
De Okkernoot in een nieuw jasje!

Lang geleden bij de opstart van De Okkernoot ging Pats 
dochter, Astrid, rond 11-jarige leeftijd aan de slag voor 
een logo van het toen nog kleine Okkernootje. Intussen 
gaat dit logo enkele decennia mee en werd het tijd  
dat ook wij – samen met de groei van De Okkernoot – 
aan vernieuwing dachten. En zo ontstond een nieuwe 
huisstijl voor De Okkernoot! We vonden het  
belangrijk de eigen, warme voorziening die we  
zijn te blijven uitstralen.

We kozen ervoor een extract te nemen uit het oude 
logo. We nemen dus niet helemaal afscheid van de 
tekenkunsten van kleine Astrid. Het mooie ontluikende 
kiempje dat uit de notenschelp groeit, spreekt tot de 
verbeelding en kan zoveel betekenen. We denken aan 
ontluiking, ontplooiing, scheppen van groeimogelijkhe-
den en kansen, …

Onze hoofdkleur blijft warm oranje met als bijkleuren 
lichtgroen en paarsblauw. Net zoals deze nieuwsbrief zal 
geleidelijk al ons communicatiemateriaal in een nieuw 
jasje gestoken worden. Maar wees gerust, onze spirit 
blijft dezelfde!

Contactblad van De Okkernoot,  
organisatie voor mensen met een beper-
king te Vollezele, Halle, Denderwindeke  
en binnenkort Herne.

Wonen en Werken voor personen 
met Autisme v.z.w.
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Piep!

Met deze vrolijke onbevangenheid willen wij je deze keer 
begroeten. Want we voelen ons goed! En we hopen voor jou 
hetzelfde! Klaar voor de zomer, de hangmat, de boomhut, 
zwempartijen, boswandelingen, terrasjes, festivals, bubbels 
en barbecues! Zorg maar dat je erbij bent op 27 of 28 augus-
tus. Kom maar smullen en genieten met vrienden en familie. 
En laat ons in ontspannen sfeer een babbeltje slaan. Het kan 
terug! Inmiddels geven wij je met deze nieuwsbrief een inkijk 

in De Okkernoot. We deden wat we altijd al deden, moeilijk-
heden beschouwen als uitdagingen, tijd omtoveren tot be-
leving, en streven naar verbinding, en verbetering. En ja, we 
houden van symboliek. We maakten okkernootolie, uitermate 
gezond en heerlijk fris bij een slaatje. En deze olie verkopen 
we. Zo brengen we een beetje Okkernoot op je bord. Wees 
maar zeker dat het smaakt!



De wereld vergroten door Begeleid Werk

Het leven in een organisatie zoals De Okkernoot wordt door 
buitenstaanders soms als beperkend en geïsoleerd opgevat. 
Maar niets is minder waar. Voor elke bewoner die capacitei-
ten en interesse heeft om zijn steentje bij te dragen tot de 
samenleving, gaan we op zoek naar Begeleid Werk. Onze 
cliënten hebben misschien niet de mogelijkheid om bezol-
digd werk te doen, wegens te stressgevoelig, te langzaam, 
teveel nood aan zekerheid of te afwijkend in sociaal gedrag... 
Dat neemt niet weg dat ze veelal enkele uren per week 
onder begeleiding afgebakende taken kunnen opnemen. We 
merken dat dit werk hen laat groeien. Niet alleen hun wereld 
wordt groter, ook zorgt het engagement ervoor dat ze meer 
zelfvertrouwen krijgen en meer geïnteresseerd raken in de 
wereld rondom hen. Onze jobcoaches volgen het werkpro-
ces zorgvuldig op, zodat mogelijke hindernissen snel aange-
pakt kunnen worden. Kijk hier een fiere Begeleid Werker aan 
het werk!

Loopwedstrijd ‘Dwars door Ninove’

Héhé, dat deed deugd. Ook in coronatijden bleven we lopen, 
en toen ‘Dwars door Ninove’ omwille van coronamaatregelen 
meermaals werd afgeschaft, organiseerden we ‘Dwars door 
Denderwindeke’. Uiteraard krijg je het plezier van samen een 
wedstrijd te lopen niet zomaar. Daar moeten we voor trainen. 
Onze trainingen zijn heel laagdrempelig, ook trage en begin-
nende lopers kunnen aansluiten. Voor wie het nodig heeft, 
wisselen we lopen en wandelen nog af. En we lopen nooit 
erg lang. Zo blijven we blessurevrij. Maar het belangrijkste is 
dat we het doen en dat we het blijven doen!

