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12u: varken aan ’t spit, zalmschotel, ballekes, 
veggieburger, broodje Cevapcici

namiddag: zoete lekkernijen
17u: broodje pens / hamburger / veggieburger

Doorlopend: 
kinderanimatie, DJ Dirk 
15u: live optreden BEEB
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Voorwoordje

Ik begin graag met een woordje van DANK, met de…

   D van dikke merci, want als je dit krantje leest ben je betrokken bij de Eglantier.
   A de eerste letter van m’n naam.
   Nieuwtjes lees je hier in het Eglantierkrantje.
   K van onze Kinderen en jongeren, waar we het allemaal voor doen. 

 SAMEN, en dat maakt het zo mooi.
 

An De Letter

directrice
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U kunt ons een plezier doen…
We zouden ons Eglantierkrantje in de toekomst graag zo veel mogelijk digitaal versturen. 
Dat kost minder en vraagt minder tijd en werk. 
Uiteraard kunt u nog een papieren krantje krijgen, als u geen mailadres hebt. Maar als u wel 
zo’n adres hebt, stuur ons dan gewoon een mailtje.  
Dank bij voorbaat.

Openingsfeest Huis Floortje

Op zondag 22 mei was het eindelijk zover: 
we konden ons nieuwe ‘Huis Floortje’ 
officieel openen! Met vlaggen en bloemen 
op de achtergrond spraken verschillende 
mensen vol lof over de Eglantier en de 
recente uitbreiding. 

Mieke Cox en Johan Nootens ontroerden het 
publiek op de academische zitting met hun 
persoonlijke getuigenissen. 

De voorzitter van de Raad van Bestuur, 
Wilfried Servranckx, gaf uitleg over de 
geschiedenis en de evolutie van de Eglantier 
en het ontstaan van Huis Floortje. Jan 
Spooren, de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant, vereerde ons als 
gastspreker. 

Tussendoor zorgde Rigol’arte voor tintelende 
en ludieke muzikale intermezzo’s. De 
vrouwen van Ferm Leefdaal voorzagen alle 
gasten op tijd en stond van lekkere hapjes 
en drankjes. Ook onze eigen vaste ploeg 
vrijwilligers stak alweer hun 
beste beentje voor om de 
dag vlot te laten verlopen. 
Dank aan allemaal!

Hoewel we maar een 
beperkte groep mensen 
konden uitnodigen, genoten 
we er oprecht van om na 
lange tijd nog eens mensen 
te kunnen ontvangen voor 
een feestelijke gelegenheid! 
Bovendien konden we 
eindelijk Huis Floortje open 
stellen en laten zien waar 
we al die tijd aan gewerkt 
hebben. 

De Eglantier is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren (0-25 jaar) 
met een ontwikkelingsachterstand, een ernstig mentale of meervoudige beperking.  In 
zorghotel Floortje bieden we een beperkt overnachtingsaanbod.

Wie De Eglantier een warm hart toedraagt, kan een gift doen. Giften voor De Eglantier 
kunnen gestort worden op IBAN BE28  780-5921178-20   BIC  GKCCBEBB  t.n.v. “De 
Eglantier”. Vanaf € 40 is een gift fiscaal aftrekbaar.

Het krantje verschijnt in de lente, de zomer en de herfst. Het is een gratis informatie- en 
contactblad voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors en contactper-
sonen van De Eglantier.

Op ons beroemde tuinfeest, dat na drie jaar 
weer georganiseerd wordt op zondag 18 
september, zijn er opnieuw rondleidingen 
voor al wie wil. Zo krijgt iedereen de kans 
om het nieuwe gebouw van binnenuit te 
bewonderen. 

Voor wie ons ook graag financieel wil 
steunen, hebben we de geboortelijst van 
Huis Floortje opgesteld, met een heleboel 
materialen voor de kinderen om hun verblijf 
in Huis Floortje zo fijn mogelijk te maken. 
Alvast enorm bedankt! 

