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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. En u krijgt alle foto’s in kleur te zien!
Uiteraard kunt u nog een papieren krantje krijgen, als u geen mailadres hebt. Maar als u wel 
zo’n adres hebt, zouden we het zeer op prijs stellen, mocht u ons dat sturen.
Een eenvoudig mailtje naar mia.clinckx@eglantier.be volstaat. 
Dank bij voorbaat.

Voorwoordje
Beste sympathisant,

We hebben veel om op terug te blikken.

Een fijne zomer met als apotheose onze familiedag. Een zonnige dag waar ouders, brussen en 
personeel mekaar mochten ontmoeten. Er werd samen gespeeld, gemoedelijk gekeuveld, lekker 
gegeten, een bezoekje gebracht aan de pony’s... Kortom een leuke dag voor jong en oud.

Een geslaagde 34e editie van ons tuinfeest in september. Met een mooie piramidetent op het 
terras en een stretchtent in de tuin werd het tuinfeest in een nieuw kleedje gestoken. Maar uiter-
aard bleven de vaste waarden onaangeroerd zoals het varken aan ’t spit, de kinderspelen en de 
gemoedelijke sfeer. We konden rekenen op 100 vrijwilligers die mee de handen uit de mouwen 
kwamen steken. Daarnaast konden we een beroep doen op heel wat mensen die hielpen door 
het uitlenen van materiaal of door middel van sponsoring.

De inhoud van dit krantje geeft duidelijk aan dat de steun van vrijwilligers en bedrijven onmis-
baar is geworden in onze werking. Hartelijk dank voor alle grote en kleine initiatieven!

Een 10e editie van onze driejaarlijkse kunstveiling. Veel gulle kunstenaars, een hardwerkende 
werkgroep en onze kopers zorgden weer voor een mooie tentoonstelling en een fijne avond voor 
de kunstliefhebbers.

Maar we hebben ook veel om naar uit te kijken.

Een magische winter. De komende maanden  zal De Eglantier vertoeven in een echt “Wonder 
Winterland”. Er werd al naarstig gebrainstormd rond dit nieuwe thema.

Zachte vlokjes, sneeuwkristallen,  sneeuwmannen en schattige pinguïns op ijsschotsjes duiken 
op in de inkomhal en op muren en ramen. Ons kerstfeest van eind december krijgt stillaan vorm. 

We wensen je een gezellige magische winter toe en horen mekaar terug in de lente.

Warme groeten 

Barb en het Eglantierteam
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Lieve Quinten…

Van de kleine leefgroep naar de grote leefgroep en, na de verbouwingen, van leefgroep D naar 
huis 20. 16 jaar lang gezellig bij ons in de Eglantier en nu is het tijd voor iets nieuws. 

Met je broem- en zoemgeluiden was je de motor van de leefgroep. Van op je mat keek je door je 
kijkgaatjes en hield je de hele leefgroep in de gaten.  

Met je hoofd tegen de bubbel-unit, kijkend naar de opstijgende lichtgevende belletjes.

Op tijd en stond een dikke knuffel en een guitige glimlach. 

Vlechtwerkjes maken, dat is een kunst en dat kun je ook fantastisch goed! 

Wij wensen onze collega’s van Bindkracht vele leuke ontwar-momentjes! 

We gaan je missen Quinten! 

We wensen jou een aangenaam verblijf in Bindkracht!
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Door de natuur op wieltjes
Het is niet omdat je in een rolstoel zit, dat je niet van de natuur kan genieten. Ook 
jonge gezinnen denken vaak dat hun kinderwagens overal vast zullen komen te zitten. 
Toch zijn er tal van gebieden waar je ook op wieltjes wandelingen kan maken.

1. DE WEST-VLAAMSE HEUVELS
Vanuit het centrum van Westouter kan je – 
mits een plannetje onder de arm – een rol-
stoelvriendelijk wandelnetwerk aandoen. De 
hele tijd heb je uitzicht op de West-Vlaamse 
heuvels, zoals de Kemmelberg, Rode en Zwarte 
Berg, maar je beklimt ze niet. De meeste we-
gen zijn geasfalteerd en autoluw. Een planne-
tje kan je kopen (2 euro) via de webshop van 
de Dienst Toerisme van Heuvelland.