Toen we op 15 mei 2022 terug ‘Dwars door Ninove’ mochten 
lopen, voelden we weer de adrenaline door ons lijf gieren - 
typisch voor een cityrun. Een massa lopers die levenslust en 
positiviteit uitstralen, de vele supporters, de ambiance van 
een stad in blije beweging en wij die daar mee vorm konden 
aan geven… Zie ons glunderen!



We nemen een kijkje in Herne

Op 8 juni openden we de deuren van ons stationneke in  
Herne zodat nieuwsgierigen een tussentijdse blik konden 
werpen op de vooruitgang van ons project. De verbou-
wing van onze toekomstige sociale bistro is nog niet rond, 
maar het begint vorm te krijgen! We deden onze plannen 
uit de doeken en iedereen kon vrij rondgaan in het gebouw. 
Vergezeld met een glaasje wijn of bier werd het precies echt 
en kregen we nog meer zin om erin te vliegen. Nog even 
geduld is de boodschap, in het voorjaar van 2023 plannen we 
officieel te openen en dat willen we enkel doen met jou erbij! 
Wordt vervolgd…

Vorming rond ‘boos zijn’

We tonen graag de gonzende activiteit in onze werking, de 
goesting om er samen iets van te maken, het streven naar 
zinvolle bezigheden en verbinding. Natuurlijk zijn er ook an-
dere momenten. Dan horen we gebrul, vliegt er een schoen 
door de lucht... Iedereen kent het wel. Je bent niet uitge-
slapen, een duif smakte net een klodder op je nieuwe jas, je 
buurman stond achter het raam te gluren, en als je dan te 
weinig geld terug krijgt aan de kassa van de winkel… dan stijgt 
er een woeste hitte door je hoofd. Beheersing en relative-
ring zijn dan onze redding. Onze cliënten ervaren eveneens 
frustratie en kunnen ook chagrijnig worden. Helaas hebben 
ze vaak minder mogelijkheden om een oplossing te beden-
ken, om het gebeuren in een groter plaatje te zien, en voelen 
ze zich sneller machteloos. Agressieregulatie ligt niet voor 
de hand. Toch hebben ook personen met ASS de capaciteit 
om hierin te evolueren. Wat kan ik doen om terug rustig te 
worden? Wanneer kan ik dan met iemand praten over wat 
er gebeurd is? Om hierbij stil te staan, organiseerden we een 
vorming rond omgaan met agressie. Alle beetjes helpen.



Toen Els meer dan 20 jaar geleden bij 
De Okkernoot in Vollezele aan de slag 
ging, waren de bewoners van Leefgroep 
V jonge mensen. Vandaag zijn het stuk 
voor stuk veertigers en is Els nog steeds 
hun vaste vertrouwenspersoon. 

Op een zonnige winterochtend val ik 
letterlijk met de deur in huis. De bewo-
ners van Leefgroep V zijn opgewonden. 
Door mijn komst lijkt de rust in de groep 
zoek. Drie van de vijf bewoners slaken 
luide kreten. Ze komen op me af, grijpen 
me bij de arm, afwachtend hoe ik op 
hen zal reageren. Ik probeer oogcon-
tact te maken, hen vriendelijk gerust te 
stellen, ook al ben ik zelf erg geschrok-
ken. Wat willen ze zeggen? Els heeft hier 
geen moeite mee. Ze begrijpt elke scha-
kering in hun stemmen. En de bewoners 
lijken te begrijpen wat zij zegt. Na een 
poosje verstillen de kreten. De rust keert 
terug. Ik adem diep en ga op verkenning 
in een voor mij onbekende wereld.

Met mensen werken, dat was wat Els 
altijd al wilde doen, niet een hele dag 
achter een bureau zitten. Na haar stu-
dies ging ze onmiddellijk als opvoedster 
aan het werk. Vandaag is Els de vaste 
vertrouwenspersoon van vijf bewoners 
met een zware verstandelijke beperking 
en/of autisme. “De meesten zijn blijven 
steken op het verstandelijke niveau van 
een peuter van achttien maanden tot 
tweeëneenhalf jaar” licht Els toe. 