Op https://www.kadolog.com/en/list/de-
eglantier-vzw staat onze geboortelijst van 
Huis Floortje.
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kind van weemoed

misschien zie ik je
te veel anders
maar wat rest er me
als anderen je niet zien

of toch ze zien je
net te anders
als ’n plantje
zeggen ze of iets van dien

met z’n allen kijken ze
naar dat malle hoofd van je
je manke lijf van ’n ouwe vent

met z’n tweeën dolen we
rond en om en weg van ze
tot jij er als enigste nog bent

Johan Nootens schreef dit gedicht in 1980  
voor zijn dochter Floortje, die in 1982 stierf.  
Hij droeg het voor op de opening van Huis Floortje op 22 mei 2022
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Ieder kind heeft zijn eigen stem…

“Ben jij logopediste? Dan leer jij de kinderen 
praten?”

Die vragen krijgen we wel vaker. Begrijpelijk, 
maar bij de logo draait het zeker niet alleen 
om klanken maken: communicatie is zoveel 
ruimer dan dat! 

Iets wegduwen dat je niet leuk vindt, 
kijken naar dat speelgoedje dat je zo graag 
zou hebben, zwaaien naar mama als ze 
vertrekt… Ook zonder woorden kunnen we 
vaak begrijpen wat de boodschap is.

Tijdens de logopedie proberen we de 
communicatieve vaardigheden van onze 
kinderen zo goed mogelijk te stimuleren. 
Hoe we dat doen? We geven een paar 
voorbeelden.

Uitlokken van communicatie door 
bijvoorbeeld een speelgoedje te geven dat 
niet werkt of iets leuks te verstoppen onder 
een doekje.

Veel tijd geven om te reageren!

De boodschap aanpassen door korte, 
duidelijke zinnen te gebruiken.

Het kind tonen hoe het kan communiceren 
door zelf ook bij elk woord de bijhorende 
picto aan te wijzen of het bijhorende 
SMOG-gebaar te maken. Dat noemen we 
modelleren!

• Een picto is een symbool of afbeelding dat 
de plaats inneemt van een tekst 

• SMOG betekent Spreken Met 
Ondersteuning van Gebaren: eenvoudige 
gebaren die veelgebruikte woorden 
representeren 

Tijdens de logo gaan we ook op zoek naar 
passende communicatiehulpmiddelen. 
En dat zijn er al heel wat.

• Praatknoppen: je duwt op de knop 
en de opgenomen boodschap 
wordt afgespeeld. Zo kunnen onze 
kinderen deelnemen aan gesprekjes: 
een mopje vertellen, een vraag 
stellen, iets vertellen of een liedje 
zingen.

• Ook met een Ipad of tablet kun je 
vertellen. Je duwt op een picto of 
een foto en de Ipad spreekt het 
woord voor je uit.

•  Voor sommigen is het moeilijk om 
een computer of praatknop met de 
hand te bedienen. Een computer met 
oogbesturing kan hier de oplossing 
bieden! Je blik even fixeren op 
dezelfde foto of picto en het woord 
wordt vanzelf uitgesproken.

Om dus even terug te komen op de vraag: 
Leren we de Eglantier-kinderen praten tijdens 
de logopediesessies?  Ja en nee. Tijdens de 
logo gaan we samen met de kinderen op 
zoek naar manieren om hen ‘een stem’ 
te geven. Of dit nu met een computer, 
klank, praatknop of een handgebaar is 
maakt niet uit. Iedereen is anders, iedereen 
communiceert anders.

Dankzij ons project bij ‘De Warmste Week’ 
kunnen we binnenkort een spraakcomputer, 
Ipads mét communicatiesoftware en een step 
by step aankopen. Onze logopedisten en de 
begeleiders kijken er alvast naar uit om te 
beginnen oefenen met de kinderen.

Nieuws van het huis

• Op 8 april eindigde het contract van Koen Huyberechts als directeur van De Eglantier. We 
wensen hem het beste toe in zijn verdere carrière.