Info: www.toerismeheuvelland.be

2. DOKTER MALBRAIN
Dokter Hubert Malbrain (1926–2002) stichtte 
begin jaren zeventig Blijdorp in Dendermonde, 
een centrum voor mensen met een mentale 
handicap. Om hem te eren richtte Dender-
monde een prachtig natuurpad (5 km) in aan 
de rand van de stad, dat naar hem werd ver-
noemd. Het bewegwijzerde pad start aan het 
Sas van de Oude Dender. Via de Tragel gaat 
het daarna naar het natuurdomein Oud Kloos-
ter en de Brusselse Forten. De wandeling kan 
gratis gedownload worden via de website of is 
gratis verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme op de 
markt van Dendermonde.

Info: www.toerismedendermonde.be

3. DE WOMBAT
In verschillende badplaatsen kan je een zand-
vriendelijke rolstoel, een wombat, huren om 
op het strand mee ‘rond te crossen’. Maar 
ook in het binnenland springen verschillende 
gemeenten op de kar. In de zanderige Kem-
pen kan je in recreatiedomein Keiheuvel in 
Balen gratis een wombatrolstoel huren, mits 

reservatie. In de gemeente werden ook drie 
rolstoelvriendelijke wandelpaden ontwikkeld 
van telkens 6 km lang. Ze vertrekken aan de 
rusthuizen en lopen in hoofdzaak over verhar-
de paden. Het plan van de drie wandelingen 
kan je gratis downloaden via de website van 
Balen of gratis bekomen bij de Dienst Toerisme
in de Bevrijdingsstraat in Balen.

Info: www.balen.be

4. HET HALLERBOS
Openbare toiletten zijn een zegen voor wande-
laars, maar als minder mobiele persoon geraak 
je er niet altijd binnen. In het Hallerbos hebben 
ze een toilet aangepast voor rolstoelgebrui-
kers. Er is zelfs een aangepaste picknicktafel 
langs het circuit van het rolstoelvriendelijke 
Achtdrevenpad (1,8 km). Het bos staat bekend 
om zijn wilde hyacinten die in het voorjaar 
massaal toeristen lokken. Nu heb je ook een 
reden om het mooie bos de rest van het jaar 
te bezoeken. Ingang is in de Vlasmarktdreef in 
Halle. Info: www.hallerbos.be

5. MIDDEN IN HET BOS
Bosland, een gebied dat zich uitstrekt over 
Hechtel-Eksel, Overpelt en Lommel in het 
noorden van de Limburgse Kempen, sluit ook 
minder mobiele wandelaars in de armen. Er 
werden drie weliswaar korte, maar heel mooie 
rolstoelpaden ontwikkeld van telkens onge-
veer 2,5 km lang. Elke route is bewegwijzerd. 
Onderweg passeer je een fluisterpaal, een mo-
numentaal natuurkunstwerk of de prachtige 
Begijnenvijvers. Info: www.bosland.be
Uit: De Week van 11/10/2017
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De Eglantier en de Warmste Week 

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 (min. € 40 /j.) 
en contactpersonen van De Eglantier.

Ook dit jaar is De Eglantier geregistreerd als goed doel voor De 
Warmste week van Studio Brussel. De warmste week loopt van 
18 december tot 24 december. U kunt ons steunen door zelf een 
actie te registreren of via de hieronder aangegeven acties.

• KVLV, Vrouwen met vaart, afdeling Korbeek- Dijle verkopen hun zelf gehaakte kerstballen 
op de kerstmarkt van WZC Ter Meeren in Neerijse op zondag 3 december van 13.30u tot 
17u.

• Vereniging Engaged van verschillende organisaties uit Holsbeek organiseert op 9 december, 
in de parochiezaal De Plein in Holsbeek, een Comedynight met Lies Lefever.

• De Grute Plattoo organisatie op 3 december een Oostenrijkse namiddag en avond in de 
parochiezaal van Vossem. De opbrengst gaat integraal naar De Eglantier en centrum 
Ganspoel.