“Een job in een setting zoals deze is niet 
voor iedereen weggelegd”, vervolgt Els. 
“Tijdens de stage is het reeds voor veel 
mensen duidelijk. Dit is een job voor 
mij, of dit is geen job voor mij. Zelf ben 
ik 23 jaar geleden op mijn stageplaats 
blijven hangen, zoals veel collega’s. Een 
hoop andere collega’s werkt hier ook al 
meer dan tien jaar. We zijn altijd blij als 
er nieuwe collega’s bijkomen. Dat zorgt 
voor een pak frisse ideeën.” 
 

Van bij de start van De Okkernoot 
wonen Tanja, Annie, Koen en Bert in 
leefgroep V. Het zijn veertigers met een 
ernstige verstandelijke beperking die 
zich niet met woorden kunnen uitdruk-
ken. Daarvoor gebruiken ze klanken, 
of andere non-verbale tekens. Olivia is 
twee jaar geleden bij de groep geko-
men. Ze is 23 en is de jongste bewoon-
ster van de groep. Olivia heeft een 
zeldzame ontwikkelingsvertragende ge-
netische ziekte. Ze kan zich wel verbaal 
uiten. Ze kan veel en doet ook veel. “We 
proberen onze bewoners maximaal bij 
de werking van het huis te betrekken”, 
zegt Els, “door hen simpele taken te 
geven. Al was het maar het dragen van 
een wasmand.”

Wonen in een blingbling paradijsje 

Olivia straalt. Ze woont heel graag in 
Leefgroep V. Olivia is een echte spraak-
waterval. Ze spreekt heel zacht. Je moet 
bijna de oren spitsen om te begrijpen 
wat ze zegt. “Kijk mijn nieuwe Minniepy-
jama!”, wijst ze, “Lekker warm! Kijk wat 
een mooie pantoffels ik met kerst heb 
gekregen! En daar zijn mijn poppen!” Ze 
speelt graag met Sophie en Jana. 

Enthousiast toont Olivia haar kamertje, 
een blingbling paradijsje vol schitterende 
schatten. Hier voelt ze zich thuis. Het is 
een heuse sprookjeswereld vol tekenin-
gen van Disneyfiguurtjes. Olivia houdt 
van knutselen. Een zelfgemaakt gipsen 
hartje ligt klaar voor als mama binnen-
kort op bezoek komt. Enthousiast toont 
Olivia een foto van De Buurtpolitie. Elke 
avond kijkt ze ook naar Thuis. En vooral, 
Olivia is megafan van Barbiefilms! 

Olivia hecht zich aan mensen. Ze toont 
het grote fleece dekentje dat ze van de 
thuisverpleging heeft gekregen. Ieder-
een die ze tegenkomt, verneemt hoe-
veel moois ze met kerst gekregen heeft. 
Oeverloos vertelt ze, met haar zachte 
stemmetje. 

Kruimeltjes eten van de grond

Eten staat centraal in het leven van Oli-
via. Dat maakt deel uit van de zeldzame 
ziekte die haar onwaarschijnlijk veel 
parten speelt. Ze heeft het sterk invali-
derende Prader-Willi syndroom. Hierbij 
draait alles rond voeding. “Als we Olivia 
even niet in het oog houden, raapt ze de 
kruimeltjes van de grond” zegt Els. “Als ik 
de kruimels afneem, gaat ze in freezing.” 

“In crisissituaties maakt Olivia zich heel 
boos. Dan bezeert ze zichzelf. Kwets-
uren op haar voorhoofd geven aan hoe 
heftig het er aan toe gaat. Wij zien dat 
al lang niet meer. Continuïteit in de be-
geleiding is daarom belangrijk. Grenzen 
stellen, geeft een veilig gevoel, zowel 
voor Olivia, als voor de andere bewo-
ners.”

“Tot voor kort stond Olivia op een uiterst 
strikt dieet. Sinds enkele weken is dat 
minder streng. Frietjes zijn haar lieve-
lingsmaaltijd. Om de 14 dagen mag ze 
frietjes eten uit de frituur in het dorp.