• Vanaf 8 september start An De Letter als nieuwe algemeen directeur van De Eglantier. 
An is enthousiast om te kunnen beginnen. En wij kijken hoopvol uit naar deze nieuwe 
samenwerking.

• Fiorella Laione vervangt Layla Schrevens op de administratie, tijdens haar 
moederschapsrust.

• Nina Janquart gaat er een jaartje tussenuit. Britt Ginis kwam in de zomervakantie als 
jobstudent de leefgroepen ondersteunen. Vanaf september maakt zij vast deel uit van ons 
team.

• Sinds eind juni werkt Silke Piessens bij ons  als kinesist. Anne Vandenbroeck is tijdelijk 
afwezig. In september stopt Stephanie van Gaal en komt Kaat Peeters het kinéteam 
vervoegen.

• Lincy Lenaerts kwam een paar maanden meedraaien in de vrijwilligersploeg. Bedankt 
Lincy, we wensen je het allerbeste.

• Daan (Het Boshuis) maakte eind april de overstap naar centrum Ter Heide. We hoorden dat 
hij zich er al goed thuis voelt bij zijn nieuwe vriendjes. Het ga je goed, flinke Daan!

• Een dikke proficiat aan Layla Schrevens en Raf Rennen bij de geboorte van hun zoontje 
Noah, 1 juni 2022.

• Ons oprecht medeleven aan de families bij het overlijden van:

- Simonne Vandebon, op 10 februari 2022, moeder van Boudewijn Poffé

- Jean Verbiest, op 1 mei 2022, vader van Sabine Verbiest

- Hilda Brieven, op 10 juli 2022, moeder van Els Weytjens

- Op 20 juli 2022 overleed Guido Mat. Guido en zijn vrouw Roos zijn sinds vele jaren trouwe 
tuinfeest-medewerkers. Guido of “meester Mat” nam altijd de verantwoordelijkheid van de 
kassa op zich. Dit deed hij zeer nauwgezet en met veel toewijding. Veel bezoekers zullen 
hem missen aan de kassa op ons tuinfeest van 18 september. We zijn dankbaar voor wat hij 
betekend heeft voor De Eglantier en wensen Roos en de familie veel troost en sterkte toe.
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Rozenbottels

•  Op 1 juli vertrokken Delana en Nadine 
op Mystery Tour ten voordele van De 
Eglantier. Na 7400 km en het doorkrui-
sen van 18 landen zijn ze terug thuis 
van hun avontuur. Dank je wel voor 
deze geweldige actie!

• Zo fijn om opnieuw aanvragen te krijgen van bedrijven om hier hun teamdag te houden. Op vrij-
dag 20 mei kwamen een aantal werknemers van Equans Vlaanderen alles feestklaar maken voor 
het openingsfeest van Huis Floortje.

       
 Op 16 juni nam een enthousiaste ploeg medewerkers van Pfizer België heel wat klusjes voor hun 

rekening. De tuin en de leefgroepterrassen werden stevig onder handen genomen.
 
 Dank je wel voor jullie inzet. Het maakt voor ons een enorm verschil als er op korte tijd zoveel werk 

verzet wordt.

• De Eglantierkalender is terug van weggeweest. De editie 2023 is voor €10 te verkrijgen in De 
Eglantier en op verschillende (rommel) markten in de omliggende gemeenten.

