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En

persoonsvolgende

Reden tot paniek? Welnee! Vele uitdagingen dienen zich

financiering in een sneltreinvaart op ons af…De eerste

ondertussen

komt

de

aan. Het doel is duidelijk. De weg ernaartoe bevat nog

persoonsvolgende budgetten zullen al in 2016 toegekend

veel vragen en onduidelijkheden. Maar dan is er vooral

worden. Ten laatste in 2020 zou persoonsvolgende

de uitdaging om ondanks alle onduidelijkheden in het

financiering een feit moeten zijn voor alle volwassenen

water te durven springen erop vertrouwend dat je kan

met een beperking. En dat is al binnen vijf jaar…

zwemmen.
Leen Van Heukelom
directie

Sinterklaas
De lieve mensen van de Lions Club Mechelen Leliëndael brengen ons elk jaar Sint-Niklaas met mooie kadootjes voor
iedereen. En…niet te missen, chocomelk en veel lekkere koffiekoeken om van te smullen. Dank je wel lieve Sint!

Kerst en Nieuwjaar
Trek je rode schoenen aan!
Ga je eigen weg.
Stap in de koets!
Rijd het avontuur tegemoet
Aai de wolf!
Kijk het kwaad in de ogen
En vooral, pluk de bramen op je weg!
Geniet van de kleine dingen

Gelukkig nieuwjaar!
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Koningen Zingen
(6 januari 2015 - 10 u in de ochtend)
- Gaan we drie koningen zingen?
Zeven enthousiastelingen verzamelen zich rond de tafel.

We lijken wel popzangers, hé Jef?
We gaan de trappen op. (pfft niet makkelijk met kroon,
ster en mantel)
“Hallo” zegt de directeur, “hier is het lerarenlokaal, kom
maar”.

- Ik kies die rok en die mantel.
- Ik wil dat op mijn hoofd.
- Ik draag de ster!
- Schmink? Ik wil wel een ster op mijn wang.
- Zijn we klaar? Moet er iemand nog plassen?

Allemaal juffen gezeten in een halve kring kijken ons
nieuwsgierig aan. Ok…publiek. We geven een voorstelling!
Warm ingeduffeld staan we al puffend te wachten voor
de deur.

Uit een blikken doosje in de hoek wordt vijf euro gehaald.
Super! We worden opnieuw naar buiten geleid. Dat was

Ja ja, Lakenmakersstraat we komen eraan!

pas een koninklijk ontvangst!

De eerste deur…. We bellen aan. Gaat ze open gaan?

We gingen weer verder en kwamen nog vele wonderlijke

Ja hoor, onze buurvrouw is thuis. We zingen… Span-

dingen tegen op ons pad.

nend-leuk is dat!
Een jongeman met hoed op, luistert naar ons lied, maakt
Sam heeft ‘de sjakos’ met portemonnee. De eerste cent-

een diepe buiging en stapt dan in zijn auto.

jes vallen erin…
“Hey”, zegt een dame, “ik ken jullie van de glastoer. KoHey de kleutertjes hebben net speeltijd. Zullen we ze een

men jullie straks bij mij ook zingen?”

koninklijk bezoekje brengen?
‘Willen jullie snoep of centjes? ’ vraagt een jongedame.
Vele kleine gezichtjes, gegiechel en gelach. We zingen en

Koning Nils maakt een enthousiast sprongetje. “Snoep!”,

buigen en krijgen zelfs een klein applaus .

roept hij.

Hey, zegt de juf. Zin om boven te komen zingen?

We smikkelen en smakkelen koek, snoep en speculaas.
We gibberen en lachen.

Heu… ok dan?
Maar we krijgen koude voeten en druipneuzen. Kronen
We gaan de speelplaats op. De kinderen gaan opzij voor

zakken scheef en de ster gaat iets lager hangen… Man,

ons.
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maar zoveel centjes! Dank je wel hoor glastoermensen

idee!

en buren van de Lakenmakersstraat!
En zo belandden op 6 januari in de namiddag 7 koninWat gaan we met die centjes doen? De koningen hebben

gen in de cinema. Voor twee onder hen was dit de eerste

hard gezongen en koude voeten gehad! We gaan diezelf-

maal in hun leven. Wat een wonderlijke dag, niet?

de namiddag al iets leuks doen. Want niet alle koningen
verblijven lang in Willekom. Naar de cinema? Ze spelen

Annelies

twee Vlaamse humoristische films. Ja, dat lijkt een leuk

Quiz
De refter van de St-Janshofschool barstte uit zijn voegen
op vrijdag 28 november 2014. Willekom organiseerde er
haar tweede quiz. 27 ploegen en heel wat helpers beleefden er een fijne avond. De winnaars? Net dezelfde als
vorig jaar, nl de p@t@tjes. Nogmaals dikke proficiat.
En ja hoor bij een volgende editie, beloven we dat er
minder moeilijke vragen zullen zijn…
Tamara en Katleen

Quiz for Specials
Op donderdag 27 november 2014 organiseerde Willekom haar eerste Quiz for Specials. In de refter van de St-Janshofschool streden 13 ploegen voor de overwinning. Nou ja, ‘strijden’… De deelnemers maakten vooral veel plezier. De
ambiance was super. En iedereen ging naar huis met een mooie prijs. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Een dikke
proficiat aan de winnende ploeg ‘De grote slimmerikken’ met Stefanie, Michael, Evelyne en Emely.
Tamara en Katleen

…de Raad van Bestuur ons ook dit jaar weer verraste met
een nieuwjaarsreceptie en een personeelsetentje…super!

