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

De Okkernoot
Vollezele, 21 november 2014

Contactblad van De Okkernoot, erkende instelling voor woonverblijf van 50, kortverblijf van 14, ambulante woonvorm voor 3 en woonvorm onder  
convenantstelsel voor 14 personen met een (rand)normale begaafdheid tot ernstige mentale handicap en een autismestoornis te  

Vollezele (Galmaarden, Vlaams-Brabant) en Halle (Vlaams-Brabant), en Denderwindeke (Ninove, Oost-Vlaanderen).

Beste lezer,
In Denderwindeke is de inloopperiode voorbij. In deze nieuwe 
vestiging van De Okkernoot voor 20 bewoners in het centrum van 
het dorp heeft het leven zijn dagelijkse plooi gekregen. De ruime 
pastorietuin wordt aangelegd als een aangenaam park. En er 
wordt ook plaats gemaakt voor een heus Okkernoot-kunstwerk. 
Dit en het hele huis kunnen jullie zelf bewonderen bij de officiële 
opening van de afdeling op zondag 10 mei 2015 (zie verder in 
deze nieuwsbrief).
We schreven in onze vorige nieuwsbrief al dat in de zorgsector 
grote organisatorische veranderingen op til zijn. We kunnen niet 
anders dan meedrijven met de veranderingsstroom.
Spraken we voor De Okkernoot al jaren van afdelingen als “kort-
verblijf” of “tehuis niet-werkenden”, dan veranderen we vanaf 
2015 naar een voorziening met “flexibel aanbod voor meerder-
jarigen”, elegant afgekort tot “FAM”. Hier zal De Okkernoot een 
voorziening FAM intensieve woonondersteuning worden, maar we 
kunnen ook een aanbod van minder frequente zorg ontwikkelen. 
Tussen de Vlaamse overheid, die subsidies blijft verstrekken, en 
de voorziening FAM wordt een beheersovereenkomst gesloten, 
zeg maar de opvolger van de “erkenning”. Zorgvragers sluiten een 
begeleidingsovereenkomst af. Deze zal meer onderhandelbaar en 

modulair worden. Heel het systeem voor cliëntenregistratie wordt 
vernieuwd. De bijdrageregeling voor cliënten zal meer mogelijk-
heden toelaten, maar dus ook ingewikkelder worden. En de per-
soneelsprestaties worden niet langer in niveau en duurtijd maar in 
punten uitgedrukt. En natuurlijk wijzigt ook de subsidiëringswijze. 
Kortom, nieuw voor alles en iedereen. Zegden we niet dat de 
nieuwe regelgeving ons jong zou houden?
Hoe het nieuwe beleid weerslag zal hebben op het ontwikkelen 
van infrastructuur, zal nog moeten blijken. Blijkbaar zou er terug-
gekeerd worden naar de eerder op een zijspoor gezette VIPA-
subsidiëring.
Gelet op onze recente ervaringen denkt De Okkernoot eraan om 
voor het oprichten van nieuwe vestigingen te werken via een 
coöperatieve vennootschap. Hier zouden we ouders de mogelijk-
heid bieden om een aandeel te kopen van een coöperatie. Met 
een coöperatieve vennootschap kunnen we ook in onze regio 
fondsen werven en ze biedt ons een veel grotere vrijheid om 
de geschiktste onderneming of projectontwikkelaar te kiezen. 
Misschien wordt onze droom om een sociale site te creëren met 
verschillende aanvullende voorzieningen voor diverse doelgroe-
pen, zoals ouderen en personen met een handicap, nog wel eens 
werkelijkheid.
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Uitstap leefgroep C uit 
Vollezele
Op woensdag 11 juni 
2014 was het eindelijk 
zover: de langverwachte 
leefgroepsuitstap! 
Het was zeer groot 
nieuws dat zelfs in de 
kranten verscheen. 

Leefgroep C trof voor haar uitstap naar de kinderboerderij ‘Patcha 
Mama’ in Huizingen op mooie, zonnige woensdag. Eerst werd er ons 
een mooie rondleiding langs alle diertjes gegeven. 
Eenmaal in de schuur waren er heel schattige, pluizige diertjes. Eerst 
was het bang afwachten, maar toen we zagen dat deze diertjes zeer 
lief waren, konden we ze niet genoeg aaien. 
Na het vertroetelen van die schattige diertjes, hadden we natuurlijk 
een grote beloning verdiend! Een zeer lekker ijsje volgde en opeens 
was iedereen stil… En dan was het tijd om de avontuurlijke toer op 
te gaan. We stopten even bij de ambulance van stagiaire Joly. Dit 
leverde leuke kiekjes op. 