• Met het thema GELUKSVOGELS werd er na corona weer nieuw leven geblazen in onze themawer-
king. Het is een leuk thema. Overal in De Eglantier kom je vrolijke gevleugelde vriendjes tegen. 
Zelfs om 7.15u in de ochtend, wordt de stilte van het huis doorbroken door het getsjilp van een 
echt exemplaar. En deze vond ik in onze koffiehoek

• Een hartelijke dankjewel aan allen die ons de voorbije maanden extra gesteund hebben door 
sponsoring of acties:

 - Bakkerij Vogelaers, naar aanleiding van een drink voor de klanten
 - Broes en Ann Nootens- Robbrechts, ter gelegenheid van hun huwelijk
 - De toneelvrienden van Linkebeek, naar aanleiding van stopzetting van hun vereniging
 - Gemeente Overijse, dienst vrije tijd
 - Mieke Cox, vrienden en familie, voor haar 50ste verjaardag
 - Tamara Haentjens en Tania Humblet, verkochten zelfgemaakte schoudertassen
 - Scouts Vossem, soep en jenever verkoop
 - Rotary Tervuren
 - Vereniging van de Priesters van het Heilig Hart vzw
 - Iedereen die trouw via domiciliering of met een gift zijn of haar steentje bijdraagt

Een geluksvogel is minder zeldzaam dan je denkt.
Soms zit hij gewoon bij een kop verse koffie.

Een GELUKSVOGEL,

wat is dat? Vroeg je

O, zei ik

dat is makkelijk.

Dat ben ik!

Naast jou…
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Goed om te weten

Strandrolstoelen danzij 4 Example

Voor veel minder mobiele mensen blijft een dagje aan zee vaak beperkt tot een wandeling op 
de zeedijk. Dankzij 4 Example, een vzw in Blankenberge met een groot aantal strandrolstoelen,  
kunnen nu ook mensen met een beperking op het strand wandelen en zelfs in het water gaan.

Je kunt het hele jaar door van hun diensten gebruik maken.

Zij beschikken over 12 strandrolstoelen
1 Cadweazle (elektrische strandrolstoel)
3 Debugs (waarvan bij 1 de beensteunen kunnen ingesteld worden)
1 Jutter
1 Sandcruiser
1 Terrawheels
3 Hyppocampe (waarvan 1 kindermodel)
2 Waterwheels (strandrolstoelen die drijven op het water)

Om je te helpen overstappen van een rolstoel naar een strandrolstoel is een tillift beschikbaar. 
Het is wel verstandig om eerst te reserveren, via info@4example.be of 0493 93 64 46. 
Dit kan van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur. 

4 EXAMPLE vzw
A. Ruzettelaan 157 b 482 - 8370 Blankenberge
0493 93 64 46 - www.4example.be
RPR 0675.882.241 - Belfius: BE12 0689 0936 2192



Na 3 “stille” jaren kijken we er echt naar uit om jullie een gezellige namiddag 
te bezorgen met lekkernijen en animatie voor jong en oud. Vanaf 12 uur zijn 
er oesters bij het aperitief voor de liefhebbers. Ook het varken aan ’t spit 
is een blijver, samen met ballekes, veggieburgers en een zalmschoteltje. 
En nieuw dit jaar een overvloedig broodje CEVAPCICI. Een broodje cevapcici 
is een zeer populair Bosnisch gerecht, dat speciaal wordt aangeboden door de 
ouders van een van onze kinderen.

Om 13 uur gaat het dessertenbuffet open en is er een ruim aanbod aan 
zoete lekkernijen. Vanaf 17 uur kun je je honger stillen met broodjes pens, 
hamburger of veggieburger.

De kinderspelen worden dit jaar iets anders georganiseerd maar de kinderen 
zullen zich niet vervelen. We zorgen in elk geval al voor een ballonnenclown, 
een springkasteel en kindergrime.

Om 15 uur is er een live optreden van BEEB.

Zij spelen een mix van rok & broll, het ‘vlaamsche lied’, slows, meezingers, zware 
metalen, liefdes-en levensliederen, pop, wals,… abnormale ambiance verzekerd!

We hebben weer een grote tent met houten vloer staan. We hangen dus niet van 
het weer af om iedereen een aangename en droge zitplaats te geven.

We hopen jullie opnieuw talrijk te mogen ontmoeten.
En vergeet niet ons nieuwe Huis Floortje te bezoeken.

Tuinfeest
zondag 18 september 2022

van 12 tot 20 uur


