
zomer 2016 1

         family
news 

MPI Oosterlo 
Voorwoord 

Als leerlingen van ons secundair onderwijs en 
volwassen bewoners richting Festival Special 
trekken, moet het bijna zomer zijn en kondigt 
een adempauze zich aan. Welverdiend, want ook 
na Pasen was MPI Oosterlo bruisend van energie 
en volop in actie. De doorstart van de nieuw-
bouw ‘Huis Helena’ stond voor vele medewer-
kers vooraan op de agenda. Nieuwe bewoners 
verwelkomend, afscheidnemend van een aantal 
bewoners die sinds jaar en dag op MPI Oosterlo 
verbleven, hierbij lief en leed delend met elkaar.

Met 40 nieuwe bewoners werd de volwassen-
afdeling met ongeveer de helft groter. Dat is niet 
ongemerkt voorbij gegaan. Minister van Welzijn 
Jo Vandeurzen vond het ook de moeite en kwam 
deze editie van het Zomerfeest graag naar  
Oosterlo afgezakt om een lintje te knippen om 
Huis Helena officieel te openen. Sinds 1 april  
ondernam de Minister verschillende  
beleidsinitiatieven om de persoonsvolgende  
financiering in de sector van de personen met 

een handicap in te voeren. MPI Oosterlo bereidt 
cliënten en ouders zo goed mogelijk voor zodat 
vanaf 1 januari 2017 het persoonsvolgend bud-
get van elkeen besteed kan worden. Werk nog 
voor het najaar, maar we maken nu eerst tijd voor 
zomerkriebels.

Het einde van het schooljaar komt in zicht wat 
betekent dat het festivalseizoen zich aandient. 
Wie het niet ver zoekt, kan als minderjarige in 
Oosterlo terecht op de speelpleinweken van de 
speelpleinwerking. Ook deze zomer gaat er weer 
een fantastische Kunstweek door. Volop tijd dus 
voor ontmoeting en beweging. Als de zomerzon 
je batterijen opgeladen heeft, zien we je graag 
terug op 28 augustus op de jaarmarkt in  
Oosterlo, een initiatief van BuitenMaten tijdens 
Oosterlo Kermis. 

Warme en deugddoende zomer.
Nicole Knops

Lieve lezer,

Geluk

Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smette-
loos blauw,

maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
’t is hooguit ’n ballonnetje.

Toon Hermans
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Huis Helena officieel geopend

Er is best al veel geschreven in de laatste edities van Family News omtrent Huis Helena. Het project werd 
uitgebreid voorgesteld in de kersteditie van 2015. In onze editie van Pasen konden we aankondigen dat 
de bewoners zich aan het settelen waren en lichten we kort de muziektherapie toe. Vandaag staan we 
even stil bij de naamgeving van Huis Helena en blikken we terug op de feestelijke opening tijdens het 
zomerfeest.

Vanwaar de naam Huis Helena?
Onze nieuwbouw heet Huis Helena, genaamd 
naar de zuster die MPI Oosterlo stichtte in 1961.

Het jaar 1961 was een bijzonder jaar in het  
leven van de zusters van Oosterlo. Op 1 sep-
tember opende het Medisch Pedagogisch  
Instituut “Maria hulp der Kristenen” met 12 
zwakbegaafde meisjes. Op het einde van dat 
jaar waren ze al met 23 en de nieuwe instelling 
zou aan een snel tempo blijven groeien. Daar-
mee was de diepe crisis waarin het pensionaat 
Mariadal verzeild was geraakt, overwonnen. 
Dat jaar kwam ook de eerste auto in het kloos-
ter, tot grote vreugde van Zuster Francine die 
met speciale toelating van de bisschop had 
mogen leren auto rijden.

Deze intrede in de moderne tijd was het werk 
van Zuster Helena, enkele jaren ervoor verko-
zen tot overste. Zij zou voor de volgende 25 jaar 
de groei van MPI Oosterlo sturen, tot zij rond 
1985 een uitgegroeide instelling voor mensen 
met een beperking helemaal kon overdragen 
aan leken. Al in 1963 deed Zuster Helena een 
aankoop die haar tekende: zij kocht voor het 
instituut Orff instrumenten, een hele  
ommezwaai van de pianogalerijen die daarvoor 
het pensionaat sierden. In die tijd waren Orff 
instrumenten de meest moderne, speelse,  
pedagogische muziekinstrumenten. Met die 
Orff instrumenten werd er ook opgetreden. In 

ZUSTER HELENA

Meisjesnaam Athalia Ceuppens
Geboren in Mechelen op 29 juli 1912

Professiedag 31 januari 1935, op 23-jarige leeftijd
Overste gekozen op 16 maart 1960, op 48-jarige leeftijd

Stichter van MPI Oosterlo 
Voorzitster van de vzw MPI Oosterlo, tot 1987

Overleden op 12 oktober 1990, op 78-jarige leeftijd

1965 leverde dit zelfs een gift op van 15.000 frank van 
de notarissen van Turnhout. Zelf was Zuster Helena 
een begaafde violiste die ook al in de jaren daarvoor 
wat vernieuwing in het muziekonderricht had  
gebracht met een voorliefde voor mandolines en de 
oprichting van een verdienstelijk koor “Edelweiss”, 
waarvan we nog over een radio-opname beschikken. 

