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Voorwoord 

 

Beste, 

 

Vandaag krijg je de eerste editie van onze nieuwe nieuwsbrief te lezen.  

 

De Binnen en Buiten en de nieuwsbrief Thuisbegeleiding houden op te bestaan en we lanceren 

vandaag iets nieuws. Een blik op de activiteiten van Centrum Ganspoel op de campus en ver 

daarbuiten. 

 

We hopen dat je er veel leesplezier aan beleeft. Vanaf nu mag je voor elke schoolvakantie een 

exemplaar verwachten! Veel plezier. 

 

De Redactieraad. 

 

  



  

BetOOG 

We proudly present     

Je hebt het wellicht al kunnen merken: de communicatie van Centrum Ganspoel laat stilaan meer en meer 
een nieuw logo zien en een vernieuwde huisstijl. 

Ons logo was na de afgelopen jaren echt wel aan een opfrissing toe. Het logo en de huisstijl van vroeger 
begonnen een beetje hun eigen leven te leiden. Collega’s deden een goede poging om het juiste logo in alle 
documenten en presentaties te verwerken. Echter in het huidige internet-tijdperk krijgen we te maken met 
een scala aan verschillende platforms zoals sociale media, e-mailhandtekeningen en webpagina’s. Hiervoor 
zijn er verschillende soorten, afmetingen en type logo’s nodig welke we niet steeds in huis hadden. 

Vaak wordt ons logo ook gevraagd door sponsors om te vermelden op een flyer of website en ook daar zagen 
we versies die toch niet meer helemaal je-dat waren. 

Om een lang verhaal kort te maken: tijd voor een opfrisbeurt, een eigentijds logo zonder in te boeten aan ons 
imago. 

Een logo is niet zomaar een afbeelding, het is eigenlijk het visitekaartje van het centrum en het is vaak het 
eerste wat mensen zien en wat ze zich later ook nog zullen herinneren; het zorgt voor herkenning, 
vertrouwen en beleving. Een goed logo staat op zichzelf en is authentiek maar voor herkenning moet het ook 
eenvoudig zijn. 

Dit is ook de reden waarom we vastgehouden hebben aan ons basislogo; de vertrouwde gele oog-vorm. Het 
is al een twintigtal jaren onze identiteit en zet Centrum Ganspoel als sterk merk op de kaart. Bovendien blijkt 
dat verandering van kleur nog het meest gewenning vraagt bij het publiek. Hiervan afwijken was dus geen 
optie.  

We hebben getracht om het oude logo te updaten met nieuwe elementen. Zo is er bewust gekozen om de 
naam Centrum Ganspoel in een sector-gerelateerde-kleur te zetten. En werd er een prachtige baseline aan 
toegevoegd: “Oog voor zorg”. Deze slagzin dekt perfect de lading.  

Voor de huisstijl wordt het logo gecompleteerd met een palet van aan elkaar sluitende kleuren tussen het 
gele en het turkoois-groene. Deze kleuren zal je in al onze verdere communicatiemiddelen steeds zien 
terugkomen: briefhoofd, diapresentaties, banners, vlaggen, brochures, folders... Zoals Rome niet op één dag 
gebouwd werd, zijn we ook hier nog niet helemaal mee rond. In de loop van dit schooljaar hopen we alle 
nodige drukwerk af te krijgen zodat we daarna ook met een nieuwe website kunnen uitpakken. 

Tot slot ook nog een link met de nieuwe financiering binnen onze sector van personen met een handicap. 
Zoals je wel weet worden alle voorzieningen ook (een beetje) sociale ondernemers en ligt de focus vanuit de 
overheid steeds meer op regionaal werken. Door het persoonsvolgend budget van volwassen cliënten 
krijgen ook wij vragen naar (kortdurende) opvang van personen uit de regio die niet steeds een 
visusprobleem hebben. Onze werking staat sinds een aantal jaren reeds open voor mensen met een complex 
meervoudige beperking (zónder visusproblematiek), maar met ons logo en bijhorende slagzin willen we 
toch onderstrepen dat we ook blijvend inzetten op ondersteuning van personen met een visuele beperking. 
Onze expertise hieromtrent zullen we zeker verder uitbouwen. We menen dat Centrum Ganspoel zich in 
deze niche altijd heeft kunnen profileren als een sterk merk en we zullen dit in de toekomst, met het nieuw 
logo en huisstijl, zeker blijven doen. 

