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Beste lezer

Toen ik deze ochtend naar de Wageman reed, kwam ik Harry en Ivo tegen. Harry is één 
van onze vele vri jwill igers en zijn getuigenis over zijn tweewekelijkse wandeling met Ivo, 
verder in dit krantje, is bijzonder mooi en tref fend geschreven. Vri jwill igers vormen een 
belangrijke meerwaarde voor onze cliënten en dat kan niet genoeg gezegd worden. 

Het is fi jn om te zien hoe onze cliënten genieten van de vele leuke activiteiten. Je kan 
hun avonturen lezen in dit krantje. Verder is er ook een groepje cliënten, die in lokale 
scholen gaan getuigen over hun leven met een beperking. Ik vind het heel belangrijk 
dat onze cliënten dit doen, het is weer een stapje in de goede richting naar een 
inclusieve samenleving.

Eind juni genoten we, samen met veel bezoekers, van ons tuinfeest in Haacht. De 
weergoden waren ons gunstig gezind en we genoten van lekkere drankjes en hapjes. 
Maar bovenal was het heel fi jn om iedereen terug te zien, na zo’n lange periode dat we 
niet samen konden feesten.

In juli moesten we opnieuw afscheid nemen van een cliënt, Peter, een bewoner van de 
Wageman in Keerbergen. We zullen onze Peter missen,  die  voor iedereen in zijn  vele 
ti jdschrif ten op zoek ging naar de beste en mooiste auto.

De zomer is ondertussen ruim over de helft, ik hoop dat ieder van jullie kan genieten van 
een deugddoende vakantie. Kort of lang, dichtbij of veraf, het maakt niet uit, als je maar 
ti jd gevonden hebt om even tot rust te komen.

Tot slot nog wat duidelijkheid over onze mosselfeesten, waarover ik heel wat vragen kri jg: 
het mosselfeest in Keerbergen gaat niet door dit jaar, maar het mosselfeest in Haacht 
wel en dit op zondag 13 november 2022. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Meer info hierover komt in ons volgend krantje.  

Ik wens iedereen nog een fi jne (na)zomer toe. 

Koen Dries 
Directeur



Rozemarijn Keerbergen

Peter-ke, Péke, Pépé,...

Je was een buurman, een vriend, een marktganger.
Je had een hart van goud, maar hij was vooral nice.

We vonden het fijn om met jou te mogen dansen op donderdagnamiddag op 
de tonen van nonkel Jef.

Helpen met bokes geven, 3 witte pistolets halen of jou thermos met thee geven... 
niets was te veel.

Theetje op, koekskes op en met volle overtuiging je laten bedienen door “Eddy” 
met een gestrekte arm vol afwas en een geniepige lach.

Péke met streken zoals een echte kapoen. Maar als er iemand anders onder zijn 
voeten kreeg was het “LACHEU”. Het kloppen op de tafel, de bekers stapelen 
achter begeleiding hun gat, het boekske weggooien om dan met de grootste 

lach te kunnen zeggen “BOEKSKEU”.
We gaan het missen, we gaan jou missen!

We missen jouw 3 vingers omhoog, die zwaaiden tot in ons hart.
Met het mooiste lied in gedachten zwaaien we jou terug...

We namen afscheid van Peter... 
Zijn medebewoners wilden hem graag nog wat zeggen:
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Afscheid van Yolanda

Op 23 mei moesten we met veel 
spijt in ons hart afscheid nemen 
van Yolanda Van Schoote.  
1  van onze trouwe vri jwil l igsters.

Yolanda was onze creatieve 
duizendpoot. Zi j  stond elke week 
paraat om een handje te helpen 
in het crea-atel ier in dagcentrum 
Keerbergen.
Door haar jarenlange ervaring in 
de text iel,  maakte zi j  samen met 
enkele gasten mooie creaties. Zo 
verwerkte ze bi jvoorbeeld al le 
breiwerk jes van Stief tot een hele 
toffe trui die hi j  nadien met veel 
f ierheid de hele winter droeg.

We gaan je missen Yolanda. 
Bedankt voor de warme momenten 
die we met jou mochten delen!

5



Bowling

Op woensdag 29 juni ging onze 

wekelijkse marktuitstap niet door 

dankzij de drukte van Rock 

Werchter.