Zuster Helena kwam trouwens uit een zeer muzikale 
familie van Mechelen. Na het conservatorium doorlo-
pen te hebben was zij in 1935 ingetreden op 23-jarige 
leeftijd in Oosterlo. Haar zus Rosa was haar op die weg 
gevolgd, zij het in een andere congregatie. Zuster 
Rosa is nog dikwijls op bezoek gekomen in Oosterlo 
wanneer zij op verlof kwam uit Rome, ook na het 
overlijden van haar zus in 1990. Zuster Rosa heeft nog 
geweten dat MPI Oosterlo aan de bouw van Huis  
Helena begonnen is en was zeer verheugd dat wij op 
die manier haar zus eren. Zuster Rosa overleed vorig 
jaar op 103-jarige leeftijd. 

Nicole Knops

Zuster Helena 
met haar zus 
Zuster Rosa
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Officiële opening door minister Vandeurzen

Zondag 19 juni vond de officiële opening van Huis 
Helena plaats in het bijzijn van minister Jo Vandeurzen. 
Naast de toespraken van Nicole Knops en minister  
Vandeurzen, waren de genodigden uiterst gechar-
meerd door het filmpje van de bewoners. Enkele 
bewoners stelden zichzelf voor aan de hand van hun 
talenten, gaande van paardrijden tot zingen en  
rappen. Na het doorknippen van het lint werd iedereen 
verrast door honderden ballonnen die via de patio’s 
vanuit Huis Helena werden opgelaten en de hemel 
boven Oosterlo kleurden. Er werden ook talrijke rond-
leidingen gegeven aan alle geïnteresseerden binnen 
Huis Helena. De leefgroepen, badkamers, tv-kamer en 
enkele studio’s konden bezichtigd worden. Het was 
voor iedereen snel duidelijk dat de bewoners in deze 
prikkelarme omgeving de rust, structuur en duidelijk-
heid vinden die ze nodig hebben. Buiten staat er ook 
een moestuintje dat de bewoners zelf onderhouden. 
Sinds kort woont er ook een konijn. Tot op zondag 19 
juni had het konijn geen naam. Een uitgelezen kans 
om ook de bezoekers van het zomerfeest naar ideeën 
te vragen. En ja hoor, er kwam een bijzonder leuke 
naam uit de bus: Rambo.

Vooraf hadden ook alle bewoners een eigen puzzelstuk 
gemaakt. Een puzzelstuk dat hun identiteit weergeeft. 
Zo werden er 4 borden met 10 puzzelstukken gemaakt, 
één voor elke leefgroep. Samen geven ze beeld aan de 
tekst: ‘Everybody is somebody and we all fit together’. 
Iedereen is zijn eigen unieke persoontje, maar leeft 
en functioneert ook samen in groep. Met Huis Helena 
geven we hen een eigen plek binnen de samenleving 
en helpen we hen om hun eigen levenstraject uit te 
bouwen. We geven de bewoners de zekerheid dat ze 
er niet alleen voor staan en samen werken we aan een 
hernieuwd vertrouwen. Kortom het startsein voor nog 
vele mooie en warme momenten is gegeven.

Dana Keustermans

Minister Vandeurzen: 
Huis Helena hoort tot het beste van wat wij 
in Vlaanderen aan gespecialiseerde zorg 
kunnen aanbieden. Het is een voorbeeld 
van de vermaatschappelijking van de zorg.
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Zomerfeest

Hopelijk was u ook van de partij op ons zomer-
feest. Zondag 19 juni stelden de scholen en MPI 
Oosterlo hun deuren open en kon je de ganse 
dag genieten van muziek, animatie, lekker eten 
en zomerse dranken. De weergoden waren ons 
goed gezind waardoor we heel wat mensen 
mochten verwelkomen op een droge en zonnige 
dag. De terrassen liepen vol en de verfrissende 
drank vloeide rijkelijk. Er waren heel veel inschrij-
vingen voor de overheerlijke BBQ. De kinderen 
konden zich uitleven met de talrijke spelletjes op 
de speelplaats van de kleuter- en lagere school. 
Overal zag je ook mooi gegrimde kinderen. 