Christine Vanswijgenhoven 
Financieel en logistiek directeur 



  

Welkom aan ondersteuningsteam (OT) Ganspoel 

Sinds 1 september 2017 is de begeleiding van leerlingen met een visuele beperking in het gewoon onderwijs 
veranderd. Het oude systeem van GON-begeleiding maakt plaats voor een nieuwe werking: het 
ondersteuningsteam Ganspoel werd opgestart. Niet enkel de naam, maar ook de invulling is gewijzigd. In het 
GON-systeem werden een vast aantal eenheden begeleiding voorzien per kind. De overheid verwacht nu een 
meer flexibel gebruik van onze middelen: onze ondersteuning moet gebeuren op basis van de noden van 
ieder kind. 

Soms hebben kinderen gedurende het schooljaar op bepaalde momenten meer nood aan ondersteuning. 
Hier moeten wij als ondersteuningsteam op inspelen. Dit vraagt heel wat flexibiliteit van onze 
ondersteuners. Bovendien kan op ieder moment in het schooljaar een nieuwe vraag worden gesteld en 
vervalt dus de deadline van 1 oktober. Dit is goed nieuws, zeker voor bijvoorbeeld kleuters die gedurende 
het schooljaar starten met school. 

Tot vorig schooljaar bestond onze GON-dienst uit twee aparte teams: GON kleuter en GON lager. In het 
ondersteuningsteam vormen zij samen één team. Verschillende ondersteuners begeleiden nu ook leerlingen 
in een ander onderwijsniveau. Gelukkig kunnen ze rekenen op een groot team van collega’s om hen hierin te 
begeleiden. Een bijkomend voordeel is dat onze collega’s meer regionaal kunnen werken en dus minder 
kilometers op de baan zijn, wat hun welbevinden ten goede komt. 

We zijn sinds 1 september erin gevlogen om elke leerling, leerkracht en school van ondersteuning te 
voorzien. Uiteraard zullen we nog moeten evalueren en bijsturen. Onze missie om aan elke leerling de best 
mogelijke begeleiding te bieden is immers niet veranderd. 

Voor meer info kan je terecht bij Ingrid Vandenbempt (ingrid.vandenbempt@otganspoel.be) 

Sam Leys 
Directeur basisschool 

GansEcho’s 

Op uitstap met klas B 

Op 12 september 2017 ging klas B op uitstap naar een appel- en perenbedrijf te 
Schaffen.  

We werden hartelijk ontvangen door Bram, Danny en niet te vergeten “Zoefke”. Zoefke is 
de hond van Bram. Die zorgde meteen al voor veel plezier bij de kinderen.  

In de voormiddag kregen we een rondleiding in het bedrijf. We mochten in de frigo’s, op 
de plukkar enz. Ook legde Bram ons uit hoe de appels en peren werden gewassen en 
gesorteerd. Vervolgens kregen de kinderen de kans om op een clark te zitten. Dit was 
reuzefijn. Als kers op de taart kregen we een appel van wel bijna 500 gram.  

In de namiddag hadden Danny en Bram een verrassing voor ons. Ze hadden enkele 
fruitbakken omgetoverd tot karretjes. Per 2 mochten de leerlingen in een fruitkar gaan 
zitten. Deze werd voortgetrokken door de tractor. We maakten een ritje van enkele 
minuten. Eenmaal aan de boomgaard aangekomen, kregen de kinderen de kans om te 
voelen aan de bomen, appels enz.  

