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• De Speciale Glastoer Met Radio 2

’t Is weer voorbij die mooie zomervakantie. Een periode

• WK-Gekte

in het jaar dat in Willekom ‘alle hens aan dek’ zijn. Koffers

• Parkpop

worden (nog) druk(ker) in-en uitgepakt. Gasten die tijdens
het schooljaar geregeld naar Willekom komen wuiven we

RTH

uit en we verwelkomen heel wat jonge kinderen wiens
mama’s en papa’s even uitblazen op een welverdiende
vakantie. Voor andere kindjes duurt 2 maanden zonder

• Week Vol Plezier

de school ook heel lang en dan is af en toe logeren en

• Grote Vakantie

spelen in Willekom een zeer welkome afwisseling.
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• Voedingsbegeleiding
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Maar ook de begeleiders vertrekken afwisselend naar al

Willekom. Veel te vlug werd het weer 1 september. En nu

dan niet verre oorden voor een welverdiende vakantie.

genieten van een aangename nazomer terwijl we moe

Verschillende jobstudenten geven in hun plaats dan

maar tevreden terugblikken, evalueren om te leren om

het beste van zichzelf. Er wordt gespeeld, gezwommen,

nadien opnieuw plannen te smeden voor een leuk najaar.

ge-BBQ-d, uitstapjes naar her en der gedaan,… We
verwelkomen ook heel wat gasten tijdens de weken

Leen Van Heukelom

vol plezier . Kortom er wordt hard gewerkt om al onze

directie

gasten, als echte VIPS, een leuke vakantie te geven in

De Speciale Glastoer Met Radio 2
Afgelopen maand kregen we bericht van Radio 2 dat we
met onze ‘glastoer’ genomineerd waren voor het programma ‘Goed gezien’. Dit programma zet warme buurtinitiatieven in de kijker, onder het motto ‘Beter een goede
buur dan een verre vriend’.
Wat is dat dan die zogenaamde ‘glastoer’?
Elke woensdagnamiddag wandelen we onze straat af en
halen we bij onze buren hun wegwerp glasverpakkingen
en brengen deze naar de glasbol. Dit doen we ondertussen al meer dan één jaar, en op woensdag 3 september
werden we vergezeld door Sharon van Radio 2, een lieve
en enthousiaste mevrouw. Ze wilde wel eens weten hoe
wij dat deden en ging mee op pad. Verschillende buren
wilden wel een interview geven en we hoorden vele
enthousiaste en lieve reacties. Enkele gasten ontpopten
zich zelfs als rasechte reporters! Het was een fijne ervaring voor de gasten én voor de buurtbewoners. Het is
heerlijk om te buurten met onze gasten, om te zien dat
ze telkens met een lach en groet onthaald worden en om

- In de kader bovenaan zie je de provincie vermeld staan,

een gezellig babbeltje te doen.

wanneer deze niet op ‘Antwerpen’ staat, kan je dit wijzigen door er op te klikken en te kiezen voor ‘Antwerpen’.

Op maandag 6 oktober wordt de reportage op Radio 2

- Veel luisterplezier.

(regio Antwerpen) uitgezonden tijdens het programma
“Middagpost” (tussen 12 u. en 13 u.)

Heb je de reportage gemist of wil je het nog een keertje
beluisteren...binnenkort vind je op de website van Wil-

Wil je graag luisteren naar de reportage over onze

lekom een link waarmee je de reportage opnieuw kan

glastoer? Zet dan zeker je radio op de juiste freqentie =

beluisteren.

97.5 Radio 2 Regio Antwerpen.
De glastoer van Willekom is geslecteerd samen met 2 anJe kan ook via de website van Radio 2 meeluisteren:

dere leuke initiatieven. Binnenkort kan er via de website

- Surf naar www/radio2.be

van Radio 2 gestemd worden voor hét leukste initiatief.

- Scrol op de home pagina helemaal tot beneden en klik

Uiteraard willen wij winnen. Hierbij dus een warme op-

op “luister live”.

roep voor je stem voor het project van Willekom!
Koen
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WK-Gekte
De eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK in
Brazilië volgden we op tv in beide leefgroepen. De sfeer
zat er goed in! Alle opvoeders droegen een aangepaste
outfit en de gasten kregen de Belgische kleuren op hun
wangen geverfd. Ook de leefruimten ademden het the-

interviews. Als klap op de vuurpijl was er tijdens de pauze
een optreden van Milk Inc. Giovanni genoot er zichtbaar
van, brulde mee tijdens de goal en zong de liedjes mee
uit volle borst. En… de Rode Duivels wonnen opnieuw!!!
Wow, er komt geen einde aan dit voetbalfeest!!
Uiteraard gingen we de derde match ook uitgebreid bekijken en supporteren. Michael trok hiervoor met opvoe-

ma van de driekleur uit. We hadden reeds vlug in de gaten
welke van onze gasten grote fans waren, echt geboeid
naar de wedstrijd keken en enorm meeleefden. En…tot
onze grote vreugde wonnen onze duivels nog ook!!! We
keken al uit naar de volgende wedstrijd.