BuSO Sint-Mariadal presenteerde het ‘BuSO  
museum’ met prachtige kunstwerken van de leer-
lingen. Ook Ateljee Hagelbos toonde wat hun  
cliënten in hun mars hebben. Je staat verbaasd van 
de creativiteit en het talent dat zowel in de school 
als in het ateljee aanwezig is. Het thema ‘Kunst 
in de kijker’ was in één oogopslag voor iedereen 
duidelijk. En ook de harmonie van Oosterlo was 
opnieuw van de partij. Om 17u zakten de geïnte-
resseerden af naar de kapel van het klooster waar 
spullen en meubilair van het klooster geveild  
werden. Kortom een geslaagde editie. 

Dana Keustermans
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Persoonsvolgende financiering

Persoonsvolgende financiering (PVF) is stilaan een 
begrip in de gehandicaptensector. Toch is het  
begrip nog steeds omfloerst met heel wat ondui-
delijkheid.

In de vorige Family News stonden we reeds uitvoe-
rig stil bij de nieuwe financiering en lichtten we de 
twee trappen van financiering toe: het basisonder-
steuningsbudget (BOB) en het persoonsvolgend 
budget (PVB). 

Ondertussen werden de decreten betekend en 
startte het ganse proces van ‘transitie’, zo wordt de 
omschakeling genoemd die de sector maakt van 
het oude naar het nieuwe systeem. 

De voorbije maanden werden belangrijke stappen 
gezet. Zowel de wachtenden op de CRZ (Centrale 
Registratie Zorg) als de huidige gebruikers van FAM 
(Flexibel Aanbod Meerderjarigen) moesten worden 
ingeschaald. Een zorgzwaarte inschaling gebeurt 
op twee manieren: per cliënt wordt de huidige 
ondersteuningsnood ingeschaald èn het huidige 
gebruik van ondersteuningsfuncties opgelijst. Voor 
de ondersteuningsnood wordt de nood aan bege-
leidingsintensiteit en permanentie ingeschat.  We 
hebben deze opdracht uitgevoerd voor alle  
huidige gebruikers van FAM. 

Op dit ogenblik start het VAPH (Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap) met con-
troles op deze inschalingen. Aan de voorzieningen 
werden immers duidelijke richtlijnen gegeven op 
welke wijze de inschakelingen moesten gebeuren. 

Het VAPH voert steekproeven uit om na te gaan of 
er correct werd gehandeld. Deze controles lopen 
tot, vermoedelijk, september 2016. Ook deze fase 
zal heel wat tijd vragen vermits per inschaling twee 
informanten aanwezig moeten zijn bij de controle 
en er over heel Vlaanderen heel wat controles zul-
len gebeuren. Voor onze organisatie werden 30 
namen opgegeven. Eenmaal de controles achter 
de rug start de eindfase in het VAPH en informeert 
het VAPH de huidige gebruikers over het resultaat 
van de inschaling en het Persoonsvolgend Budget 
(PVB) dat hiermee samenhangt. 

Ondertussen zijn wij gestart met het omzetten van 
documenten en contracten. We gaan immers op 
een andere manier afspraken maken met gebrui-
kers over het aantal in te zetten punten en de wijze 
waarop de punten worden ingezet: via een  
voucher of door middel van een cashbudget. Ook 
dit beschreven we in een vorige Family News.  

In september 2016 voorzien we per woning of 
dienst informatiesessies voor onze volwassen  
cliënten en hun gezin. We kunnen in een kleinere 
groep tijdens de sessies dieper ingaan op het  
onderwerp en concrete vragen rechtstreeks  
beantwoorden.

An Bellemans

De brochure van het VAPH 
vindt u op www.vaph.be 

onder Publicaties - Brochures 
en Folders - Persoons- 
volgende Financiering
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Geven en terugkrijgen in Vidin, Bulgarije

In mei vertrokken we met drie medewerkers naar 
Vidin in Bulgarije: Martine Nijs van de Ambulante 
cluster en Evelien Verheyen en Lieve Verbeken 
van de PsychoPedagogische Dienst. Tijdens de 
autorit van Sofia naar Vidin werd al snel duidelijk 
dat het de minst welvarende streek van het land 
is. We zien verlaten fabrieken, onverzorgde en on-
afgewerkte huizen en weinig bewerkte gronden. 
We konden de vorming vooraf voorbereiden aan 
de hand van vragen en vormingsnoden uit de 
verschillende teams daar. We werkten in twee 
groepen. In de eerste groep zaten medewerkers 
die instaan voor het activiteitenaanbod in het 
dagcentrum (cfr. foto) en een aantal teamleden 
die de woonbegeleiding in de drie huizen opne-
men. In elk huis wonen 6 volwassen personen 
met verstandelijke beperking. In de tweede 
groep zit het voltallige team van het centrum dat 
begeleiding voorziet voor kinderen en jongeren 
en hun ouders in een dagcentrum (vragen kun-
nen verscheiden zijn: veel ASS, ook hechtings-
problematiek, verstandelijke beperking,…). Ter 
plaatse werden het boeiende dagen waarbij we 
aan het werk gingen rond seksualiteit, het SEO-
denken (Sociaal Emotionele Ontwikkeling), het 
crisisontwikkelingsmodel en preventief werken 
rond agressie, het werken met het hele gezin, 
oplossingsgericht werken, …
We konden ook aan de hand van casussen tot 
concrete handvaten komen voor de praktijk. En 
er was zeker vraag naar opvolging en verdieping 