Op het einde van de dag kregen we nog een zak vol lekkere peren mee. Deze smulden we lekker op. Het was 
een leerrijke en leuke dag! Zoefke zal nooit meer vergeten worden . 

Julie Larose 
Onderwijzer lagere school 

mailto:ingrid.vandenbempt@otganspoel.be


  

Plattelandscafé: wist-je-datjes en weetjes 
 
Wist je dat het Plattelandscafé deze zomer enkele inclusieve activiteiten heeft georganiseerd? Deze i.s.m. 
Centrum Ganspoel, de gemeente Huldenberg, toerisme Vlaams-Brabant, Artist for Society en 4POP. 

Wist je dat de ‘inclusieve natuurwandeling over het plateau van Duisburg’ één van deze activiteiten was? 

Dat dit plateau waardevol natuurgebied is en het Inclusiepad zachtjes door dit gebied slingert? 

Wist je dat de glazen prisma op de villa nu nog even het hoogste punt op dit plateau is? 

Twee natuurgidsen brachten het landschap en de natuur, elk met hun eigen verhaal en weetjes dichterbij de 
toehoorders.  

Uit mooi samengestelde sensorische dozen toverde Ann Van Hoegaerden ter tijd en stond het gepaste 
materiaal waardoor elke deelnemer de natuur nog beter kon voelen, horen, ruiken en zelfs proeven.  

Nieuwsgierig naar meer weetjes van onze gidsen? …  

- Langsheen het Inclusiepad groeide tot voor kort chips in wording. De aardappeltjes van Boer Peeters 
hiervoor werden ondertussen gerooid. 

- Vandaag worden de aardappelen geoogst met grote machines, vroeger echter was dit handenarbeid. En 
omdat vele handen en handjes licht werk maken, hoefden de kinderen enkele dagen niet naar school. 
Vandaag kunnen wij van deze herfstvakantie genieten.  

- In de oertijd was het plateau van Duisburg een glooiing in het 
landschap. De ondergrond bestond uit ondoordringbare klei die 
opgehoogd werd door scherp korrelig zeezand, aangevoerd door 
stormen. Uit deze twee onderlagen ontstond een soort kalksteen die 
later ontgonnen werd. De kerk van Loonbeek en Duisburg werden 
met deze stenen gebouwd. 

- Later werd door plantengroei een vruchtbare leemlaag aangevoerd 
waardoor op het plateau een grote diversiteit van gewassen kan 
worden geteeld en er ook een groot aantal bessenstruiken en 
planten gedijen. 

- De drie lagen grond kan je nu duidelijk zien in de holle weg te Loonbeek, waar men ten behoeve van de 
aanleg van het Inclusiepad de wanden heeft afgegraven.  

En een laatste weetje over het Plattelandscafé! 

Drie studentes van Hogeschool Odisee maken hun bachelorproef rond het Plattelandscafé.  

In dit afstudeerproject willen ze het Plattelandscafé als bindmiddel 
tussen Centrum Ganspoel en de ruimere buurt versterken. 
Community Building willen ze hierbij als methodiek gebruiken. 

Als afsluiter van dit seizoen organiseerden ze op 22 oktober een 
gezellige, inclusieve wandeling met de legende van Charlepoeng.  

Marleen Lemmens 
Coördinator dagbesteding FAM 
 



  

Vreemde rode wezens… Gansspel 2017 

Deze zomer werden er plots vreemde rode wezens gesignaleerd. 
Met een stuk of dertig bezetten ze drie weken lang Ganspoel. Ze 
waren braaf en aardig, maar ontvoerden wel in de voormiddag en 
in de namiddag kinderen en jongeren. Leefgroepen bleven leeg of 
met halve bezetting achter. En dan tegen etenstijd of rond 16 uur 
verschenen die wezens weer, ze brachten kinderen en jongeren 
terug naar de leefgroep. En dat dag na dag, drie weken lang. De 
kinderen en jongeren raakten het gewoon, meer nog, er waren 
boze en verdrietige gezichten bij degenen die niet ontvoerd 
werden en blije, verwachtingsvolle blikken bij degenen die wel mee mochten met die vreemde rode wezens.  

