als je ze te lang opzet. Ze nemen snel heel veel
zuurstof weg uit de lucht. Gebruik ze dus nooit als basisverwarming van
je huis. Als je bijverwarming nodig hebt, gebruik je beter een elektrisch
toestel.
Als je op de slaapkamer bijverwarming gebruikt, moet je extra voorzichtig
zijn. Als je slaapt, voel je helemaal niets van de CO-vergiftiging. Als je op
je slaapkamer moet bij verwarmen, doe je dat best nooit met petroleum,
gas of olie of houtskool, maar kies je beter voor een elektrische bijverwarming. Zet de bijverwarming ook uit als je gaat slapen.

Wat kunnen we doen om geen CO-vergiftiging te krijgen?
•
•

Controleer de gasgeiser in je badkamer en keuken

In België gebeurt de meeste CO-vergiftiging in badkamers waar een gasgeiser hangt.
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Laat je schouw jaarlijks vegen

Verwarm je je huis met een kachel die aangesloten is op een schoorsteen? Dan moet je er voor zorgen dat de schoorsteen goed blijft trekken.
Als je jaarlijks je schouw laat vegen, dan zou dat in orde moeten zijn.
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•

Zet geregeld een raam open

HET WOONATELIER VAN

LIER

Zorg ervoor dat je regelmatig frisse lucht binnen laat in je huis. Geregeld
het raam even open zetten is een goede gewoonte. Zo komt er verse
zuurstof binnen.

•

Plaats een CO-melder op risicovolle plaatsen

Gaat de CO-melder af, zet dan onmiddellijk alle deuren en ramen open
zodat zuurstof binnen kan.
Vanaf 30 euro kan je al een CO-melder kopen. Niet veel geld als je
bedenkt dat een CO-melder levens kan redden.

Ben je op zoek naar een betaalbare
woning? Heb je hulp nodig bij een
prijsvergelijking van elektriciteit, gas, telecom… ? Heb je ondersteuning nodig bij
het regelen van je verhuis?
Het Woonatelier van Lier kan je hierbij
helpen.
Vrijwilligers zoeken stap voor stap mee
naar een oplossing. Ze bellen met een
huisbaas voor een afspraak, geven antwoord op je vragen en gaan indien mogelijk met je mee als het alleen niet lukt.
Esmaralda deed al beroep op Het
Woonatelier en was er erg tevreden over.

Ik ben op zoek moeten gaan naar een
nieuwe woning, aangezien ik niet
onmiddellijk een sociale woning kon
krijgen, moest ik op zoek gaan op de
privé-markt. Dat heb ik gedaan via Het
Woonatelier. Ze hebben mij daar goed
geholpen. Ze waren heel vriendelijk, hadden goede informatie gegeven, stelden de
juiste vragen. Ze sturen iemand mee om
een kijkje gaan nemen, waardoor ik nu een
fatsoenlijke woning heb. Als ik opnieuw op
zoek zou moeten gaan naar een woonst op
de privé-markt zou ik onmiddellijk terug
op Het Woonatelier beroep doen.
Adres: Paradeplein 2, in de zaal Den Bloeyenden
Wijngaerdt (refter) van het stadskantoor

PRAKTISCH
Het Woonatelier werkt enkel op afspraak. Een afspraak maken kan dinsdag tussen 9 en 12 uur
(9,10 of 11 uur), donderdag tussen 14 en 17 u (14u, 15u of 16u)
Een afspraak maken kan via woonatelierlier@gmail.com. Vergeet niet je telefoonnummer te
vermelden zodat ze je terug kunnen contacteren. Als je geen afspraak per mail kan maken, kan
je ook bellen op het nummer 0477 97 78 72

EN WAT VOOR MENSEN DIE IN MECHELEN EN OMGEVING WONEN?
De Lage Drempel is bezig met de opstart van een gelijkaardig initiatief in Mechelen: de
Woonclub. Ze zijn momenteel in proeffase. Vanaf het moment dat ze effectief van start gaan
voor het grote publiek, hoor je het van ons.
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POMPOENCAKE MET KANEEL & GEMBER
De cake
250 gr pompoenpuree
(fijngemixt rauw)

Half zakje bakpoeder

150gr lichtbruine
suiker (cassonade)

3 eieren

125gr gesmolten
ongezouten boter

250gr bloem
(tarwebloem)