in de toekomst. 
Het was ook ons doel om daar te gaan leren. We 
konden in het activiteitencentrum deelnemen 
aan een ‘self-advocacy’-groepsbijeenkomst. Daar 
legde Ioana, die de groep leidt en die ook in juni 
naar België kwam, samen met de deelnemers uit 
hoe het werkte. We konden zien op grote plan-
ningsposters hoe ze per cliënt voor de verschil-
lende levensdomeinen een ondersteuningscirkel 
van familie of vrienden of mede-cliënten creëren 
en helpen groeien. Samen met die ondersteu-
nende personen wordt het individueel plan  
opgesteld en regelmatig bijgewerkt, zéér boei-
end werk. Binnen dat boeiende lokaal waar die 
bijeenkomsten doorgaan, was veel aandacht 
voor wereldburgerschap, voor actualiteit, voor 
keuzes maken en realistische stappenplannen 
maken,… We maakten tijd om met de directies 
van de NGO te praten over hun opgebouwde 
deskundigheid op vlak van zelfregie en het 
werken met de rechten van de cliënten. Ook 
hun traditie van het intens samenwerken met 
familieleden van bewoners en de uitdaging om 
die nauwe samenwerking te behouden in de 
toekomst was een boeiend thema. 
We kregen tussen de opleidingsmomenten door 
in Vidin ook de kans om hun nieuwste project te 
bezoeken. Ze hebben zeer recent een tweede-
handskledingwinkeltje geopend in de stad, op 
wandelafstand van twee van de groepshuizen. 
Het winkeltje werd opgeknapt samen met  
enthousiaste ouders en het biedt een mooie  
tewerkstelling voor een paar cliënten. We  
konden ook een bezoek brengen aan het  
activiteitencentrum waar naast de 18 cliënten 
uit de groepshuizen nog een 12-tal externen 
komen. Daarnaast bezochten we ook het meest 
nieuwe groepshuis, waar de keuze voor een zeer  
heterogeen groepje bewoners opvallend was, 
alsook het ontzettende engagement van de 
woon-begeleiding om met weinig middelen veel 
te verwezenlijken!
Het was voor ons boeiend om onze kennis toe te 
passen op hun casuïstiek, waarbij de gelijkenis-
sen in uitdagingen die teams in Vlaanderen en in 
Vidin tegenkomen in hun werk met onze doel-
groep treffend waren, en zin geven in verdere 
uitwisseling!

Lieve Verbeken

Vanuit het lidmaatschap van Mediander vzw delen we de wens om onze missie ook internationaal te ver-
talen. Dit betekent dat we kwaliteit van leven voor personen met een handicap wensen te ondersteunen 
elders in de wereld waar zorg onder druk staat. We kozen voor projecten in Bulgarije.
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Netwerken

Netwerken is al langer geen nieuw begrip meer. 
Vroeger spraken we over samenwerken, tegen-
woordig noemt dit netwerken. Stilaan raken meer 
en meer netwerken gevormd en hoort het tot het 
verleden dat één dienst of één organisatie op zijn 
eentje alle problemen oplost, zeker als we spre-
ken over de complexe problemen die sommige 
cliënten en hun gezinnen treffen . We beseffen dat 
we elkaar nodig hebben in die situaties om een 
vlechtwerk rondom de cliënten te maken. Proble-
men hebben immers vele gezichten en dan heb je 
ook meerdere handen nodig om tot oplossingen te 
komen. 

Dit jaar zitten een aantal nieuwe netwerken in de 
pijplijn die samenwerken tussen verschillende  
sectoren als doel hebben.

Het intersectoraal zorgnetwerk provincie Antwer-
pen (IZPA) en een netwerk langdurige zorg  
(PANGG 0 -18) vertrekken beide vanuit het idee dat 
kennis en expertise moeten worden samengelegd 
en dat gezamenlijke inspanningen meer kansen 
geven op een duurzame begeleiding. 
Beide netwerken richten zich op kinderen en  
jongeren uit kwetsbare groepen: jongeren met een 
psychiatrische problematiek, jongeren met een 
verstandelijke beperking in combinatie met psychi-
sche of psychiatrische problemen. In veel gevallen 
is er ook een verslavingsproblematiek aanwezig, of 
is er sprake van justitiële maatregelen. 