Deze fantastische uitstap was 
wel vermoeiend, maar zo ple-
zierig. Er mogen er zo nog 
veel volgen!

Jana

FRIET- EN CHOCOLADEMUSEUM 
12 juni 2014 – een daguitstap met Leefgroep D – om aan de dagelijkse 
sleur tussen De Okkernootmuren te ontsnappen.
Waren mee: Andy, Peter, Toni, Jeroen, Farah, Sanny, Vanessa en 
Laurens.
Om 10u30 vertrokken we met het busje. Vanaf de oprit in Aalst 
naar de E40 was het naar mijn schatting nog zo’n 60 km rijden met 
Vanessa als chauffeur en Farah als GPS-bediende. Op een gegeven 
moment rijden we dan op een aansluit-expresweg naar de stad om 
daar koortsachtig een parkeerplaats te zoeken voor een busje van 3 
meter lang. Vindt maar eens een doorgang tussen al die sans-uniques 
en straatwerkzaamheden. Het is zelfs zo erg dat Farah moet uitstap-
pen om de signalisatieborden even aan de kant te zetten om Vanessa 
doorgang te kunnen verlenen bij het inrijden van een bepaalde straat.
En dan is het eindelijk zover. Ons eerste bezoek aan het Frietmuseum. 
Aan de kassa bij het betalen van onze inkom kregen we kortingbon-
netjes voor verse frieten op ‘t laatst.
Onze verkenningstocht begint bij de aardappel, vanwaar hij van-
daan komt, allerlei soorten aardappelen en welke geschikt zijn voor 
frieten van te maken. Doet mij eigenlijk een beetje denken aan “De 
Patat”, een programma dat Jeroen Meus enkele jaren geleden nog 
op Canvas heeft gepresenteerd. Alles tot in het kleinste detail heb 
ik niet kunnen onthouden, ook niet de volgorde van wat we aantrof-
fen rond de productie en materialen tot het snijden en bakken van 
frieten. Heel interessant vond ik de frietsnijders, omdat dat tot op 
heden behoort tot een van mijn vaste waarden in De Okkernoot als ik 
op woensdagavond frieten moet snijden en bakken. Waarvan enkele 
wandmodellen, tafelmodellen, etc. Dan kwamen de frietsnijdermes-
sen in verschillende diktematen. Zo waren er zelfs die 6-, 8-hoekige 
of ronde frieten konden snijden. Ik weet de precieze friet-diktematen 
niet zo correct vanbuiten, maar de standaardmaten die ik ken zijn 
volgens mij “2,5 mm pomme d’alumette”, “5 mm Franse friet” en “10 
mm Vlaamse friet”. De echte maten waren te zien op tekstborden in 
het museum zelf. Ook allerlei aardappelmesjes, friet-opschudkommen 
(echte naam ken ik niet). Huishoudfriteuses met hun bijhorende lift-
mandjes, dat ging van oeroude gasfornuismodellen tot de elektrische 
modellen zoals we die nu kennen. Het tofste was dan een levensechte 
grote frituurkraam waar we zo konden instappen. Met grote driedub-
bele friteusesystemen met bijbehorende schappen om voorgebakken 
frieten op te leggen en dampkap. Bijhorende sauspotjes en zoutva-
ten. Hierin hebben we veel geposeerd om leuke foto’s te trekken. 