We lieten het niet aan ons hart 

komen en besloten er alsnog op uit 

te trekken en een leuke namiddag 

te beleven. Wat is er beter dan 

een uitstap naar de bowling? 

6

Er werd zeer fanatiek gebowld. Ieder 

op zijn eigen manier. De strikes en 

spares vlogen ons rond de oren. 

Iedereen heeft er zichtbaar van 

genoten!
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Verwensalon

Elke woensdagvoormiddag 
is er een heus verwensalon 
in het home van Keerbergen

Cliënten kunnen dan genieten 
van heerlijke massages, een 
manicure, gezichtsmaskertjes 
of gewoon relaxen met een 
rustig muziekje en een lekkere 
tas koffie.

Zalig om even aan de 
alledaagse drukte te 
ontsnappen en te kunnen 
ontspannen om daarna de 
dag relax verder te zetten. 
Geniet even mee van onze 
gekke gezichtsmaskertjes.



BBQ-time

Op dinsdag 21 juni was het 
weer ti jd voor onze jaarli jkse 
barbecue.

Ondanks dat het zonnetje niet 
scheen, werd het een warme en 
gezel l ige namiddag.

Een dikke pluim voor onze kokkin 
Barbara die een heerl i jk buffet 
had klaargemaakt. Samen met 
het baktalent van Kr is Klus, was 
het echt weer top!

In de namiddag speelde er 
zowaar een l ive-band o. l .v. 
Alexis en Dries. Sommigen 
zongen mee, anderen waagden 
het op een dansje en nog 
anderen genoten gewoon in 
st i l te mee.

Als afs luiter mocht een heerl i jk 
i js je uiteraard niet ontbreken. 
Carpe diem!
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Damiaan Beweegt: obstakelrun

Op 25 april namen we 
deel aan de obstakelrun in 
Tremelo. En of er grenzen 
verlegd werden? Reken maar 

We werden ontvangen door een 
ontzettend vr iendeli jk team. Zi j 
st ippelden speciaal voor ons 
een route uit langs k l immuren, 
gl i jbanen, touwenparcours en 
springkastelen.

Vr i jwi l l iger Wim gaf ons soms 
letter l i jk een duwtje in de rug. 
Gunter P. kende helemaal geen 
vrees en trok zich in een mum 
van t i jd omhoog de berg op. 
Dimit r i  overtrof zichzelf en 
waande zich met Stief een 
echte paracommando.

Ken en François hielden een 
oogje in het zei l  en Gunther 
V.E. was zonder twi j fel de meest 
enthousiaste sport ievel ing in 
Tremelo en omstreken.  

Na aankomst ontvingen al 
onze atleten een welverdiende 
medail le. Het was een leuke 
sport ieve namiddag, die zeker 
voor herhal ing vatbaar is. 

Gunter, Gunther, Dimitri, Ken, Stief en Ilse
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Rozemarijn Haacht
Carnaval

Ook bij ons mocht carnaval niet ontbreken. Onze cliënten konden kiezen uit 3 
activiteiten, wel of niet verkleed. Degenen die van lekker eten houden mochten 
meehelpen met het voorbereiden van de mini-hotdogjes voor onze afterparty.  
Anderen die liever creatief bezig zijn, konden een eigen “venetiaans masker” 
maken met allerlei kleuren. 

En degenen die ambiance en mysterie wilden, deden mee aan de “Masked Singer”. 
Verschillende personeelsleden en een stagiair hadden zich vermomd en liedjes 
ingezongen. De cliënten moesten dan raden wie er verscholen zat achter het pak. 
Helemaal niet gemakkelijk maar met een tip hier en daar werden er sommigen toch 
geraden. 

Nadien kon iedereen op onze afterparty nog genieten van de zelfgemaakte mini-
hotdogjes met een cava-ke of een kidibul erbij. Wat een leuke namiddag!  

Kunnen jullie raden wie onder welk masker verstopt zat?

Horia

Stagiair Gijs Annelies Peggy Knops

Spook: Els & pokemon: Elke 
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Sylvia: we missen jou!