De netwerken realiseren voor deze groep van  
kinderen en jongeren een prioritaire instap in 
dienstverlening en proberen op deze manier te 
vermijden dat personen met erg complexe  

problemen op wachtlijsten stranden. 

Het IZPA netwerk verenigt verschillende diensten 
en voorzieningen die gegarandeerde  
ondersteuningsfuncties, gaande van ambulante 
begeleiding tot opname, aanbieden voor een  
tiental cliënten van de provincie Antwerpen. Deze 
cliënten worden toegewezen aan het netwerk 
vanuit Integrale Jeugdhulp. 
Het PANGG netwerk richt zich op screening en  
oriëntatie, diagnostiek, behandeling en uitwisselen 
en het samen inzetten van expertise. Voorlopig 
wordt er in regio Turnhout vooral gewerkt met 
partnerschap en samenwerking. In het netwerk 
wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk  
verscheidenheid van dienstverlening aanwezig te 
maken. Het is belangrijk dat er zorg aan alle  
leeftijdsgroepen (0-18 jaar en bij uitbreiding tot 23 
jaar) geboden wordt. Er nemen organisaties deel 
uit volgende sectoren: diensten geestelijke ge-
zondheidszorg (onder meer K-dienst en het mobiel 
team van OPZ Geel, Centrum Geestelijke Gezond-
heidszorg), diensten Bijzondere Jeugd Bijstand en 
VAPH voorzieningen. 

Eén multidisciplinair team, vanuit verschillende 
organisaties samengesteld, blijft een verre  
toekomstdroom vermits de middelen hier  
vooralsnog ontbreken.  

MPI Oosterlo is partner in beide netwerken.

An Bellemans
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Jaarmarkt BuitenMaten

Stilaan krijgt het project BuitenMaten meer en meer 
vorm. De droom om ook biologische groenten te 
telen en de jaarmarkt in Oosterlo in ere te herstellen, 
wordt nu werkelijkheid mede dankzij de steun van 
het Fonds Delhaize Group. 

De zaaitunnel die aan Ateljee Hagelbos geïnstal-
leerd wordt, is aangekocht. Weldra kunnen hier 
biologische groenten en fruit ingezaaid en geoogst 
worden. Hiervoor worden ook de bewoners inge-
schakeld. 

Tot 1921 was Oosterlo van heinde en ver gekend om 
zijn jaarlijkse boerenmarkt. Dit jaar start  
BuitenMaten met het herstel van deze traditie. We 

sluiten op zondag 28 augustus aan bij Oosterlo  
Kermis en Fietshappening De Schakel met onze 
eerste Oosterlose jaarmarkt. Starten doen we 
bescheiden, onze visie getrouw, met natuur-
producten, ambachten uit de streek, muziek en 
smaakvolle hapjes. We bakken samen met de 
kinderen een knapperig broodje en serveren een 
‘BuitenMaatje’. Het wordt zeker een begrip in 
Oosterlo en omgeving. U komt toch ook?

We rekenen ook op ieders creativiteit met onze 
wedstrijd. Doe mee en teken, knutsel, haak, brei, 
naai, …een varken. Wij zijn alvast heel benieuwd 
naar alle creaties.

Dana Keustermans



zomer 2016 9

De afgelopen maanden moesten we in huis 2.1 helaas 
afscheid nemen van 3 bijzondere mensen. Walter Van 
Herck overleed op 26 januari 2016. Op 15 maart namen 
we afscheid van Frieda Van Dijck en op 18 mei van Willy 
Bouwen. Alle 3 zijn ze zachtjes van ons weggegleden 
omringd door hun familie. 

We hebben Walter, Frieda en Willy maar voor korte tijd 
mogen kennen. Omwille van dementie werden hun  
mogelijkheden steeds minder. Toch zijn we heel 
dankbaar dat we deel mochten uitmaken van hun leven, 
dat we samen met hen een stukje weg mochten  
afleggen , … 

We zullen deze 3 unieke mensen en hun families nooit 
vergeten. Ze blijven in onze leefgroep verweven door 
honderden mooie herinneringen. 

Team 2.1
 

Afscheid
 

Je kan niet meer praten 
Met iemand die er niet meer is 

Je kan niet luisteren naar 
Iemand die er niet meer is. 