Meerdere keren per dag trekt Olivia zich 
in haar kamertje terug. Om tot rust te 
komen, heeft ze een kamermomentje na 
het middageten, zodat de andere men-
sen in de groep tijdens het middageten 
wat meer ruimte en aandacht krijgen 
van de begeleider. 

Plots roept Tanja om aandacht. Oor-
verdovend luid, out of the blue! “Ze is 
boos”, verklaart Els. Dan vraagt ook Bert 
om aandacht. Wat zijn kreten willen 
zeggen, is me onduidelijk. “Dit is zijn 
manier om iets duidelijk te maken”, zegt 
Els. “Vaak omdat hij naar het toilet moet, 
honger, krampen, of pijn heeft, omdat 
hij iets wil, maar niet krijgt, of omdat 
zijn speelgoedje wordt afgenomen.” 
Na enige tijd wordt Bert kalm. Hij trekt 
zich terug in zijn eigen wereld. Zowel 
Tanja, Bert, als Olivia hebben in de groep 
bijzonder veel aandacht nodig.

Reportage
Bezoek aan een andere wereld 

Tekst en foto’s: Marleen Teugels Leefgroepbegeleidster Els is de vaste vertrouwenspersoon 
van Leefgroep V



herapiesessies geeft en geregeld ook 
uitstapjes doet met de bewoners. Tanja, 
Bert en Olivia vliegen Iris rond de hals. 

Wandelen in het winterzonnetje doet 
deugd. “De grote tuin biedt voor ons 
zeer veel voordelen”, vindt Els. “Als een 
bewoner het moeilijk heeft, kan het al 
helpen om vijf minuutjes in de tuin tot 
rust te komen.” Plots stopt Olivia, ze 
glundert en wijst: “Kijk het zwembad, 
leuk!”. “In putje winter is het zwembad 
afgedekt, maar in de zomer zitten de 
meeste bewoners hier graag in”, zegt 
Els. “In de tuin kunnen we bijvoorbeeld 
ook met de groep op een bankje pick-
nicken. 

Terug in de leefgroep komt een van de 
bewoners van een andere leefgroep 
langs met verse yoghurt. Elke woens-
dag maken bewoners zelf yoghurt in 
het atelier. Het resultaat wordt gedeeld 
onder de bewoners. Vandaag krijgen 
de bewoners van leefgroep V hun potje 
yoghurt als vieruurtje.    

Tanja houdt me voortdurend in het oog. 
Eén onoplettend moment van de be-
geleiders en ze is klaar om haar ding te 
doen. Tanja heeft last van dwangmatig 
gedrag en trekt soms de eigen kleding 
kapot. Daarom draagt ze antischeurkle-
ding. Maar zelfs voor een ervaren 
begeleider is haar dwangmatig gedrag 
een permanente uitdaging. “Zopas heeft 
ze haar jas die aan de kapstok hing in 
het toilet gegooid”, zegt Els. “Ze doet dit 
altijd met eigen kleding. Waarom ze dat 
doet, weten we niet. Om problemen te 
voorkomen, moeten hier altijd alle kas-
ten op slot. Maar soms glipt Tanja toch 
door de mazen van het net.”

Zwaaiend met een lintje

Voor het middageten is er nog tijd voor 
activiteiten. Enkele bewoners proberen 
houten puzzelstukjes in legpuzzels te 
duwen, met wisselend succes. Soms 
lukt het vlot, soms niet. Dat leidt tot 
frustraties. Tanja loopt al zwaaiend met 
een lintje door de leefruimte. “Voor 
haar is dat een stereotiepe, rustgevende 
beweging”, weet Els. Tegelijk stelt Tanja 
een pak vragen. Wat ze vraagt, is niet 
altijd duidelijk. Maar wanneer ze Els het 
woord ‘restaurant’ hoort gebruiken, 

Koen is de oudste bewoner van de 
leefgroep. Hij wordt 50. Koen is heel 
rustig en bedaard. Zorgvuldig plaatst hij 
puzzelstukjes in een inlegpuzzel. Voor 
hem is dat een waardevol stiltemoment. 
Telkens wanneer we hem tegenkomen, 
trekt Koen aan zijn haar. Voor hem is dit 
een manier om uit te drukken hoe-
zeer hij uitkijkt naar het bezoek aan de 
kapper het komende weekend waar hij 
samen met zijn mama naartoe gaat. 