                      Over mijn vriendin Sylvia 

Sylvia was ziek en ze is nu dood

Ze was een tijdje in het ziekenhuis van Bonheiden

Ze at niet meer

Ze dronk niet meer en kon niet meer lopen

Niet meer zwemmen en niet meer dansen

Maar zwemmen deed ze niet graag

Vroeger zat ze in de zon op de bank buiten

Boodschappen deed ze heel graag

Ze liep graag in de herstbladeren als het herfst was

Ze moest brood hebben zonder zout

Ze at ook graag dieetijs van de ijskar van Sander

Ze moest kaas eten zonder zout

Ook vlees voor de boterham moest zonder zout

Ze was heel moe en ziek

Ze zat in een rolwagen in het ziekenhuis

Annelies is samen met de dokter en Petra gaan spreken in het ziekenhuis 

over wat er ging gebeuren met haar.

Ze had snel koud in bed

Ik heb ze toen niet meer gezien

    Ze is er niet meer.  

Ik mis haar heel erg!

Liefs, Kristien



Klasbezoek: 4e middelbaar Koninklijk Antheneum

Anja, Dimitri en ik vertrokken  
op 9 juni met de Caddy naar 
het Koninkli jk Atheneum in 
Keerbergen.  

We hebben onszelf en 
Rozemari jn voorgesteld aan 
de leerl ingen van het 4e 
middelbaar. ZI j  hadden vragen 
voor ons en die hebben we 
heel goed beantwoord. We 
vonden dit plezant.  

Ik was heel bi j  dat ik mi jn oude 
school nog eens kon bezoeken. 
We hebben ook de dochter 
van onze begeleidster Isabel le 
Hoho gezien. Zi j  was toeval l ig 
een leer l ing in deze klas!

Daarna hebben we een koff ie 
gedronken en speelden we 
na onze voordracht KUBB met 
de leerl ingen. Ik vond dit heel 
plezant! Moe maar voldaan, 
terug naar Rozemari jn. 

Groetjes, Yves
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“Durf te vragen” in de klas

De gasten van het 
vormingsgroepje in Haacht 
zijn het erover eens dat er 
nog teveel onwetenheid 
bestaat over hoe het nu juist 
is om met een verstandelijke 
of fysieke beperking te 
moeten leven.  

Daarom gaan zi j  zel f naar de 
klas en geven kinderen de 
kans om al le vragen waarmee 
ze zitten te stel len onder het 
motto “er bestaan geen 
slechte vragen” . 

Luk, Anja, Yves, David en Thijs
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Deze keer bezochten we de 
lagere school “Het Hinkelpad” in 
Keerbergen. Aan de hand van 
een powerpoint met veel foto’s 
en f i lmpjes gaven we wat uit leg 
over het leven in Rozemari jn, over 
verschi l lende beperkingen en over 
hoe het is om in een rolstoel te 
zitten. 

Tussen de uit leg door, 
beantwoordden onze gasten heel 
veel verschi l lende vragen van de 
leerl ingen. Het was weeral een 
zeer waardevol le voormiddag. De 
leerl ingen en de juf waren ons heel 
dankbaar en de gasten gingen 
naar huis met veel voldoening! 



Tennistornooi: G-tennissers tegen begeleiding 

Sinds september 2021 kri jgen 
8 cliënten tennistraining in 
Rijmenam en Keerbergen. 
Dikke ambiance!  

Maar uiteraard ook hard 
werken. Dankzi j  hun wekel i jkse 
inzet en motivatie zi jn deze 
G-tennissers echt al wel 
gegroeid. Ze hebben veel 
bi jgeleerd en dat mag gezien 
worden!

Daarom organiseerden we 
op een donderdag na de 
d a g c e n t r u m a c t i v i t e i t e n 
een tornooi waarbi j onze 
G-tennissers het opnamen 
tegen enkele personeels leden.

We laten jul l ie graag enkele 
sfeerbeelden zien van deze 
zeer geslaagde namiddag. 
Iedereen was heel enthousiast 
en het is zeker voor herhal ing 
vatbaar! 



2 weken later kwam het team 
van “Betty & Albert ” onze 
G-tennissers uitdagen voor 
een spel let je.   
    
“Betty & Albert ” is het 
bedri j f je waar onze gasten 
wekel i jks koekjes en andere 
lekkerni jen gaan inpakken.