Wat was hier toch aan de hand? Van welke planeet kwamen die vreemde rode wezens? En wat voerden ze 
uit met onze kinderen en jongeren?  

Wel beste lezer, die wezens kwamen van de planeet Gansspel. Dat is een speelpleinwerking voor kinderen en 
jongeren met en zonder beperking die elke zomer een olijke bende monitoren dropt in Ganspoel. Die 
monitoren of moni’s zien onze kinderen en jongeren graag, heel graag, zo graag dat ze hen allerlei 
activiteiten aanbieden. En allerlei is ook echt allerlei: snoezelen, go-carren, graffiti spuiten, vuile spelen, 1 
tegen allen, fantasietocht,… De inspiratie van de moni’s is eindeloos. En het enthousiasme van de kinderen 
en de jongeren ook.  

Toch was het even verschieten toen er ineens een bende kinderen en jongeren een hele dag weg bleef en er 
vreemde rode wezens gesignaleerd werden in Planckendael. Maar wat was iedereen content na een 
vermoeiende maar toch zo plezante daguitstap door weer en wind tussen de dieren. Nog harder schrokken 
wij toen er op een avond bedden leeg bleven. Wat was er nu gaande? Het hoofdgebouw zat vol maffiosi die 
aan groepjes kinderen ’s avonds laat elfenzand uitdeelden. En nog later, middernacht zelfs, waren er 
jongeren terug te vinden in het veld, met of zonder rolstoel vlogen ze door de struiken heen en weer om toch 
maar stemmen te verzamelen voor hun favoriete Gansspelpresident.  

In alle vrede sloot Gansspel uiteindelijk af met een grote barbecue waarop personeel en familie die vreemde 
rode wezens, die intussen al lang niet meer zo vreemd waren, van dichtbij konden bewonderen. Er werd 
gegeten en gedronken, gedanst en gezongen. En toen was het voorbij… de vreemde rode wezens vertrokken 
weer naar hun planeet en alles werd wat stiller in Ganspoel. 

Beste lezer, mocht je toevallig één van deze vreemde rode wezens tegen het lijf lopen, vraag hen dan 
alstublieft of ze volgende zomer willen terugkomen. Ze zijn de beste vreemde rode wezens die er ooit in 
Ganspoel hebben rondgelopen. 

Gytte Verstreken 
Opvoedster 

 

 

 

 

 

 



  

In de KIJKer 

       
 

 
Van 2 tot 7 juli vond in Brugge het 9de Europese ICEVI (International Council for Education and 
Rehabilitation of People with Visual Impairment) congres plaats. Deze organisatie heeft als doel kennis en 
informatie in verband met de zorg voor en onderwijs aan personen met een visuele beperking te delen en uit 
te wisselen. Dit jaar organiseerde Centrum Ganspoel dit vierjaarlijks congres, samen met De Kade-Spermalie 
en BLL (Blindenzorg Licht en Liefde). 

Het thema van het congres  ‘Empowered by dialogue’ benadrukte het belang van dialoog in het versterken 
van mensen, in het bijzonder waar het gaat om het verhogen van kwaliteit van leven van mensen met een 
visuele beperking en hun omgeving.  
Meer dan 200 deelnemers uit 32 verschillende landen gingen gedurende 1 week met elkaar in dialoog en 
wisselden kennis en ervaring uit.  

Vanuit Ganspoel namen 7 mensen deel aan het congres. Zij stelden nieuwe ontwikkelingen, werkmethodes, 
publicaties voor tijdens de lezingen, workshops of posterpresentaties en gingen naar huis met heel veel 
nieuwe inzichten, ideeën en waardevolle contacten met andere voorzieningen verspreid over Europa. 