Op het einde van onze frietverkenningstocht zijn we beneden in de 
catacombefrituur een puntzak heerlijke Belgische frietjes gaan eten, 
met bijbehorende sausjes en snacks naar keuze. Handig daarbij was 
zo’n bieptoestelletje dat ons liet weten wanneer we onze frietplateaus 
mochten halen naar onze tafeltjes.
Dan het chocolademuseum. Bij de inkom konden we proeven van hun 
zelfgemaakte chocolaatjes. Ik als liefhebber van chocolade heb ze mij 
alle 3 soorten genomen: melk, puur en wit. Dat begon bij de cacaobo-
nen en het verwerken tot chocolade en (net zoals in het frietmuseum) 
een hele resem geschiedenistekstborden, die we ter plaatste ondanks 
onze beperkte tijd wel lazen, maar uiteindelijk niets van onthielden. Er 
waren heel wat chocoladevormen te zien waarin pralines, paaseieren 
en Sinterklazen werden gemaakt. En boven was ook zo’n chocola-
demachine die voortdurend de gesmolten chocolade in beweging 
hield, afgeschermd van plastieken glasplaten. Wel wat jammer, want 
onder zo’n warme stromende chocolade hou je toch wel eens graag je 
vinger om te proeven? Alleen vraag ik mij af of die lopende chocolade 
wel echte was, en niet zo’n nagebootste bruine blubber dat sterk op 
chocolade doet lijken. De tentoongestelde pralines en chocolade-
modellen waren echt glanzend zoals echte chocolade, maar spijtig 
genoeg wel van plastiek. Dit waarschijnlijk om overbeproeving en mat 
worden van de chocolade te voorkomen. Je kon er ook chocolade-
koks chocolade zien maken, maar voor een demonstratie daarvan 
was geen tijd meer. Op het einde (net zoals die souvenirwinkel van 
het frietmuseum) was bij de uitgang zo’n winkeltje waar je hun zelf-
gemaakte chocolade kon kopen. Maar die vond ik wat te duur om te 
kopen, en ik vraag me af of hun chocolade wel echt stukken beter is 
dan bijvoorbeeld onze Côte d’Or chocolade. Misschien maar best ook 
dat ik die niet gekocht heb, want wat als die gesmolten was in zo’n 
warm weer en snikheet busje?
Na de museums zijn we dan iets gaan drinken, eerst namen we plaats 
aan een terrascafé dat nogal prijzig was. € 3,70 voor een cola, dat is 
er toch ook niet naast geschoten. Dan hebben we maar verder tus-
sen het volk naar een Ola ijscrèmeäuto gewandeld en daar kregen we 
een toeter of galet met schepijs of iets anders in een potteke of op 
houten stokje.
Als onze ijsjes op waren zijn we dan een straat in iets goedkopers 
gaan zoeken om te drinken en namen we plaats aan een terrasje bij 
een tabaks- en rookwarenwinkeltje.
Het interessantste dat ik op weg naar dat terras zag was achter een 
uitstalraam zo’n chocolade borstenbeeld met chocolade lingerie erbij. 
Spijtig dat ze zo’n pronkstuk niet in het chocolademuseum hadden.

Andy

Voor Stéphane
Op 30 juli 2014 overleed 
bewoner-van-het-eerste-
uur Stéphane Jean uit 
Beersel. Huguette, zijn vaste 
begeleidster, schreef voor 
hem volgend afscheids-
woord in de taal die zij tus-
sen elkaar hanteerden.
Stéphane, tu étais à la fois 
“ami” et “famille”.  Notre 
amitié a démarré dès notre 
première rencontre et sur un 
simple “bonjour, ça va” de ta 
part et auquel j’ai répondu 
par un “oui, merci et toi” et 
tu m’as répondu “ça va”.  
C’était le début d’une amitié 
qui a duré presque 15 ans.
Nous étions supposés vivre 
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dans des mondes différents – pourtant tu m’as fais redécouvrir le 
mien afin d’en faire un monde qui était à la fois le tien et le mien et 
je t’en remercie.  Nous partagions le même intérêt pour tout ce qui 
étaient les fleurs; en ce qui concerne les animaux il y avait encore 
du chemin à faire : sous prétexte que tu connaissais “pompon le 
chien” qui était en fait “pompon le chat”, les chiens étaient omni-
présents; même les vaches et les vaux n’y échappaient pas; seuls 
les canards faisaient exception à la règle.
Durant nos balades, tes yeux parlaient les mots dont tu ne pouvais 
te souvenir pour me dire “je suis content-on est bien” – grâce à 
tes interventions, nos balades à Ter Rijst ou au parc de Ninove 
étaient riches de rencontres avec les autres promeneurs – pour 
certains c’étaient l’occasion de risquer quelques pas de danse sur 
le ritme de ton choix; un ritme qui était loin d’être monotone car 
ta radio n’était jamais très loin.
Toutes ces choses là vont me manquer, voire beaucoup, mais je 
saurai les préserver de l’oubli en les gardant au plus profond de 
mon coeur.  
Want als een donderslag bij heldere hemel kwam het bericht van 
jouw plotse hospitalisatie; ik begreep de ernst maar geloofde 
alsnog in dat kleine mirakel; ons parcours zou verder gaan – ik 
zou je de Bosberg leren ontdekken, liefst nog deze zomer; voor 
de toekomst zouden wij bijsturen waar nodig.
Dan plots die harde werkelijkheid - ik ben je kwijt, je komt niet 
meer terug. Jouw foto heeft zijn vaste plaats in mijn familie-album 
want er groeide tussen ons ook dat “familiegevoel”; een gevoel 
dat we konden delen met je ouders, zussen en schoonbroers.  
Die foto blijft een zichtbare herinnering aan de persoon die je was 
en die ik leerde respecteren; die joviale gast, die grote babbelaar 
die mij steeds aan het lachen bracht ook al had ik eens een don-
kere dag, je was uitbundig en meestal goedgezind, soms voor 
heel even een beetje boos of opvliegend, en soms ook koppig. 
Ook dat ga ik missen, lieve schat.
Stéphane, wij zijn nu aan het moment van afscheid nemen en 
dat doe ik op jouw vertrouwde manier met een kort en bondig, 
“Salut”. (Salut mon gars, salut Stéphane).

