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In de KIJKer 

De werkkeuken in een nieuw kleedje 

“Plezant,” zeggen ze als ik vraag wat ze ervan vinden. Met dertien zijn ze vandaag, de volwassen 
bewoners van huizen op Priesterdelle en Ganspoel die naar LDC ‘t Pijlijser in Huldenberg zijn 
afgezakt voor wat een mooi staaltje van inclusieve dagbesteding mag genoemd worden. Een 
warme samenwerking tussen mensen met een visuele beperking, hun professionele begeleiders, 
het Dienstencentrum én vrijwilligers. 

Want samen bereiden ze elke maandagmiddag buiten de 
schoolvakanties een volledige warme maaltijd voor elkaar en voor 
degenen die zich, aan een zeer billijke prijs, als tafelgasten inschrijven. 
Vandaag zijn het vooral ouderen die liever in gezelschap eten dan alleen 
en medewerkers van ‘t Pijlijser. 

Begeleidster Sofie vertelt honderduit, terwijl 
Kelly instemmend knikt. Hoe ze van een 
werkkeuken die in het Pakhuis enkel 
afhaalmaaltijden op bestelling maakte, naar 
deze formule en locatie geëvolueerd zijn. Hoe 
deze manier van werken als erg zinvol wordt 
ervaren omwille van het persoonlijke contact met de mensen voor wie 
er gekookt wordt. Bovendien is alles nieuw en ruim, de zaal lekker 
warm, de akoestiek zo aangenaam dat er zelfs spontaan gezongen wordt. 
De uitnodigend gedekte tafel staat al vroeg klaar. Er is tijd en ruimte 
voor babbels en ontmoetingen en de appreciatie achteraf zorgt 
ongetwijfeld voor een positieve ‘vibe’. Een ‘boost’ voor het welbevinden. 

De menukaart mag er zijn: wortelsoep, lekkere verrassingsballetjes 
(Stroganoff) mét mosterd en een mascarponedessert met vers fruit. Alles wordt door de bewoners 
zelf gesneden. En ze zijn er vaardig in. Elk op zijn eigen manier en met of zonder 
slagershandschoen. Op gevoel worden balletjes gerold en peren geschild, wortels en champignons 
gesneden, look gepeld. Ik sta versteld van zoveel vaardigheid. Ondertussen werkt de 



  

ergotherapeute aan individuele mobiliteit, want een nieuwe 
locatie brengt ook nieuwe ‘routes’ mee. Naar toilet en keuken 
bijvoorbeeld.  

Nieuwe wegen gaan, vraagt tijd en aanpassing. Omdat de 
werkkeuken in deze formule nog maar vier maanden draait, 
“is het nog wat zoeken,” geeft Sofie toe. Vooral naar wat 
praktisch en budgettair haalbaar is. Maar dat ze op het goede 
pad zitten, dat staat als een paal boven water.   

Hoedje af voor Liesbeth, Brigitte, Patrick, Patricia, Nicole, Zita, 
Annabella, Bart, Christine, Wiske, Koen, André, Maxime en al wie hen ogen, handen en middelen 
leent om dit project mogelijk te maken.   

*quote van Liesbeth Vansteenkiste 

Ook zin om tafelgast te worden? Inschrijven kan bij dienstencentrum@huldenberg.be 
 

Ann,  
mama van Pieter uit Huis 14 
 

BetOOG 

Masterplan Groen 

Centrum Ganspoel heeft zich sinds haar bestaan ontwikkeld van een klassieke gesloten instelling 
tot een open leef-, leer- en zorgomgeving. Deze decennialange ontwikkeling ziet men vandaag 
duidelijk gereflecteerd in de ruimtelijke ordening op de campus. Er kwamen steeds meer gebouwen 
bij en de open ruimte werd steeds kleiner en versnipperd tot weinig belevenisvolle groene 
strookjes.  

Om de campus terug op te waarderen werd er, 
ter aanvulling van het masterplan 
infrastructuur uit 2012, ook een 
langetermijnplan opgemaakt voor het 
landschap en de mobiliteit op de site. Deze 
opdracht werd opgenomen door Plant en 
Houtgoed in samenwerking met Vectris. Het 
uiteindelijke  plan is het resultaat van een 
participatief voortraject dat werd afgelegd 
samen met medewerkers en bewoners. 

De campus zal bestaan uit 3 woonclusters en het hoofdgebouw; dit zullen op termijn ook 4 
verschillende landschapskamers worden.  



  

Het groengebied van de campus wordt opgebouwd volgens graden van geborgenheid: elke woning 
krijgt of behoudt zijn eigen privétuin die rust en geborgenheid uitstraalt. Het moet het 

onpersoonlijke campusgevoel 
doen verdwijnen en mensen een 
gevoel van thuiskomen geven. 
Dit privégedeelte noemen we de 
eerste schil binnen de graden 
van geborgenheid.  