• De mama en oma van Chao verkopen leuke zelfgemaakte sleutelhangers. 
 Bestellen kan op nr 0478 31 06 04 of via tamara.haentjens@gmail.com
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Zaterdag 18 november vond onze tiende kunstveiling plaats in de Zevenster, het administratief 
centrum in Tervuren. Maandenlange voorbereidingen gingen hieraan vooraf. Overleg van de 
werkgroep, contacten leggen met kunstenaars, sponsors zoeken, werken rondhalen en opslaan, 
website uitbouwen, publiciteit maken, pers contacteren en nog zo veel meer. 

Onze dank gaat in eerste instantie uit naar alle leden en medewerkers van de werkgroep 
kunstveiling voor het vele voorbereidende werk dat zij verrichtten.

Vrijdag 17 november was het dan zo ver: met volle moed de tentoonstelling opbouwen, zorgen 
dat de werken tot hun recht kwamen, de catalogus maken en de laatste afspraken maken. We 
waren er allemaal klaar voor. Zaterdag 18 november ging de tentoonstelling om 10 uur open. 
Ook kunstenaars die werken doneerden, kwamen langs. Het was heel fijn om met hen kennis 
te maken. 

Via deze weg willen we de 87 kunstenaars die ons gratis een werk gaven, hartelijk danken voor 
hun gulle en genereuze steun. 

Om 19 u ging de veiling van start onder leiding van Mon 
Bernaerts. Op zijn bekende enthousiaste wijze werden de 
kunstwerken aan de kopers aangeprezen. Tegen middernacht 
was het hele evenement achter de rug. Iedereen was blij omdat 
we 23.000 euro hadden kunnen verzamelen voor het zorghotel 
Floortje.

Aan de 87 kunstenaars, alle leden van de werkgroep 
kunstveiling, aan de kopers, de medewerkers in het weekend 
zelf, de gemeente Tervuren en notaris Jadoul:  dank je wel voor 
jullie engagement.

Ann Debontridder, directie

10kunstveiling
de

voor De Eglantier
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De European Disability Card of Europese handicapkaart

Op 19 oktober is in België de Europese handicapkaart gelanceerd. 

Met die kaart kunnen personen met een handicap gemakkelijk toegang krijgen tot cultuur, sport 
en vrijetijdsbesteding in België en acht EU-lidstaten. Het project wil de toegankelijkheid en 
inclusie van personen met een handicap in de maatschappij op het vlak van cultuur, sport en 
vrije tijd bevorderen.

Iedere persoon met een handicap die erkend is door het VAPH kan de European Disability Card 
gratis aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be.

Op het nieuwe webluik (https://www.vaph.be/european-disability-card) over de European 
Disability Card staat daarover meer informatie. U vindt er onder andere ook terug aan welke 
voorwaarden minderjarigen met een handicap moeten voldoen om de kaart aan te vragen.

In de brochure ‘European Disability Card’, (https://www.vaph.be/documenten/european-
disability-card) die u kunt downloaden en/of bestellen via onze website leest u bij wie de kaart kan 
aangevraagd worden, hoe dat moet, waar de kaart kan gebruikt worden en welke voordelen men 
krijgt. De brochure bestaat ook in een versie waarin de informatie eenvoudig wordt uitgelegd: 
European Disability Card - vereenvoudigde versie (https://www.vaph.be/documenten/european-
disability-card-vereenvoudigde-versie)

Via de website van het VAPH kunt u maximaal 10 exemplaren bestellen. Wenst u meer exemplaren 
dan geeft u een seintje via informatie@vaph.be, tel. 02 225 84 54. Met andere vragen over die 
kaart kunt u terecht bij de Vlaamse Infolijn, tel. 1700.

Op de website www.eudisabilitycard.be vindt u algemene informatie over deze nieuwe Europese 
handicapkaart, met onder meer ook een lijst van de partners waar men met de kaart terecht kan 
en een rubriek ‘veelgestelde vragen’.

Eglantierkalender 2018
Ben je nog op zoek naar een kleine attentie voor de eindejaarsfeesten? Onze 
Eglantierkalender 2018 is nog altijd verkrijgbaar. De kalender omvat mooie streekfoto’s, 
vermelding van veel data en schoolvakanties en ruimte om te schrijven. Hij kost 8 euro. 