Je kan niet lachen.
Met iemand die er niet meer is 
Maar je kan nog wel houden 

Van iemand die er niet meer is.
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Leen Lauwerysen, Bachelor toegepaste psycho-
logie, biedt inclusieve opvang aan tijdens vakan-
ties, weekends, …. Dit gebeurt in een landelijke 
sfeer onder het motto: ‘Buitengewoon en toch 
gewoon!’. 

Zowel kinderen met als zonder een specifieke 
zorgbehoefte kunnen samen genieten van hun 
vrije tijd. En dit bij een kleinschalige opvang in 
een landelijke gezinswoning. Wat goed is voor 
een kind met specifieke zorgbehoefte, zoals  
bijvoorbeeld ASS, ADHD, gedrags- en emotionele 
problemen, licht mentale beperking, … is goed 
voor alle kinderen. 

Inclusieve opvang
 

Interesse? Contacteer Leen Lauwerysen.
lauwerysenleen@gmail.com 

of 0476 80 38 38
Tessenderloseweg 50, 2440 Geel

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer

De Vlaamse overheid heeft beslist dat vervoer 
voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het streef-
doel is om zoveel mogelijk mensen meer mobiel 
te maken. Vandaar dat er in elke provincie een 
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) 
gekomen is. In de provincie Antwerpen wordt 
dit door de provincie zelf georganiseerd. Om aan 
iedere vervoersvraag tegemoet te komen, staat 
de samenwerking tussen alle vervoeraanbieders 
centraal. Elke persoon met een mobiliteitspro-
bleem, maar ook hulpverleners en mantelzorgers 
kunnen via MAV een aanvraag indienen. Naast 
basisinformatie geeft MAV ook advies op maat.

Zoek je een oplossing voor een mobiliteits-
probleem? Bel gratis naar 0800 32 732.

Meer informatie omtrent MAV en de contact-
gegevens voor de andere provincies vindt u op 
www.mav.info 

MOBILITEITSCENTRALE 
AANGEPAST VERVOER  

PROVINCIE ANTWERPEN

Voor elke persoon met een  
mobiliteitsbeperking in de provincie Antwerpen

mav@provincieantwerpen.be 
of bel gratis naar  

0800 32 732
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Op donderdag 9 juni zette MPI Oosterlo samen 
met CC de Werft, Jeugdhuis De Bogaard en stad 
Geel terug de schouders onder Festival Special. 
Een festival dat open staat voor iedereen, maar 
uitermate toegankelijk is voor verschillende 
bijzondere doelgroepen. CC de Werft, de Waai, 
de bibliotheek en alles daartussen werd omge-
bouwd tot een super festivalterrein. Met succes! 
Er was immers zo’n grote vraag naar kaarten dat 
het festivalterrein twee keer gevuld had kunnen 
worden.  

Dit jaar werd het hoofdpodium gevuld met  
optredens van de Bonanzas, The Kids en Slongs 
Dievanongs. Er werd geswingd, geheadbangd, 
meegezongen, bij op het podium gekropen en 
genoten! Eén van de hoogtepunten van de dag 
was toen onze Patrick spontaan besloot dat The 
Kids een bisnummer gingen spelen, en dat dan 
ook even door de micro ging roepen. 
Ook naast het hoofdpodium was er héél wat te 
beleven. Zo was er een stand waar verzoeknum-
mers aangevraagd werden: van K3 tot Dimitri  
Vegas en Like Mike, alles kon! Daarnaast was er 
een worstel-performance, een theatervoorstel-
ling “Kammelot” door theater FroeFroe, een ga-
me-hal in het teken van onze Rode Duivels, een 
workshop mondharmonica door Steven  
Debruyn, … Kortom: teveel om op te noemen en 
voor ieder wat wils.

Bert Claes

Festival Special
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Speelpleinwerking

Op het speelplein is het steeds reuzefijn! We kozen dan ook 
voor de naam Speelfijn, speelplein MPI Oosterlo. Heb je  
ondertussen ons nieuw logo al ergens zien verschijnen?

We starten ondertussen aan onze derde zomervakantie op 
het speelplein. Openen doen we dit jaar met de kunstweek. 
De kunstweek is een inclusieve speelweek voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar (of gelijkgesteld aan deze verstandelijke 
leeftijd) met en zonder beperking.
Gedurende een hele week, van maandag 4 juli tot vrijdag 8 
juli, zal je cowboys en indianen kunnen spotten op het  
domein. In dit thema krijgen de kinderen verschillende 
kunstdisciplines voorgeschoteld. Zo sjorren we een  
indianenkamp, koken we cowboy-eten uit blik, gaan we op 
zoek naar goud, dansen we op één lijn (linedance), trachten 
we in de roos te schieten met onze pijl en boog, …

Na de kunstweek staan er zes speelpleinweken op het programma:

1. De circusweek van dinsdag 12 tot vrijdag 15 
juli. Tijdens deze week helpen de kinderen de 
circusdirecteur om alle circusartiesten en dieren 
op te sporen. 