Het geluid van ritselende pareltjes

Heen en weer, heen en weer. Annie 
neuriet zacht en wiebelt in haar stoel. 
Voor haar is dat een manier om zich 
goed te voelen in haar cocon. Wiebelen, 
geeft haar een gevoel van veiligheid. “Dit 
stereotiep gedrag is kenmerkend voor 
autisme gecombineerd met een diepe 
mentale beperking”, zegt Els. “Dankzij 
het wiebelen, komt ze tot rust.” 

Even later klinkt in de woonkamer van 
leefgroep V het geluid van ritselende 
parels. Annie zit op het tapijt op de vloer 
en speelt met pareltjes. 

Een deel van de leefruimte van leef-
groep V kan als een apart huisje af-
gesloten worden. Dat is handig voor 
bewoners die nood hebben aan rust 
tijdens het eten en liever apart, los van 
de groep, hun maaltijd verorberen. 

Op uitstap in de tuin

De groep maakt zich op voor een wan-
deling in de tuin. Koen blijft liever op zijn 
kamer en ook Annie wuift de uitnodi-
ging van Els met haar arm weg. Sinds 
enige tijd laat ze haar omgeving merken 
het rustiger aan te willen doen. Ze speelt 
liever rustig met haar pareltjes. Nu ze 
wat ouder wordt,  houdt ze er meer en 
meer van om in haar eigen wereld te 
vertoeven. Buitenactiviteiten zijn minder 
aan haar besteed. 

Tanja, Bert en Olivia trekken enthousi-
ast hun dikke frak aan en gaan via de 
gang naar de tuin. Onderweg komen ze 
bekenden tegen. Iris, bijvoorbeeld, die 
in De Okkernoot functionele kinesit-

stopt Tanja hiermee en slaakt ze een 
kreet. Tanja houdt enorm van de jaar-
uitstap die ondermeer bestaat uit een 
restaurantbezoek. 

Annie wiebelt nog steeds heen en weer 
terwijl ze op het tapijt met kraaltjes 
speelt wanneer ik aanstalten maak om 
het bezoek af te ronden. Ze lacht.

 Om privacyredenen kregen de  
bewoners een schuilnaam.



Carnaval Halle: naar de kermis!

Eindelijk ging het licht weer op groen voor carnaval Halle! We 
trokken met het Pop-Up Atelier naar de prikkelarme kermis in 
Halle, naar aanleiding van carnaval Halle. Halattraction, de or-
ganisator van carnaval, organiseert elk jaar ook een prikkelar-
me kermis. Zij voorzien een budget om bewoners van voor-
zieningen de kans te geven naar de kermis te komen, omdat 

Hup met de beentjes

Ons jaarthema is ‘Leef in stijl’. Eigenlijk willen we daarmee de 
nadruk leggen op wat we zelf kunnen bewerkstellingen om 
ons leven en het leven van onze cliënten meer kwaliteit te 
geven. Een genetische aandoening is brute pech. Hoe ASS 
precies ontstaat, is niet gekend. Wel is geweten dat er heel 
veel genen een rol kunnen spelen. Helaas kan niemand voor-
spellen of belemmeren dat iemand een autismespectrum-
stoornis of verstandelijke beperking zou hebben. Belangrijk 
is wel dat je ook met een beperking gezond en gelukkig kunt 
zijn. Het is makkelijker om met een gezond lichaam gelukkig 
te zijn, en het is makkelijker om voor je gezondheid zorg te 
dragen als je gelukkig bent. Gezonde en evenwichtige voe-
ding, voldoende beweging waarbij er toch ook wat inspan-

het voor hen vaak moeilijker is. We mochten op een heleboel 
attracties, hebben eendjes gevist, ballen gegooid, in het luna-
park gespeeld, en we kregen allemaal zelfs smoutebollen. Het 
was een geweldig initiatief en de bewoners hebben er keihard 
van genoten! Op een bepaald moment kwamen we zelfs 
Prins Carnaval tegen. Kortom, een geweldige dag!

ning is en de nodige slaap zijn alvast een noodzakelijke basis 
voor een gezond en gelukkig leven. En hier kiezen we voor. 
Alle vestigingen, Vollezele, Halle en Denderwindeke, hebben 
eigen SMART-doelstellingen geformuleerd om fitter en ge-
zonder te zijn, en het verouderingsproces te vertragen.  