En op zondag 22 juni was het eindelijk zover. Onze Belgische Rode Duivels speelden hun tweede voetbalwedstrijd. We hadden iets speciaals in petto voor enkele van
onze grote fans. Giovanni kon met een opvoedster (en
17.000 andere fans) naar de Ghelamco-arena in Gent om
op het grote scherm de wedstrijd te volgen. Daar werd hij
nog getrakteerd op frietjes en frisdrank. Het was héél ge-

der Wouter naar een plaatselijk café om op groot scherm
de wedstrijd te bekijken. Helaas,….het einde is gekend,
maar het was wel super tof, al die voetbalgekte…
Amy

zellig. Q-music organiseerde dit event en daardoor zagen we verschillende bekende Vlamingen zoals Sven Ornelis en Kurt Rogiers. Zij draaiden leuke muziek en gaven

Parkpop
In de zomer was er elke donderdagavond een gratis optreden tijdens Parkpop in Mechelen.
Urbanus stond hier ook op het podium. We hebben heel
hard moeten lachen om zijn grapjes en gekke kostuums.
Er kwam elke week een andere artiest en we waren bijna
altijd van de partij. We hebben ons dus super hard geamuseerd!
Katja
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Week Vol Plezier
De zomervakantie is weer voorbij.

En weet je wie we de laatste week telkens hebben moeten zoeken?

We kijken er met vele mooie herinneringen op terug. Herinneringen van niet 2 maar 3 weken vol plezier. De eerste

Wally!

week droomden we ervan dat we naar een paradijselijk
eiland vlogen. Zon, zee, strand maar ook wel spannende

Elke dag trok hij erop uit: naar de stad, het bos, bij de

avonturen in het oerwoud. We sloten de week af met een

gekke kapper, zelfs tot in het zwembad.

leuk feestje in ‘Hawaii stijl’.
Het waren drie toffe weken, we kijken al uit naar de volDe laatste twee weken van augustus gingen we op ont-

gende vakantie!

dekking in het magische bos. We maakten kennis met de
kabouters en hun vijanden: de trollen. Samen bonden we

Het RTH Team

de strijd aan tegen deze slechteriken.
Wij ook gaan zwemmen, paardrijden, dansen,
glastoeren, winkelen, enz...

Wist je dat?
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Voedingsbegeleiding
Dit was even slikken…
Tinne en Dorien, logopedisten van Zevenbergen en gespecialiseerd in voedingsbegeleiding en slikproblemen
gaven ons als voorgerecht een crème van theoretische
kaders over reflexen, slikken, zuigen, lepelvoeding, kauwen en drinken aan de beker.

“MAAR” we kregen vele tips over correctie van houding,
mondmotoriek, enz...
We oefenden en trainden deze vaardigheden en leerden
heel veel bij maar ook heel wat (minder goede handelingen) bij elkaar af…waarmee we straks onze fijnproevers
van dienst zullen kunnen zijn.
Met dank aan Tinne en Dorien voor de smaakvolle uiteenzetting. We hieven het glas en namen afscheid met
de spreekwoordelijke brok in de keel.
Als hoofdgerecht kregen wij een koekje van eigen deeg.

Chris

We werden geblinddoekt, gefixeerd, de dranken werden
ingedikt, koekjes overgoten met vocht, voedsel gemixt…

Het team een zeer interessante bijscholing kreeg

met ons allen passeerden we het buffet en ondervonden

over de ziekte van Huntington.

aan de lijve dat het niet altijd naar binnen gleed zoals het
eigenlijk hoorde.

Wist je dat?
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Vrijwilligerswerk
Wist je dat...
We in Willekom “vrijwilligers” hebben die onze activiteiten ondersteunen?
Wij stellen ze graag aan je voor.

Christine...

Elia...

verzorgt elke dinsdagnamiddag de knutselactiviteiten

verzorgt elke maandagmiddag een kookactiviteit. Samen

met een aantal gasten. Met veel plak-, schilder- en teken-

met de gasten worden bloem, eieren, melk, suiker... om-

werk wordt het telkens een creatief hoogtepunt.

getoverd tot heerlijke desserten.

Dat verdient een bloemetje!
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