Huguette, 30/07/2014

Uitstap Harry Malter
Op 26 mei 2014 vertrokken kortopvang en Huis 2 rond 9 uur met 
het busje richting Heusden naar het familiepark Harry Malter.
Volgende bewoners waren van de partij: Inge, Nicolas, Joshi, Inne 
en Sam.
We wandelden eerst langs de mini sprookjeshuisjes. Als je door de 

venstertjes keek zag je mooie tafereeltjes. Net een sprookjesbos!.
Op onze tocht kwamen we ook heel wat dieren tegen zoals geitjes 
en herten. We konden vrij bij ze rondlopen. Joshi en Inne vonden 
het leuk om de diertjes te aaien.
Verderop konden we heel wat speciale dieren bewonderen, o.a. 
aapjes, stokstaartjes, wasberen, enz.
Daarna stond ons een mooie attractie te wachten, de zwiermolen. 
Inge, Nicolas en Joshi zweefden in de lucht, en genoten er met 
volle teugen van!
Met de huifkar konden we ook een toertje maken. Vooral Inge 
vond het fijn om eens helemaal alleen in de kar te kunnen zitten.
Dan was het tijd voor de wervelende show in de circustent. De tent 
zat afgeladen vol met schoolkinderen, maar we konden toch nog 
een plaatsje bemachtigen. De show was echt de moeite waard!
Na een half uurtje liepen we weer rond in het park en kwamen we 
bij de kooi van de ringstaartmaki’s. We mochten er vrij rondlopen 
tussen de slingerende maki’s. Dat vond Joshi de max!
Dan was het tijd om een ritje te maken in het park met het treintje. 
Altijd leuk!
Met een hongerige maag belandden we in het restaurant om een 
portie friet en een ijsje te eten. Hmmm, lekker!
In de namiddag hadden we nog tijd om de speeltuin te verkennen.
De molen met de vliegertjes was een succes en ook de kikkerjump 
of free fall waarbij je plaats naar beneden valt was vooral voor 
onze waaghalzen Joshi en Nicolas een leuke belevenis! Ons Inge 
keek liever toe. Voor haar was het iets te wild.
Voor we huiswaarts keerden, beleefden we nog dolle pret in het 
spiegelpaleis.
Het was een leuke dag. Iedereen had er van genoten op zijn 
manier.
Nog even een 4-uurtje in de bus, en …hupseké terug naar de 
Okkernoot…

Hilde VDB

Onze bewoners van Halle op kamp naar “De Gavers”
Ons jaarlijkse kamp hielden we van 5 tot 7 september 2014 in het 
mooie domein van de Gavers, tussen de schilderachtige hellingen 
van de Vlaamse Ardennen en de Dendervallei. Je kan er van het 
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groen, de rust én het leven rond de 20 hectare grote plas genieten. 
Wat gekke kunstjes onderweg en op de speeltuin maakten dat de 
tijd vlug voorbij was en we met zijn allen naar ons huisje trokken! 
Al vlug vond ieder zijn eigen plekje en kon wie er nood aan had al 
eventjes op het vers opgemaakte weekendbed gaan rusten!
Dankzij Kathelijne die als geroepen een handje toestak, smaakte de 
spaghetti verrukkelijk! 
Zaterdag in de namiddag was het bezoek aan de brandweer 
gepland, het hoogtepunt van onze vakantie! Iedereen genoot met 
volle teugen, brandweerhelmen werden gepast, we stapten in de 
hoogteladder, we mochten zelfs achter het stuur van de brand-
weerauto kruipen... En s ‘avonds dan nog een heerlijke BBQ...met 
eerst aperitief, santé.