Hierrond bevindt zich de 2de 
schil. Dit zijn de pleintjes die 
fungeren als gemeenschappelijke 
ruimte van een wooncluster. 

Pleintjes kunnen gedeeltelijk overdekt zijn of er kan zich bijvoorbeeld een onverwarmde serre 
bevinden. Rond een pleintje zijn er ‘groene’ en natuurlijke belevingsruimtes en men vindt er 
verschillende sferen van licht, geluid en geur. Het is een semi-publiek gedeelte waar men in alle rust 
van de natuur kan genieten maar waar ook ontmoetingen mogelijk zijn; waar bewoners, ouders en 
medewerkers graag samen vertoeven.  

Aan het hoofdgebouw zal er tenslotte, als laatste schil, een centraal plein komen met een eigenheid 
en inkleding die past bij zijn actieve rol. Het is immers een plein dat voor iedereen toegankelijk is. 

Uiteraard is er onvoldoende sfeerbeleving rond een woning of een 
pleintje indien we ons beperken tot gras, hagen en eenzelfde 
bodembedekker over heel de site. Vandaar dat elke wooncluster een 
zeer typische beplanting krijgt. Waar de ene landschapskamer eerder 
een ‘boskamer’ wordt met veel blauwkleurige beplanting, zal een 
andere kamer gericht zijn op actie en gekenmerkt worden door de 
rode kleur van bloemen en struiken.  

Maar niet alleen planten bepalen de sfeer van een cluster. Graag 
willen we de kinderen en bewoners contact laten houden met de  
dieren. De inbreng van een ‘beperkte’ boerderij met wat schapen en 

misschien enkele kippen is zeer realistisch. De aanwezigheid van dieren, stro, hooi etc. zorgt voor 
extra texturen, geluiden en geuren en zeker voor interessante mens-dier interacties.  

Helaas moeten we ook erkennen dat ons landschap op de site nu 
doorspekt is en ontsierd wordt door slecht gelegen hellende paden, 
parkings en gemotoriseerd verkeer voor leveringen. In de toekomst 
zal er enkel verkeer mogelijk zijn tot op de kiss&ride plaatsen en zal 
langdurig parkeren enkel kunnen op de randparkings rondom of 
naast de site. Om de parkeerdruk op de site te verlichten zal er nog 
verder gezocht moeten worden naar alternatieven voor de wagen en 
eventueel satellietparkings verderaf.  

Dit is in een A4-notendop een kort verslag. Heeft u interesse om hierover meer te weten dan kan u 
aan het onthaal een exemplaar inkijken van het 113 pagina’s tellende verslag van het masterplan. U 
vindt er heel wat van onze visie, ideeën en detailinfo in terug. 

Christine Vanswijgenhoven 
Financieel en logistiek directeur  



  

GansEcho’s 

Music For Life 
 
De Warmste Week van Music For Life 2017 zit erop. De solidariteits- en sensibiliseringscampagne 
die Vlaanderen een week lang in de ban hield, haalt een recordbedrag op. In totaal organiseerden 
de Vlamingen maar liefst 10 576 hartverwarmende acties voor 1642 verschillende goede 
doelen. Dat is bijna het dubbele aantal van vorig jaar. De duizenden actievoerders die geld 
inzamelden voor een zelfgekozen goed doel brachten op dit moment al 10 846 566 euro samen. 
 
We willen graag iedereen speciaal bedanken die ten voordele van Centrum Ganspoel een actie op 
poten zette. In totaal brachten deze 12.994,56 euro op. 
 

Jackie en haar broer Felix krijgen al jaren 

begeleiding van Ganspoel. Eerst thuis en 

nadien op school. Jackie nam zelf initiatief en 

organiseerde een koekenbak samen met haar 

klas en die van Felix. Op school en deur aan 

deur verkochten ze lekkere koekjes en 

zamelden zo 663,65 euro in voor Ganspoel!  

Cien Jacobs 
Otter (Ondersteuner) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veerle Van Craeyevelt Verkoop van verse, huisbereide jam en gelei 
Kirsten Van Grimbergen Code 3090 warmt je op 

Mimosa Mimosa bakt Ganspoel warm 
GBS De Letterboom 2107 km lopen naar de Kerstman 

GBS Den Elzas Warmste Elzas 
Juf Marjan Marjan Van de Poel 

Jeroen Paulussen 3D printing for life 
Greet Wafeltjesverkoop 

Marc Vennekens NNO speelt Games 
GBS Den Elzas koekjesverkoop 

Koen Geens TeamGeens loopt 
Rosiers Marleen Pompoen-uit-mijnen-hof soep 



  

Pop-up Plattelandscafé heeft er ZIN in! 

Op zondag 11 maart opent het pop-up cafe  op de campus van 
Centrum Ganspoel weer zijn deuren voor een nieuw seizoen!  

Vanaf die dag kan je komen verpozen in dit gezellig cafe , zomaar op 
een luie zondagnamiddag of na een fikse of rustige wandeling of 
fietstocht. 