We vergeten soms hoe plezant bewegen kan zijn. Als we 
zelf het voortouw nemen en enthousiasme uitstralen in het 
sporten, kunnen we zelfs de meest stijve harken aanzetten 
om mee te doen!



Beleidsteam op uitstap

Erg mooi lenteweer was het niet. Bloesems zaten nog ver-
stopt. En toch was het al 29 maart. Het beleidsteam had zijn 
teamdag. Dat betekende informatie uitwisselen en nadenken 
over de visie en de toekomst van De Okkernoot, en uiteraard 
ook: bottines aan om stevig te stappen. Och arme Sofie, die 
dacht dat we maar een kort wandelingetje zouden doen en 
geen stapschoenen droeg! Och arme Lies, die moediger was 
dan goed was voor haar voet. Maar tijdens de wandeling ver-
liep alles nog prima. De natuur verveelt nooit. Kikkerdril, lang 
geleden dat we dat nog gezien hadden! Voor de foto keek 
iedereen met heel veel bewondering en verwondering.  
De wandeltocht was ongelooflijk mooi, door het bos, langs 
glooiende weiden, op en af, goed voor de conditie. We zagen 
een muis, een paard, maar geen mens. We kunnen bezwaar-
lijk zeggen dat het een stille tocht was, in de omgeving zullen 
onze stemmen weerklonken hebben. En ja, van een tocht van 
10 km maken wij er natuurlijk 13 – alweer, per ongeluk! We 
verwittigden het restaurant dat we later zouden arriveren.  
En ook dat was niet de eerste keer.



Dansen in de discotheek

Een nachtclub is niet meteen een plaats waar je bewoners 
van De Okkernoot zou verwachten. Toch zijn we daar met 
een groepje cliënten uit Vollezele en Halle naartoe gegaan. 
Er was immers een speciaal initiatief van de nachtclub Zucco. 
Op een dinsdagnamiddag konden bewoners uit naburige 
voorzieningen komen dansen. Dankzij sponsors werden 

er ook fruitsnacks aangeboden. Er werd vooral dance- en 
schlagermuziek gedraaid. En zelfs Willy Sommers was van 
de partij. Was me dat een motivator om uit de bol te gaan en 
te bewegen! Achteraf was iedereen heel moe en klonk het 
unisono: dit willen we nog doen! 

Giften en legaten

Jouw gift gaat rechtstreeks naar onze werking. Vanaf €40 
ontvang je een fiscaal attest, voor giften gedaan in 2022 krijg 
je een fiscaal attest in de loop van maart 2023. Giften schenk 
je door overschrijving op het rekeningnummer van 
De Okkernoot: BE53 0682 2552 7653 met als vermelding 
‘gift’. Nalaten aan De Okkernoot kan vanaf 1 juli 2021 onbelast 
aan een tarief van 0%. Meer info hierover bij Pat Hamelrijck 
via pat@de-okkernoot.be of 054/56 74 53.
Bedankt voor jouw steun!

  

We willen graag contact met je houden!

Jouw gegevens (naam, adres, mailadres en  
telefoonnummer) worden enkel gebruikt om je op  
de hoogte te houden van de werking en activiteiten 
van De Okkernoot.

Geef ons een seintje via info@de-okkernoot.be  
of 054/56 74 53 wanneer:

• je deze nieuwsbrief en andere informatie van 
De Okkernoot niet langer wenst te ontvangen

• je jouw gegevens wenst in te kijken en/of aan te 
passen

• je deze nieuwsbrief voortaan per mail wenst te 
ontvangen

• reacties hebt op deze nieuwsbrief

Welkom op ons Hoeverestaurant!

We zijn verheugd je dit jaar opnieuw te kunnen uitnodigen 
voor ons Hoeverestaurant! Vanaf zaterdagavond 27 augustus 
tot zondagavond 28 augustus kun je in Vollezele terecht voor 
een heerlijk eetfestijn. Alles wordt ter plaatse en met heel veel 
zorg bereid. Onze medewerkers en vele vrijwilligers zullen je 
met veel plezier onthalen. Wil je ons lekkers meenemen naar 
je eigen huis? Geen nood, take-away is mogelijk! 