2. De Olympische speelweek van maandag 18 
tot woensdag 20 juli. Wie slaagt erin om op het 
podium te geraken? Wie beschikt over een enorm 
speelvermogen en kaapte de medailles weg? 
Kom het allemaal beleven tijdens deze week.

3. De Stripheldenweek van dinsdag 26 tot 
vrijdag 29 juli. Heel wat striphelden komen een 
kijkje nemen op het speelplein. Kunnen we hen 
vinden? Op vrijdag leggen we al onze heldenver-
halen vast op film i.s.m. regisseur Johan 
Cooreman.

4. De Piratenweek van dinsdag 9 tot vrijdag 12 
augustus. Piet Piraat of was het nu captain Jack 
Sparrow die langskwam? Kom het ontdekken 
tijdens deze week!

5. De week van 1001-nachten van dinsdag 16 tot 
vrijdag 19 augustus. Het speelplein wordt  
omgetoverd tot een fantasierijk paleis. Heb je 
veel fantasie en heb je altijd al eens een prins of 
prinses willen zijn? Kom gerust langs en al je  
dromen komen (hopelijk) uit!

6.De legerweek van dinsdag 23 tot vrijdag 26 
augustus. De speelzomer sluiten we af met een 
drilweek. Hei Hup Hei Hup, de korporaal leert ons 
alle kneepjes van het vak om een goede leger-
man of -vrouw te worden.

Zin gekregen om mee te spelen? Alle kinderen en jongeren met een beperking tussen 6 en 16 jaar 
zijn welkom op ons speelplein. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

Inschrijving of meer informatie via speelplein@mpi-oosterlo.be
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Naast al deze speelpleinactiviteiten organiseert de dienst activiteiten ook enkele kant-en-klare 
activiteiten voor onze bewoners en hun opvoeders:

 -  Het springkasteel Krokodil neemt zijn intrede tijdens de eerste week van augustus. 
    Dit initiatief kwam tot stand i.s.m. Springstad in Oosterlo.
 - Onze animatoren komen wekelijks langs in de leefgroep om te fietsen, grimeren, snoezelen, …
 - De grote spelen worden uitgestald tijdens het verlengd weekend van donderdag 21 tot zondag 
    24 juli. Bij goed weer buiten, bij slecht weer in de grote zaal.

Meer informatie over onze werking kan je ook terugvinden op de website van MPI Oosterlo: 
www.mpi-oosterlo.be, via het logo van het speelplein op de eerste pagina.

Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en kunnen we er samen weer een onvergetelijke  
speelzomer van maken!

Kimberly Van Donink

Alle 16+-ers met of zonder beperking zijn welkom als (co)animatoren!
Kandidaten mogen mailen naar speelplein@mpi-oosterlo.be

Vergeet ook zeker niet onze facebookpagina ‘Speelplein MPI 
Oosterlo’  leuk te vinden, dan blijf je van alles op de hoogte.
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Ook in MPI Oosterlo leeft de EK – koorts. Vanuit het 
SAS werd het initiatief genomen om de wedstrij-
den van de Belgen op groot scherm uit te zenden  
tijdens de weekdagen. Voor de eerste wedstrijd 
tegen Italië zat de sfeer heel goed, alleen het resul-
taat was wat minder.
Niet getreurd, voor de match tegen de Zweden wa-
ren 25 jongeren en volwassenen afgezakt naar de 
zaal van MPI Oosterlo. Het was veel boeiender om 
naar de commentaar van onze supporters te luis-
teren dan naar het geleverde spel van de Belgen 
te kijken. Eind goed al goed, de Belgen wonnen en 
iedereen ging tevreden terug naar de leefgroep.
  
Op donderdag 23 juni 2016 was er geen voetbal op 
tv. Tijd om zelf de voetbalschoenen aan te trekken 

en te strijden voor de MPI Fun Cup. Een evene-
ment waaraan geen beker of medaille verbonden 
is, maar alleen de fun van het voetbal telt. Al het 
voetballend talent uit de leefgroepen van MPI Oos-
terlo en Huis Helena trok naar sportcentrum Axion 
te Geel voor een stevig partijtje voetbal. Twee uur 
lang zweten op het veld, af en toe schitterende 
doelpunten, links en rechts een vloek, gelukkig 
gevolgd door een high-five en uiteindelijk won de 
underdog. Soms kan het leven heerlijk eenvoudig 
zijn.

Voor herhaling vatbaar.