Centrum Ganspoel situeert zich op de MTB-route Huldenberg en op 
het wandelnetwerk Zuid-Dijleland tussen knooppunt 202 en 203. Het 
fietsnetwerk Vlaams-Brabant ligt op een kleine kilometer van onze deur. 

Mensen die minder mobiel zijn en graag genieten van een wandeling 
met prachtig uitzicht op de landelijke omgeving, kunnen een 
wandeling van een 3-tal kilometer maken over het 
rolstoelvriendelijke Inclusiepad. 

Zoals vorig seizoen willen we ook dit jaar 
geregeld een inclusieve activiteit organiseren die 
voor iedereen openstaat en toegankelijk is. 

Momenteel zijn we nog volop bezig met de programmatie, maar we kunnen je 
alvast vertellen dat André (accordeon) en Peggy (piano) op 11 maart ambiance 
brengen met Vlaamse schlagers en dat er op 25 maart geknutseld wordt aan een 
paasstukje. 

Indien je interesse hebt en graag deelneemt aan deze inclusieve 
activiteiten kan je dit laten weten via info@ganspoel.be. Volg ons op 
Facebook of surf geregeld naar onze website www.ganspoel.be.  

Het Pop-up Plattelandscafe  is open 
iedere 2de en 4de zondag van de 
maand van maart tot en met 
oktober van 14.30u tot 18.00u. 

Wil je graag meewerken in het Plattelandscafe  en onze ploeg 
vrijwilligers versterken, aarzel niet en laat het ons weten via 
info@ganspoel.be.   

 

Ganzeweetjes 

Al vakantieplannen?  

Vanaf april zal het domein Polderwind zijn deuren openen. Het Rode Kruis biedt 
dan ook aangepaste vakanties aan. Meer info: https://www.rodekruis.be/hulp/domein-
polderwind/   

11 en 25 maart  
8 en 22 april 
13 en 27 mei 
10 en 24 juni 
8 en 22 juli 
12 en 26 augustus 
9 en 23 september 
14 en 28 oktober 
 

mailto:info@ganspoel.be
http://www.ganspoel.be/
mailto:info@ganspoel.be
https://www.rodekruis.be/hulp/domein-polderwind/
https://www.rodekruis.be/hulp/domein-polderwind/


  

Verantwoordelijke uitgever: 

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

Nog op zoek naar een leuke, korte vakantie in eigen land deze zomer? Misschien is een 
'stadswoning' in het gezellige Tervuren wel iets voor jou? Woning De Pit biedt een mooie woning, 
rolstoeltoegankelijk, voor maximum 8 personen met garage en terras. Interesse en wens je meer 
info, surf naar 
http://www.ganspoel.be/watwedoen/animatie/documents/VakantiewoningDePit.pdf of mail dan 
naar admin@ganspoel.be (met onderwerp 'info huur De Pit'). 

 

Wist je dat… 

 De gesprekken rond de IDO’s – Individuele Dienstverlenings 
Overeenkomst – die afgesloten worden met alle bewoners in ons Centrum in het kader van de 
individuele budgetten volop aan de gang zijn? Deadline is 31 maart 2018! 

 De campus van Ganspoel sinds kort rookvrij is? Roken kan enkel nog op enkele aangeduide 
plaatsen. 

 Onze bewoners van Priesterdelle zich mee inzetten in People Made, een pop-up winkel 
gevestigd op de Diestsestraat 208 in Leuven die zal geopend zijn van 13 maart tot en met 7 
april 2018, van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 10u tot 18u? Meer info vind je via 
deze link: http://www.versterktstreekbeleid.be/people-made-echt-waar  

 Www.lotjeenco.nl  een site is door en voor ouders van zorgintensieve kinderen met 
persoonlijke blogverhalen, infodossiers en meer? 

 We steeds op zoek zijn naar tips en weetjes? Heb je er eentje? Dan mag je dit doormailen naar 
info@ganspoel.be.  

 

#Ganspoel 

 

 

Ouderdag CVI Zaterdag 17 maart Meer info: www.ganspoel.be (vorming/cursussen) 

Plattelandscafé Iedere 2de en 4de zondag van de 

maand van maart t.e.m. oktober 

van 14.30u tot 18.00u 

 

Musical De seizoenen Woensdag 28 maart Georganiseerd door muziekschool Fiocco met 

medewerking van de leerlingen van Ganspoel 

Communie en vormsel Vrijdag 18 mei  

Zomerfeest Zaterdag 2 juni  

CVI-kamp 9 juli t.e.m. 12 juli  

Gansspel 16 juli t.e.m. 3 augustus  

Permanentieweken 9 juli t.e.m. 13 juli EN  

13 augustus t.e.m. 17 augustus 

 

Colofon 

Sarah Tobback 
Sam Leys 
Katelijne Domen 
Sonia Meys 
Dunja Robeyns 
An Vanuytrecht 
Nathalie Jouck 
Ann Gysemberg 
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