WEETJES EN NIEUWTJES

IN DE KIJKER
Het Recreas boccia
toernooi.

Bosmarathon

Op 15 november was het eindelijk
zover: het Recreas boccia toernooi.
Boccia, is een bal- en werpsport
voor sporters met een handicap,
vergelijkbaar met petanque.
Reeds lange tijd keken we er naar
uit om ons te meten met spelers
van verschillende voorzieningen uit
het Vlaamse landgedeelte. Net als
vorige edities waren we heel blij dat
we alweer met een groepje naar Herzele konden vertrekken. Doch het
moet gezegd, dit keer was het met
lagere verwachtingen dan de vorige
edities. Ons ploegje had immers al
wat woelige wateren doorzwommen.
Ons spelersveld had enige aanpassingen ondergaan omdat enkele van
onze spelers er door omstandigheden niet bij konden zijn. Zodoende
stonden we klaar met een kakelvers
team. Het moet gezegd, we hadden
hard gewerkt om toch min of meer
klaar te staan.
En daar stonden we dan, na de lange rit naar Herzele, lichtjes zenuwachtig, op het veld voor onze eerste
wedstrijd. Maar wat een wedstrijd!!
Van bij de eerste bal was het net of
de boccia goden ons super gunstig
gestemd waren. Natuurlijk ging het
niet vanzelf en hebben we voor elk
punt moeten knokken. Ons harde
werk werd beloond met een klinkende overwinning en zo ging het
bijna de hele dag door. En dan was

AVALON

het er het moment van de waarheid.
Gespannen stonden we te wachten
op de uitslag. Door de speakers
kwam het verdict. Meeste ballen gescoord: vzw Avalon, meeste gewonnen sets: vzw Avalon en als laatste
overwinnaar van dit toernooi met
een prachtige score: vzw Avalon.
We wisten niet waar we het hadden.
Dit was ver boven onze verwachtingen en we waren dus ook super fier
om dit nieuws snel aan onze medebewoners te vertellen.

Eenmaal terug in Avalon was er al
een feestje op touw gezet waar we
op heroïsche wijze over onze overwinning konden vertellen. Natuurlijk
komt bij zo een overwinning ook de
drang naar voor om volgende keer
de titel te behouden dus zijn we alweer klaar om een jaar hard te werken voor het volgende toernooi.
Geïnteresseerden die graag aansluiten als speler of als vrijwilliger
bij de wekelijkse trainingen, mogen
ons steeds contacteren op het
nummer 052/365730.

Afgiftekantoor
Buggenhout

Op zondag 30 september organiseerde vzw Bosmarathon de 10de
(jubileum)editie van de Bosmarathon te Buggenhout. Meer dan
1.000 lopers vonden de weg waardoor ze er een recordeditie van gemaakt hebben. De opbrengst werd
opnieuw geschonken ten voordele
van 4 Buggenhoutse vzw’s: vzw
Avalon, vzw Blijdorp, vzw Eindelijk,
vzw Samen. Onze welgemeende
dank aan de organisatie, lopers,
sponsors en vele vrijwillige helpers die door hun steun de mooie
schenking van € 2000 mogelijk
maakten.
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Music for life
Iedereen zorgt voor iedereen. Ook
dit jaar worden acties gelanceerd
ten voordele van Avalon. Onze zéér
warme dank aan:
Bakkerij “Huize van Langenhove”
die een Rospot plaatst in de winkel. Deze gaat integraal naar Avalon vzw.
Trixxo Opwijk die zakjes gezoete
popcorn verkoopt ten voordele van
Avalon vzw.

Oplage: 480 exemplaren

Vrije Basisschool Opstal
op bezoek
In het kader van het wero-thema
‘’anders zijn’’ kwam het vierde leerjaar op bezoek bij Avalon. Ze maakten kennis met Irma, de instellings-

hond , onze aangepaste fietsen en
ontdekten allerlei hulpmiddelen.
Daarnaast namen ze ook deel aan
een knutselactiviteit. Kortom... een
heel leuke en interessante ervaring!

Activiteitenkalender
Dinsdag 22 januari
Nieuwjaarsreceptie
voor
bewoners, familie van bewoners,
medewerkers,
vrijwilligers,
bestuursleden,
leden
van
de Algemene Vergadering,
verpleegkundigen OTV en externe
kinesisten. We starten rond
15u00 en ronden af om 17u30,
zodat bewoners aansluitend hun
avondmaal kunnen nemen.
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Inhoud
Zaterdag 23 februari tot 3
maart
Van zaterdag 23 februari tot 3
maart 2019 is het de 33ste Week
van de Vrijwilliger. Het thema?
Vrijwilliger, je bent een supertalent!
En daarvoor bedanken we jullie
graag!

Zaterdag 20 april
Elfde Avaloop, een recreatieve
loopwedstrijd met start (14u) en
aankomst in Avalon. Keuze tussen
6, 12 of 21 kilometer. Inschrijven
kan ter plaatse of vanaf maart via
de Avalon website.