Theo Verdonck

Sport
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Kalender schooljaar 2016-2017

Schooljaar eindigt donderdag 30 juni 2016 Schooljaar eindigt donderdag 30 juni 2016 Schooljaar eindigt donderdag 30 juni 2016

De dagmodules van het MFC sluiten van 
maandag 18 juli 2016 tot en met vrijdag 29 
juli 2016

Nationale Feestdag
donderdag 21 juli 2016

Feestdag O.L. Vrouw Hemelvaart
maandag 15 augustus 2016

Startdagen MFC op dinsdag 30 augustus 
2016 en woensdag 31 augustus 2016

Lessen beginnen 
op donderdag 01 september 2016

Lessen beginnen 
op donderdag 01 september 2016

Facultatieve verlofdag
vrijdag 30 september 2016

Facultatieve verlofdag
vrijdag 30 september 2016

Schoolbussen rijden voor BKLO-leerlingen Pedagogische Studiedag                                 
 vrijdag 21 oktober 2016

Herfstvakantie:
van maandag 31 oktober 2016
tot en met zondag 6 november 2016

Herfstvakantie:
van maandag 31 oktober 2016
tot en met zondag 6 november 2016

Vervangende feestdag Kerstmis
maandag 31 oktober 2016                               
Feestdag Allerheiligen: 
dinsdag 1 november 2016

Feestdag Wapenstilstand:
vrijdag 11 november 2016

Feestdag Wapenstilstand:
vrijdag 11 november 2016

Feestdag Wapenstilstand:
vrijdag 11 november 2016

Kerstvakantie
van maandag 26 december 2016
tot en met zondag 8 januari 2017

Kerstvakantie
van maandag 26 december 2016
tot en met zondag 8 januari 2017

Feestdag Kerstmis: 
zondag 25 december 2016
Feestdag Nieuwjaar: zondag 1 januari 2017

De dagmodules van het MFC sluiten van 
maandag 26 december tot en met vrijdag 30 
december 2016

Schoolbussen rijden voor BKLO-leerlingen Evaluatiedag: woensdag 11 januari 2017

Schoolbussen rijden voor BKLO-leerlingen Evaluatiedag: woensdag 18 januari 2017

Oosterbos evaluatiedag  
dinsdag 24 januari 2017

Oosterbos evaluatiedag  
dinsdag 24 januari 2017

Facultatieve verlofdag : 
maandag 6 februari 2017

Facultatieve verlofdag 
maandag 6 februari 2017

Krokusvakantie
van maandag 27 februari 2017
tot en met zondag 05 maart 2017

Krokusvakantie
van maandag 27 februari 2017
tot en met zondag 05 maart 2017

Paasvakantie
van maandag 03 april 2017
tot en met maandag 17 april 2017

Paasvakantie
van maandag 03 april 2017
tot en met maandag 17 april 2017

Feestdag Paasmaandag
maandag 17 april 2017

Feestdag Dag van de Arbeid    
maandag 01 mei 2017

Feestdag Dag van de Arbeid    
maandag 01 mei 2017

Feestdag Dag van de Arbeid    
maandag 01 mei 2017

Schoolbussen rijden voor BKLO-leerlingen Evaluatiedag: vrijdag 19 mei 2017

O.H. Hemelvaart
van donderdag 25 mei 2017
tot en met vrijdag 26 mei 2017

O.H. Hemelvaart
van donderdag 25 mei 2017
tot en met vrijdag 26 mei 2017

Feestdag O.H. Hemelvaart:   
donderdag 25 mei 2017
Vervangende feestdag Nieuwjaar:  
vrijdag 26 mei 2017

Pedagogische studiedag                          
woensdag 31 mei 2017

Schoolbussen rijden voor BuSO-leerlingen  

Feestdag pinkstermaandag
maandag 05 juni 2017

Feestdag pinkstermaandag
maandag 05 juni 2017

Feestdag pinkstermaandag
maandag 05 juni 2017

Schooljaar eindigt vrijdag 30 juni 2017 Schooljaar eindigt vrijdag 30 juni 2017

  
  Oudercontacten:
 
  Do. 15/9/16: individueel
  Do. 20/10/16: klassikaal
  Do. 9/2/17: individueel - evaluatie
  Do. 13/6/17: individueel - evaluatie
  Ma. 26/6/17: overgangers BLO-BuSO

  
  Oudercontacten:
 
  Di. 27/9/16: nieuwe lln + transitie-lln
        + 2de fase
  Do. 16/02/17 en do. 23/2/16
  Di. 20/06/17 en di. 27/6/17
  Ma. 26/6/17: overgangers BLO-BuSO

Mosselfeest: zaterdag 15 oktober 2016

Brunchbuffet: zondag 19 maart 2017

Dag van de zorg: zondag 19 maart 2017

Zomerfeest: zondag 18 juni 2017
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Medewerkers en directie wensen je 
een fijne en zonnige zomer!