De kalenders worden nog her en der verkocht, 
bijvoorbeeld op kerstmarkten. Je kunt hem ook nog 
aanschaffen op de Eglantier. Bestellen kan via 
barb.tobback@eglantier.be of 02/7674705. 
Of spring eens binnen. schoolvervangende dagopvang 

voor kinderen en jongeren met ernstige beperkingen

zorghotel Floortje

Coigesteenweg 19  ı  3061 Bertem (Leefdaal)  ı  tel.: 02 767 47 05

info@eglantier.be  ı  www.eglantier.be  

e 8,00

20
18

Leefdaal

www.

.be

Neerijse, Lindenhof
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Nieuws van het huis

• Ellen Quesada beëindigde haar interim in leefgroep C op 18/10. Het ga je goed Ellen!

• Nina start opnieuw na haar bevallingsverlof.

• Ellen Van Aken is met zwangerschapsverlof sinds eind augustus. 

• Helena Podewijn loopt van eind september tot eind november stage in leefgroep D.

• Eva Collette deed hier vorig jaar haar specialisatie jaar Orthopedagogiek. Zij biedt tot het 
einde van het jaar ondersteuning in de leefgroepen en het zorghotel. Zij neemt ook een 
aantal taken als orthopedagoog op zich.

• Hanne Peeters is vanaf september vast in dienst in De Eglantier (huis 20). Welkom in het 
team Hanne.

• Eind augustus maakte Quinten Heirbaut de overstap naar VZW Bindkracht, een 
kleinschalige woonvoorziening voor personen met een beperking in Landen. We zijn blij te 
horen dat hij het goed stelt in zijn nieuwe thuis.

• Vanaf 18/10 sluit Emmanuel Okoth aan in huis 20. Emmanuel komt, tijdelijk, 1 week op 2 
naar De Eglantier. Welkom Emmanuel!

• Proficiat bij de geboorte van:

 Sep °10/07, een eerste kindje voor Nina en Jens Janquart- Verhelst
 Jasper ° 14/08, een zoontje voor Klaas en Wendy Van Parijs- Robberechts, een kleinkind voor 

Annemie Tengrootenhuysen
 Suze °10/10, een dochtertje voor Charlotte Vlassak en Joris Verplancke, een eerste kleinkind 

voor Barb Tobback

Een aantal medewerkers van UPS, België kwamen op zaterdag 21 oktober 
nog wat opknapwerken uitvoeren in huis 20.
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Rozenbottels
Voor hun acties en sponsoring danken wij in het bijzonder:
• Mevr. Evi Kuby, n.a.v. haar 90ste verjaardag
• Dhr. André Verjans, n.a.v. zijn 80ste verjaardag
• Garage Mees, Leefdaal, cava verkoop op hun stand, jaarmarkt Tervuren en Bertem
• ’t Plein-Rein, Werchter
• Parochie Duisburg, omhaling tijdens misviering n.a.v. de dorpsfeesten
• Team blauw, dorpsfeesten Duisburg
• Fleur Feyaerts (zus van Jana), sponsoractie ’Salto’
• Vriendenkring Graag Derbij
• OCMW- en gemeentepersoneel van Bertem, organisatie quiz
• Mevr. Anja Pohler
• H Hartinstituut Heverlee
• Dhr. en Mevr. Jean Troisfontaine t.g.v hun 60 jaar huwelijk
• Wielerclub De Wringers, Bertem
• The Community of St Anton
• Firma Huntsman, Everberg n.a.v. hun fietsactie 
• The Ammado Foundation, Dublin
• UPS Foundation, America
• Martijn en Ciska Sermeus-Van Keerberghen, 
 aankoop van communicatiemateriaal n.a.v hun trouw
• de ouders van Nette en hun vriendengroep organiseerden een groots soepweekend: 
 https://dewarmsteweek.stubru.be/acties/soepweekend

De voorbije periode konden we opnieuw rekenen op heel wat bedrijven en groepen voor logistieke 
ondersteuning. Hartelijk dank allemaal voor jullie inzet!