1/2 theelepel kaneel

1/4 theelepel
gemberpoeder

4. Bak de cake op 175 graden voor 40min
5. Laat de cake afkoelen voor je glazuur
erover giet

1. Zet een pannetje op het vuur met de
boter en de bruine suiker. Laat goed
heet worden
2. Voeg de eetlepels melk toe en roer
goed verder

Het glazuur
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2. Voeg de boter toe en meng
3. Voeg dan de overige ingrediënten toe en
meng goed

1/4 theelepel nootmuskaat

80gr bruine suiker

100gr bloemsuiker

70gr ongezouten
boter

3 eetlepels melk

1/4 theelepel kaneel

1. Klop de suiker, eieren tot een witte schuimige massa

3. Neem het pannetje van het vuur en voeg de
bloemsuiker en kaneel toe
4. Als alles goed is opgelost giet je het over de
afgekoelde cake

Ook lekker zonder glazuur
23

Weg met de winterdip!

3

Een ganse dag in de zetel zitten of liggen is niet goed voor het
gemoed. Je voelt je veel beter wanneer je af en toe beweging neemt.
Dat betekent nog niet dat we allemaal moeten beginnen te joggen.
Te voet of met de fiets naar de winkel, eens een blokje rond gaan,
dagelijkse rek-en strekoefeningen,... een milde vorm van beweging
kan al heel wat betekenen. Als dit kan in de buitenlucht, heb je extra
voordeel.

Voor sommige mensen is de winter de meest gezellige tijd van het jaar. Lekker aan het vuur een boekje
lezen met een warme thee in de hand. Gezellig tafelen en keuvelen met vrienden en familie.
Voor anderen is de winter de moeilijkste tijd van het
jaar. De lange donkere dagen leiden tot somberheid,
stemmingswisselingen, vermoeidheid en soms ook
een gevoel van eenzaamheid.

4

Zoek de buitenlucht op
Tekort aan zonlicht kan één van de
redenen zijn van je winterdip. Het wordt
snel donker, maar gelukkig is er voor een
groot deel van de dag wel licht aanwezig.
Door overdag een wandelingetje te doen
in de buitenlucht, voel je je vaak terug
energieker en opgewekter. Dagelijks een
frisse neus halen, kan een heel verschil
maken in hoe jij de winter doorkomt.

2

Bel je vrienden op, nodig iemand uit
Sociaal contact is doorgaans een goede
remedie tegen somberheid en depressie.
Bijpraten met vrienden, samen iets leuk
doen...een mens wordt er gelukkiger van.
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Eet gezond
Vettig eten en veel snoepen maakt dat je geen fut meer hebt, je voelt
jezelf log en zwaar. Blijf ook in de winter aandacht geven aan gezond
voedsel met veel fruit en groenten vol vitaminen. Dampende
groentesoep bijvoorbeeld, wie kan daar neen tegen zeggen?

Wat kunnen we doen tegen deze winterdip?

1

Beweeg

5

Verwen jezelf
Zoek een manier om jezelf eens goed te verwennen:
• Zet je lievelingsmuziek op
• Neem een warm bad
• Ga naar de film of doe een andere uitstap waar je blij van wordt
• Laat de strijk een dagje liggen en lees een goed boek

Blijft het moeilijk en zwaar en krijg je het niet onder controle? Praat er dan over met iemand. Met een vriend, met
familie, met je begeleider.
Heb je niet onmiddellijk iemand in de buurt waarmee je
kan praten?
Je kan 24u op 24u bellen met Tele-Onthaal op het (gratis)
nummer 106. Iedere avond kan je ook chatten op www.
tele-onthaal.be
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kunst
Met

de winter door

Hallo,
Wij zijn Erik en Bieke. Wij zijn twee heel creatieve mensen.
Voor Kerst heb ik (Erik) een mooi winterlandschap gemaakt met o.a. papier
machee en natuurlijke producten zoals hout, mos.
Ik zoek wat ideetjes op Printerest. Daar kan ik mijn
avonden mee vullen.
Bieke geeft mij vaak advies rond kleurencombinaties.
Zij is mijn grootste fan!

KOOKVRIJWILLIGERS

GEZOCHT

Door de corona is de kookgroep in Mechelen stilgevallen. De cliënten die
maandelijks naar de kookgroep kwamen, missen het samen koken en eten. Ze
staan te popelen om terug te starten. De vrijwilligers die de kookgroep lange
tijd organiseerden, hebben echter besloten om niet meer terug op te starten.
Alle begrip daarvoor. We kunnen René, Magda en Ronny alleen maar bedanken
voor al die fijne kookmomenten!