Circusdag

Op een dag in mei 
vertrokken we vanuit Haacht 
en Keerbergen naar de 
circusdag van Ons Tehuis 
Brabant.  

Ze hebben er leren jongleren 
met een stok, s jaalt jes, bal let jes 
en een veer. Evenwicht leren 
houden op een rol lende ton, 
gocarten en ballet jes rol len op 
een parachutezei l.

Er was ook een grappige 
goochelaar die wel af en toe 
de kluts kwi j t was. Wat hebben 
we hard gelachen! 

De schminkstand was een 
succes. Hasmik, Johan en Gunter 
l ieten er een stoere tattoo 
zetten. Het was een heel leuke 
dag!
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Huis 46
Naar de ‘superhelden-foaf’ in de Willekom

We zijn naar de fuif geweest in de Willekom in Mechelen. 
Samen met de stagiaire hebben wij superhelden maskers 
gemaakt om volledig in het thema te zijn.

Iedereen heeft genoten van de muziek en de leuke sfeer!
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Verwenmoment voor Pascale

Pascale had een verwenavondje met de stagiaire van huis 46. Het maskertje 
dat ze aanheeft had ze gekregen voor haar verjaardag. 
Ze wou deze graag eens uit proberen. Ze heeft genoten van haar 
verwenmoment en ze wilt binnenkort graag nog eens een maskertje opdoen. 
Genieten maar!
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Rozemarijn Tildonk
Gespot op Facebook!

24



Genieten met de grote G

Met dit mooie weer genieten we van de natuur en gaan we graag 
wandelen met hondjes of smullen we van een heerlijke fruitsalade.



Rozemarijn Putse 1+2
Sfeerverslagje van de afgelopen maanden
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Met de Putse naar Planckendael

Woensdag 29 juni zijn we naar goede gewoonte nog eens afgezakt naar Mechelen voor 
een daguitstapje Planckendael! Vanop de parking werden we al begroet door een paar 
ooievaars die precies de weg een beetje kwijt waren…

We zijn begonnen met een stukje Europa bij de gieren en pelikanen, die we al konden bezichtigen 

op de route tussen de parking en de inkom van het park. Indrukwekkend grote vogels, zeker wanneer 

ze hun vleugels spreiden!

Nadien hebben we het continent Oceanië eens verkend. Het was duidelijk dat de meeste dieren 

nog niet goed wakker waren… Ook zij hebben het recht af en toe eens lekker uit te slapen! We 

hebben hier wel de koala’s en verschillende soorten kangeroe’s gezien.

Na Oceanië zijn we Azië afgestapt. Vorig jaar hadden we de pech dat de olifanten helemaal niet 

van zich lieten horen… Deze keer hadden we meer geluk! Ik zou zelfs durven zeggen dat dit het 

hoogtepunt van de dag was! Net toen wij passeerden kwam er een stoet van vijf olifanten naar 

buiten uit hun binnenverblijf! We zagen de olifanten echt van héél dichtbij. Ze dronken water met 

hun slurf en speelden met zand en modder! Hier zagen we iets verderop ook nog de kamelen en 

neushoorns. 

Naast de geweldige dieren zijn er in Planckendael ook tal van evenwichtsattracties, slingerpaden 

met touwen en zelfs een heus bruggenparcours hoog tussen de bomen! Zoals al doet vermoeden 

is dit enkel weggelegd voor de echte waaghalzen en acrobaten. Wie dan ook beter dan onze 

stoere Lore om zich hier aan te wagen! Natuurlijk heeft ze dit allemaal met glans kunnen doorstaan! 

Maar ook Jonathan, Chris en Wendy hebben genoten van het bruggenparcours. 

Na een hoop interessante indrukken en al een heleboel stappen op onze tellers vonden we dat 

het welletjes was en gingen een hap eten. We hebben in het hoofdrestaurant, Toepaja, genoten 

van een goeie vol-au-vent met frietjes en een frisse capri sun. Dat heeft ons gesmaakt!

In Amerika waren we vooral onder de indruk van de ‘pinguïnpromenade’ waar we uiteraard pinguïns 

te zien kregen, maar ook een prachtig kleurencontrast veroorzaakt door de grijs-roze flamingo’s en 

de (knal)rode ibissen die samen op een stukje weide stonden. Hier zagen we ook andere exotische 

vogels en de boerderijdieren. 