Wist je dat?
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Week Vol Plezier

RTH

Graag blikken we nog even terug en kijken we al vooruit
naar ons aanbod van RTH.
In november hadden we de ‘Week vol Herfstplezier’. We
kwamen heksen, geraamtes en skeletten tegen. Het was
een week vol griezel- spelletjes-en knutselplezier.
Tijdens een uitstap naar de kijk en doe boerderij hebben
we de handen uit de mouwen moeten steken.
In de Kerstvakantie hadden we een hele week de tijd om
te werken rond het thema poppenkast.
En omdat we best wel handige Harry’s zijn maakten we
natuurlijk onze poppenkast en zijn poppen zelf. Als afsluiter trakteerden we iedereen op een leuke voorstelling.

Nadat we de konijnen en de geiten hadden geknuffeld
en eten hadden gegeven, trokken we naar de stal waar
tientallen stieren ons met hun grote ogen stonden aan
te kijken.
We kregen eerst wat uitleg en dan was het tijd om ook
deze dieren van eten te voorzien en hun stal proper te
maken. We deden dit met veel enthousiasme!
Het ritje op het paard was een mooie afsluiter.
We komen zeker nog eens terug!
2015 is nog maar net begonnen maar toch hebben we
met RTH al twee uitstappen achter de rug:
• Schaatsen op de schaatsbaan te Heist op de Berg en
een bezoekje aan het speelgoedmuseum.
• Een uitstap naar het MOT, het GROM, de Kampenhoeve,
de Hertenboerderij, ... staan nog op onze agenda.
Interesse, ... schrijf je alvast in!
Wij hebben er alvast zin in!
Het RTH team
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Laptops / Voetbaltafel
In Willekom is het altijd een beetje vakantie. We willen
het verblijf van onze gasten zo aangenaam mogelijk maken en zijn daarom voortdurend op zoek naar zinvolle
en leuke bezigheden. Eén van de deze leuke activiteiten
zijn computerspelletjes, filmpjes zien op YouTube, liedjes beluisteren, kleurprenten opzoeken en afdrukken, …
Al gauw was één PC per leefgroep ruim onvoldoende.
Ieder moest netjes zijn of haar beurt afwachten… Kortom
het is (of moet ik ondertussen zeggen ‘was’) vaak, ook
voor de begeleiding, ‘nummertje trekken’ om de PC te
kunnen gebruiken. We begonnen te dromen van een
apart netwerk en aparte computerhoeken per leefgroep.
Met een mooie geldgift én 7 laptops geschonken door
AFAS konden we dit realiseren. En of dit al niet genoeg
was, werden onze gasten nog extra verwend met een
mooie voetbaltafel, als klap op de vuurpijl geleverd door
niemand minder dan de KV Mechelen spelers!!!
Namens onze gasten en medewerkers een warm ‘Dankjewel AFAS’ om dit allemaal voor ons te doen.

Snoezel en Speelbos
Afgelopen zomer werd er door vrijwilligers van de firma Cofely Services heel hard gewerkt in het verwilderd
stukje bos aan de Plattebeekstraat. Op amper één dag
toverden ze een verwilderd stuk bos om tot een ruim en
toegankelijk speelbos. Onkruid, verwilderd struikgewas,
dode takken moesten eraan geloven. Er werd gekapt ,
gezaagd, hout gehakseld en af en aan gereden naar het
containerpark… Dank je wel aan de vrijwilligers om de
eerste stappen te zetten in het realiseren van dit droomproject.
De volgende stap was het bosje te voorzien van een omheining. We wilden immers veilig en met een gerust hart
in het bosje spelen. En jawel hoor! Onze nieuwe
buurman stak de handen uit de mouwen.
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Hij plaatste een mooi en stevige omheining rond ons
snoezel-speelbos, en onze parking. Een welgemeende
dank je wel aan onze buurman!
En nu buigt een werkgroepje zich over de verdere realisatie van het snoezel-speelbos van Willekom. Benieuwd
hoe dit eruit zal zien? We houden het nog even spannend, maar dit wordt absoluut vervolgd…
Katleen

Praktijk Op Verplaatsing

Sint-Janshof Mechelen

We zijn met onze klas naar Willekom geweest om de
keuken te poetsen. Deze opdracht kaderde in de praktijklessen. We hebben de keuken en bijkeuken grondig
gepoetst. Maar naast het werk was het ook heel leuk.
We hadden veel contact met enkele bewoners die
nieuwsgierig kwamen kijken wat we daar allemaal deden. Een bewoonster kwam steeds foto’s laten zien. We
hebben zelfs van haar een dikke knuffel gekregen.
We hebben ons echt geamuseerd en mee gedanst op de
muziek. Daarna hebben we met onze klas een groepsfoto
getrokken. Het was echt super!!!

gen dat alles terug netjes op zijn plaats stond. Daarna
hebben we ook nog de vloer geveegd en gedweild.

Het was leuk om op verplaatsing te gaan werken. Het
was een taak met een grote verantwoordelijkheid. We

Het was een leuke en leerrijke ervaring.

vinden dat je op verplaatsing gaat werken je de taak serieus moet nemen. We hebben 3 koelkasten uitgekuist en
ook nog andere keukenkasten. We moesten ervoor zor-
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Algemeen
Op een zondagochtend in januari 2015… Dylan vraagt
zich af… wie kan er nu eigenlijk allemaal naar Willekom
komen? En hoe kunnen we aan iedereen laten weten dat
het tof is in Willekom? Weet je wat, zegt Dylan, ik maak
een affiche. Zogezegd zo gedaan.
Bewonder het mooie resultaat. Dank je wel Dylan voor
deze fantastische affiche.
Katleen

we deze nieuwsbrief ondertekenen met een groot
hart voor al onze lezers!

Wist je dat?

van harte dank je wel
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Voor inlichtingen, contacteer ons op info@willekom.be
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