We zijn dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers die vanaf 2022 de
traditie van de kookavonden kunnen verderzetten.
Ken jij mensen die goed kunnen koken met een beperkt budget en die 1 avond
per maand een kookavond willen organiseren voor een 6-tal cliënten van
Oikonde? Spreek hen gerust aan.
Geïnteresseerden kunnen contact nemen met Mich De Mol
michdemol@oikonde.org.
Bellen naar Oikonde kan ook op het nummer 015/42.16.24 .
Vooraleer we echt kunnen opstarten, zullen we nog wel geduld moeten hebben
tot corona het mogelijk maakt.
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OIKO-NIEUWS
Werk jij mee aan Oiko-nieuws?
Twee keer per jaar maken
we voor alle cliënten en alle
vrijwilligers van Oikonde een
Oiko-Nieuws.
Per nieuwsbrief komen we normaal gezien twee keer samen.
De eerste keer
bespreken we welke artikels we
graag in de nieuwsbrief willen.
Iedereen kan zijn ideeën geven.

We zoeken naar een mix van inhoudelijke artikels, een interessant interview,
leuke weetjes om met elkaar uit te wisselen, persoonlijke verhalen die we in de
kijker kunnen zetten.

HUUR EEN
AANGEPASTE FIETS

We zitten nog even in de winter. Maar misschien kijk jij ook al uit naar de maanden dat het beter weer wordt en we meer tijd in de buitenlucht kunnen besteden. Door te wandelen of te fietsen bijvoorbeeld.
Wil je een fietstocht maken maar kan dat enkel met een aangepaste fiets?
Wil je een aangepaste fiets kopen, maar wil je er eerst eens enkele uitproberen?
Dan is het deelfietsnetwerk van G-sport Vlaanderen misschien iets voor jou. Op
de website https://gfietst.be vind je alle plaatsen in Vlaanderen waar je een fiets
kan huren. Dat kan al op 120 locaties. Je kan ook zien welke type fietsen daar
beschikbaar is: rolstoelfietsen, duofietsen, tandems, handbikes, driewielers enz.

Als de inhoud vast staat, kunnen de artikels geschreven worden.
Als alle artikels geschreven zijn, komen we een tweede keer samen. Dan wordt
ieder artikel voorgelezen om te zien of alles wel duidelijk is en of het dat is wat
we in gedachten hadden. Als het nodig is, wordt het artikel nog veranderd.
En dan is ons werk gedaan!
Dan worden alle artikels naar vrijwilliger Jens gestuurd die er een mooi boekje
van maakt dat bij iedereen in de bus valt.
Heb jij nog goede ideeën voor de Oiko-nieuws? Wil jij ons tijdschriftje verder
mee vorm geven? Je bent altijd welkom in onze redactieraad. Spreek je begeleider erover aan en we nemen met jou contact.
Dimitri, Rick, Roxanne, Wim, Julie en Lut
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Legwoord
De woorden onder en naast het invul
vak moet je invullen. Er staat steeds
bij hoeveel letters een woord heeft.
De ij staat in één hokje. Werk met
potlood!
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OPENINGSUREN
MAANDAG

09:00 - 12:30

DINSDAG

13:00 - 17:00

WOENSDAG

09:00 - 12:30

DONDERDAG

13:00 - 17:00

VRIJDAG

09:00 - 12:30

ZATERDAG

GESLOTEN

ZONDAG

GESLOTEN

Daarnaast kan je ook een afspraak maken en kan je je begeleider/ster tijdens de werkuren bellen op
hun gsm.

SLUITINGSDAGEN
MAANDAG 18 april

PAASMAANDAG

DONDERDAG 26 mei

HEMELVAARTDAG

MAANDAG 15 augustus

BRUGDAG
O.L.V. HEMELVAART

VRIJDAG 27 mei

BRUGDAG

MAANDAG 31 oktober

BRUGDAG

MAANDAG 6 juni

PINKSTERMAANDAG

DINSDAG 1 november

ALLERHEILIGEN

DONDERDAG 21 juli
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VRIJDAG 22 juli

NATIONALE FEESTDAG

WOENSDAG 2 november

v.u. Oikonde vzw (Leen Quafdlieg), Colomastraat 36, 2800 Mechelen

ALLERZIELEN