Begrijp je nu waarom ieder zo uitkijkt naar deze jaarlijkse wonder-
lijke uitstap?

Carine

Stem op Carrefour Ninove
Carrefour Foundation doet in samenwerking met de Voedselbank 
een actie voor goede doelen.  Deze kunnen een project voorstel-
len dat gefinancierd moet worden. Aan de wedstrijd nemen 45 
hypermarkten deel. Carrefour Ninove heeft De Okkernoot uitge-
kozen als ‘goed doel’. Meer bepaald worden enkele deelstappen 
in de renovatie van de pastorie Denderwindeke gesteund.
Maar… dan moet dit project zoveel mogelijk stemmen krijgen.
Daarom roepen wij hier op om te stemmen voor Ninove op  
www.solidariteitsklik.be. De stemming kan nog tot 15/12/14.

Stem voor De Okkernoot!
Neem deel aan de ING Solidarity Award 
en stem voor De Okkernoot via de  
website www.ing.be/solidarityaward

‘U zijt wellekome’
‘U zijt wellekome’ op de zangnamiddag tvv De Okkernoot op vrij-
dag 26 december ’14 om 16 u. in de kerk van Dworp.
Organisatie Davidsfonds, afdeling Beersel i.s.m. de plaatselijke 
koren.

Pannenkoekenfestijn van De Okkernoot
De Okkernootgemeenschap nodigt je graag uit op haar jaarlijkse 
pannenkoeken- en wafelslag. We onthalen je in De Okkernoot 
Vollezele op zondag 8 februari  2015 tussen 14u00 tot 19u30. 
Deze ontmoeting rond stevig vers gebak is altijd een hartverwar-
mende onderbreking van de winter!

Officiële opening van de nieuwe afdeling in Denderwindeke
Op zondag 10 mei 2015 houden we de officiële opening van 
de nieuwe afdeling van De Okkernoot in Denderwindeke, op de 
Proosdij achter de kerk (noot: de eerder aangekondigde datum 
van 5 oktober 2014 werd verschoven). Enkele gelegenheidstoe-
spraken, een rondgang en een hapje en drankje bezegelen de 
nieuwe werking. We verwelkomen je ter plaatse tussen 15 en 18u. 
Een uitnodiging volgt nog eind maart 2015.

Giften en legaten
Giften zijn een rechtstreekse bijdrage aan de uitbouw van onze 
werking en helpen mee het eigen aandeel in onze nieuwbouw te 
bekostigen. De Okkernoot reikt voor uw giften vanaf € 40 een fis-
caal attest uit. Giften doet u door overschrijving op rekening BE53 
0682 2552 7653 (BIC : GKCCBEBB) van Wonen en Werken voor 
personen met Autisme (WWA) met de vermelding “gift”.
Voor giften in 2014 krijgt u een fiscaal attest in februari 2015. 
Indien uw gegevens bij de bank niet uw volledige naam of adres 
bevat, vul dit dan aan bij de mededeling. Het attest wordt steeds 
gemaakt op naam van degene die de overschrijving doet.

Een deel van je nalatenschap bestemmen voor De Okkernoot 
kan voordelig zijn voor je wettelijke erfgenamen. Dit is zeker het 
geval indien de verwantschapsgraad van je erfgenamen de eer-
ste of tweede graad overstijgt. Meer info bij Rik Houthuys op rik.
houthuys@telenet.be.

Deze nieuwsbrief digitaal ?
Hebt u een e-mailadres, dan kunt u deze nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen.  U helpt er ons postzegels mee uit te sparen.
AANMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en de ver-
melding “nieuwsbrief graag per mail” naar de.okkernoot@skynet.be.  
Uw (post)adres helpt ons uw juiste gegevens te beheren.  U ontvangt 
tot afmelding deze nieuwsbrief op uw e-mailadres.  Uw e-mailadres 
blijft een communicatielijn tussen De Okkernoot en uzelf; derden 
krijgen het niet te zien.
AFMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en de vermel-
ding “nieuwsbrief graag per gewone post”.

Reacties
Met uw reacties op deze nieuwsbrief, ideeën, vragen naar informatie, … 
kunt u terecht in De Okkernoot, Repingestraat 12, 1570 Vollezele, tele-
foon: 054 56 74 53, e-mail : de.okkernoot@skynet.be.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, bent u verhuisd of is 
de bestemmeling overleden: meld dit a.u.b. op het hierboven genoemde 
telefoonnummer of e-mailadres.