Daarnaast hielpen vele vrijwilligers en medewerkers van Ganspoel mee om alles in goede banen te leiden en 
van dit congres een succes te maken.  

Hartelijk dank aan iedereen! 

Kathleen Vandermaelen 
Coördinator expertisecentrum 
 

 
 



  

Ganzeweetjes 

Wist je dat… 

 dankzij de nieuwe kledinglijn gozz4kids, kinderen die anders zijn, bewonderende blikken krijgen 
voor hun leuke kleedjes, broekjes, rokjes,… meer info www.gozz4kids.com (en in drie winkels in 
Vlaanderen: Haacht, Lokeren en Zottegem)? 

 binnenkort Zorgonline in heel Ganspoel gebruikt zal worden. Zorgonline is een zeer 
gebruiksvriendelijk intranet dat alle diensten van de organisatie met elkaar verbindt (leefgroepen, 
medische dienst, school, therapeuten, technische dienst, administratie,…)? 

 de thuisbegeleidingsdienst verder werkt onder een nieuwe naam: ‘Mobiele en Ambulante dienst’. 
Sinds september heeft Sonia Meys de dagelijkse leiding overgenomen? Veel succes! 

 de speel-o-theek nu ook openstaat voor kinderen van buiten Ganspoel? Het huishoudelijk reglement 
en de afspraken kan je opvragen aan het onthaal van het centrum. 

 ieder van jullie dus ook ‘weetjes’ mag doorgeven voor een volgende editie? Stuur hiervoor een mailtje 
naar dunja.robeyns@ganspoel.be.  

 het individuele handelingsplan op een andere manier opgemaakt zal worden? Uitgebreide info 
komt aan bod in een volgende editie 

 we doorheen de zomer de zorginspectie op bezoek kregen in Priesterdelle? En dat het een heel mooi 
rapport werd! Proficiat! 

 we opnieuw geregistreerd zijn als ‘goede doel’ bij Music for Life? Alle acties t.v.v. Centrum Ganspoel 
zijn van harte welkom! 

 de lagere school gestart is met een nieuw digitaal systeem rond handelingsplanning, namelijk 
Integrado? 

  

http://www.gozz4kids.com/
mailto:dunja.robeyns@ganspoel.be


  

#Ganspoel 

Kalender activiteiten t.v.v. Centrum Ganspoel 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polly’s ranch for special kids kwam naar Centrum Ganspoel 

Toneelvoorstelling De Sterre Vrij 17/11 om 20u  

Za 18/11 om 20u 

Zo 19/11 om 15u 

Zaal Ons Huis Sterrebeek 

Code 3090 Warmt Je Op Vrij 1/12 om 20u30 Kamp Kwadraat Overijse 

Tirolerfeest Zon 3/12 om 11u30 Parochiezaal Vossem 

Kerstmarkt Huldenberg Za 9/12 vanaf 17u Centrum Huldenberg 

Kerstmarkt Overijse Zon 17/12 van 12u tot 20u Centrum Overijse 

De Warmste Week Tussen 18/12 en 24/12  

Colofon 

Sarah Tobback 
Sam Leys 
Katelijne Domen 
Sonia Meys 
Dunja Robeyns 

Verantwoordelijke uitgever: 

Centrum Ganspoel vzw – Ganspoel 2 – 3040 Huldenberg – tel. 02/686 00 40 – 
e-mail admin@ganspoel.be – www.ganspoel.be 

file://///ganspoel.local/Shares/gezamenlijk/BRIEFING/De%20Ganzet/flyer%20Wijlen%20Baron%20Zizi.pdf
https://www.facebook.com/events/240112919852301/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
file://///ganspoel.local/Shares/gezamenlijk/BRIEFING/De%20Ganzet/flyer%20Grute%20Plattoo%20Tirol.pdf
https://dewarmsteweek.stubru.be/
mailto:admin@ganspoel.be
http://www.ganspoel.be/