Ons laatste continent om te verkennen was Afrika. Spijtig genoeg konden we de giraffen enkel achter 

glas van bovenaf bezichtigen. Volgens een gids die een andere groep begeleidde ging er net 

eentje overgebracht worden naar een andere dierentuin en konden ze vandaag niet naar buiten. 

Maar niet getreurd, de sympathieke bonobo’s en schattige maki’s hebben alles goedgemaakt! 

Als afsluiter van een geslaagde dag zijn we nog gezellig een ijsje gaan eten. Voldaan -en ook een 

beetje moe- van deze leuke uitstap keren we terug huiswaarts naar de Putse!.
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Wandelen met Ivo & Harry

Sinds een jaar gaan wij elke 14 dagen een stevig uur wandelen. Omdat ik als 
senior-vrijwilliger mijn spieren en hersens een beetje in vorm wil houden is wandelen 
sowieso voor mij een bijna dagelijkse bezigheid.

Yvo is een fantastische stapper, ik kan hem soms amper bijhouden. Terwijl ik dan 
nog stap met echte Nordic wandelstokken. Gesproken wordt er niet, Yvo geniet 
van de wandeling en ik luister naar een podcast, dus de perfecte match.    

We verstaan elkaar echter zonder spreken: Yvo kent inmiddels de 5 à 6 routes die 
goed zijn om een deftig uur te stappen.  Dat gaat meestal door de Broekelei, de 
weide met de Galloway runderen en uiteraard de Dijledijk.  Yvo loopt meestal iets 
voor mij en geeft dan zelf de richting aan als er een splitsing of T-kruising is.  Als hij 
het toch niet weet blijft hij staan en geef ik met de stok de richting aan. Ik probeer 
ook wel links of rechtsaf te roepen maar dat blijft voor hem nog een 50% gok,  maar 
wel vaak de goede.

Eén keer mistrapte ik mij en viel half van de dijk, hij moest daar om lachen; zoveel 
expressie had ik nog niet bij hem opgemerkt, die gast heeft een duidelijk gevoel 
voor humor.

De begeleiding zegt me dat Yvo altijd erg uitkijkt naar onze wandelingen. Dat is in 
elk geval de bedoeling en geeft mij dan ook een goed gevoel.

Winter of zomer, het kan ons niets schelen. We gaan hier gewoon mee verder... zelfs 
als het regent of sneeuwt.

Ivo & Harry



Freddy

Vrijwilliger in the picture
Hoe was het voor jou om 
vrijwilligerswerk te doen in 
Rozemarijn?

Ik heb dit vrijwilligerswerk geen 
seconde beklaagd. Ik werd eerst 
goed opgevangen door Ann, Shari 
en Nico.

Nooit gedacht dat ik zoveel 
genoegdoening en plezier zou 
beleven aan een korte rit van 
2 uurtjes per week. Dankzij de 
bewoners ging ik met een glimlach 
terug naar huis.

    
Je bent nu gestopt met het 
vrijwilligerswerk?

Ja, we verhuizen naar zee en 
daardoor kan ik jammer genoeg 
geen vrijwilligerswerk meer doen bij 
Rozemarijn. 

    
Bedankt voor uw inzet, Freddy!

Hoe (of via wie) heb jij voor het 
eerst gehoord van Rozemarijn?

Vorig jaar las ik via “giveaday.be” 
de aankondiging om bustoertjes 
te maken met de minibus van 
Rozemarijn. Dat leek me wel iets. 

Waarom wilde je vrijwilligerswerk 
doen in Rozemarijn?

In januari 2022 ben ik op pensioen 
gegaan nadat ik jaren als 
maatschappelijk werker bij B-post 
werkte. Al snel kwam de goesting om  
terug meer invulling te geven aan 
de vele vrije tijd.

Mijn echtgenote is nog halftijds aan 
het werk. En deze uitdaging leek me 
zinvol en leuk.



Save the date
Zondag 13 november 2022

Mosselfeest Haacht

In samenwerking met:

Zaal Onder Den Toren Haacht