Klas 412, sportwetenschappen van het H.-Hart- 
instituut, Heverlee trotseerde de gure wind en 
kwam hier een dagje klussen voor hun sociale stage.

Vrijdag 31/8 kwamen een aantal werknemers 
van Engie Cofely, Mechelen, ploeg Kim Fey-
en de handen uit de mouwen steken. Fijn om 
zulke bekwame vakmensen in huis te hebben!
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Veel ouders met een zorgenkind hebben be-
hoeft aan een adempauze, zo nu en dan. Een 
dag of een weekend met eens wat meer aan-
dacht voor mekaar en de andere kinderen. 

Hoe groot die behoefte is, mag blijken uit de 
getuigenissen van Hilde Giezek, de mama van 
Wout, en van Cindy Daeleman, de mama van 
Jana. Het getuigenis van Cindy verscheen eerst 
in de Rett Gazet 48, het blad van de Belgische 
Rett Syndroom Vereniging, waarin Cindy een 
bestuursfunctie vervult. Die publicatie viel sa-
men met de jaarwisseling, wat ook een apart 
licht werpt op de “mijmeringen” van Cindy.

Villa Indigo

Zoals de meeste mensen, zijn we vaak op 
zoek naar een evenwicht tussen werk en 
gezin, tussen tijd en energie. Met een zor-
genkind in huis is dit een extra moeilijke uit-
daging. Naast het werk en je gezin is er de 
extra niet te onderschatten zorg voor je kind 
(bij ons Wout (11 jaar)). Het is voor ons een 
continue evenwichtsoefening en zoektocht 
tussen tijd en kwalitatief leven. Naarmate de 
tijd vooruitgaat, moet je af en toe even stil-
staan en opnieuw bijsturen want Wout wordt 
ouder en dat brengt weer andere zorgen en 
noden met zich mee.

Een van onze puzzelstukken naar een gezond 
evenwicht thuis is dat wij Wout regelmatig 
laten logeren buiten de Eglantier. Omdat 
we het meeste nood hebben aan weeken-

Blockmansstraat 13 3070 Kortenberg  
T 02 759 54 14

druk@vangrunderbeeck.be 
www.vangrunderbeeck.be
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Immobiliën
Estate Agents
Agence Immobilière

Brusselsesteenweg 58
3080 Tervuren 
T. +32 (0)2 767 14 14
F. +32 (0)2 767 88 43

info@ifacservice.be
www.ifacservice.be

addvertentie_ndl_certes.indd   1 6/14/07   4:16:11 PM
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Een vrolijke groep van de koninklijke harmonie St-Jozef Moorsel kwam ons op zaterdag 9 
september helpen met de laatste voorbereidingen voor het tuinfeest: tuin opruimen, tuinmeubilair 
opfrissen, bonnetje snijden, brieven ronddragen. Een gevarieerde werkdag.

Voor het 2 de jaar op rij konden we, voor de opbouw van het tuinfeest, rekenen op de enthousiaste 
ploeg  van Eurofiber,o.l.v. Enid Brusseleers. Tafels en stoelen versleuren, tentjes plaatsen,…. het 
leek of ze het al jaren doen.

Een aantal mensen van The Walt Disney Company 
(Belgium- Luxemburg) kwamen ons na het tuinfeest 
helpen bij de opruim. Zij gingen handig aan de slag 
met emmers, sponzen en dweilen.

Bedankt !
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Op vrijdag 27 oktober was er in 
en rond De Eglantier een enor-
me bedrijvigheid. Zoiets hadden 
we hier nog nooit gezien. 57 
(jawel-zevenvijftig!) medewer-
kers van Fluxys kwamen met 
professioneel materiaal heel wat 
grote werken uitvoeren. De par-
kings van De Eglantier en Huis20 
werden onder handen genomen, 
een tuinhuis werd geplaatst, de 
leefruimtes van huis 20 werden 
geverfd. Ook de creatievelingen 
onder hen vonden hun gading: 
zij starten met de inkleding van 
het huis in ons nieuwe thema. 
Op ramen en muren verschenen 
prachtige tekeningen. 

Ilse Dedeyn van Fluxys en van Artallami (https://ar-
tallami.blogspot.be/) aan het werk op onze muren.

Bedankt !