Voorwoord
Dag in beeld
- Sfeerbeelden
Reporter ter plaatse
- Interview met Noëlla

Beste lezer,
December, ook wel wintermaand, kerstmaand, donkere maand, is de
twaalfde en laatste maand van het jaar. Vanwege de feesten wordt
deze maand informeel ook wel de feestmaand genoemd. De voorbereidingen van de feestdagen zullen bij velen reeds in volle gang zijn. Zo
ook hier bij ons, in Avalon.
Voor onze koks is december een heel drukke en warme maand. Letterlijk en figuurlijk. Ze zwoegen en zweten om alles geregeld te krijgen
voor het Sinterklaasontbijt, Kerstmis en Nieuwjaar. Hoewel ze van elke
dag een feest proberen te maken, brengt de feestperiode toch een
extra uitdaging.
Samen met collega’s zorgen ze dat onze bewoners, samen met hun
familie, kunnen genieten van een uitgebreide feestelijke maaltijd. Het
is dan ook fijn om dankbare en tevreden mensen aan tafel te hebben.
Cadeautjes worden gekocht, de kerstboom wordt gezet, boodschappenlijstjes worden gemaakt. Ik geef jullie mijn boodschappenlijstje.
Een grote zak liefde, 24 flesjes tijd, 3 kilo geneugten, een krat dankbaarheid, een bosje samenzijn, een pak mededogen, twinkelende
ogen, lachen (mag aan één stuk), 5 pakjes lanterfanten en 1000 porties geluk.
2019 een nieuw jaar met nieuwe dromen en nieuwe uitdagingen. Ik
wens aan iedereen veel geluk en vrede, heel veel liefde voor elkaar
en aandacht voor de naaste. Ik wens voor iedereen een prachtig jaar.
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1. t.e.m. 3. Het vierde leerjaar van
VBS Opstal op bezoek
4. t.e.m. 8. Dieren op wielen
Met dank aan
TANDEM WOOD PRODUCTS N.V.
voor hun steun bij de Avaloop.
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Interview met Noëlla

dan de kans had om naar hier te
komen.

Wie ben je? Stel je eens even voor?
Ik ben Noëlla Wuytack. U allen wel
bekend, iedereen kent mij hier wel.

Je gaat af en toe wel eens op vakantie,
maar in augustus heb je een sportieve
vakantie beleefd. Wat heb je juist
gedaan?
Ik ben op fietsvakantie geweest.

Je bent een bewoonster van Avalon.
Hoe lang woon je er al?
Ik woon hier bijna 5 jaar. Het valt mij
hier heel goed mee. Hiervoor heb ik
thuis, in Lokeren, gewoond en in
verschillende kortverblijven, totdat ik

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Platteput 1 - 9255 Buggenhout
www.interfitness.be
web@interfitness.be

Boccia
Kerstmarkt

Tandem Woods products N.V. Z5
Mollem 600 - B 1730 Mollem

Was dit de eerste keer dat je aan een
fietsvakantie deelnam?
Het was inderdaad de eerste keer en
dat maakte het superspannend.

Hoe ben je op het idee gekomen?
Els, de kinesiste, had hierover informatie uitgehangen op het prikbord in
de leefruimte. Zij had me gevraagd
of dit niet iets voor mij zou zijn en
aangemoedigd om deel te nemen. Ik
ben deze uitdaging aangegaan en
wilde het wel proberen.
Heb je je vakantie dan zelf geregeld?
Ik heb dat allemaal zelf geregeld. Ik
heb mij ook laten begeleiden in de
MS-kliniek in Melsbroek, waar ik
revalideer. Ik vroeg ze of ik dit wel
ging kunnen en of dit mogelijk was
voor mij.
Hoe heb je je voorbereid? Want ik denk
toch dat het lange tochten waren.
Ik wou vooraf lange fietstochten uitproberen maar de hittegolf was hierin spelbreker. Bovendien kamp ik
met incontinentieproblemen. Dit
werd opgelost door een sonde tijdens de fietsweek, zo was ik wat
meer gerustgesteld. Uiteindelijk ben
ik er toch in geslaagd om nog verschillende fietstochten te plannen
vooraf. Maar 50 km op één dag
hebben we hier nooit gehaald.
Tijdens mijn vakantie zelf was het al
wat aangenamer van temperatuur en
is alles gelukt. In die week legden
we 250 km af en namen we één
rustdag. We fietsten dagelijks 50 km
langs bijzonder mooie plekjes in
Meetjesland.
Dan heb je toch ook veel gezien of was
het enkel fietsen?
De vakantie was echt bedoeld om te
fietsen en te genieten van de buitenlucht en de natuur. We vertrokken ’s
morgens al om 9u en om 17u waren

we terug. We fietsten altijd lussen
vanuit Maldegem waar we in een
jeugdherberg sliepen.
Het fietsen ging heel goed. ’s Avonds
was ik moe en had ik mijn rust nodig
voor de volgende dagen. De andere
reisgenoten deden ’s avonds nog
andere activiteiten, maar daar heb ik
niet altijd aan deelgenomen. Soms
ging ik dan eens kijken wat ze juist
aan het doen waren. Maar die tijd
konden we gebruiken voor verzorging, voorbereiding op de volgende
dag en rust. Dit werd aanvaard door
de groep.

Was er een begeleider vanuit Avalon
aanwezig?
Nee, er is een vriendin meegereisd.
Zij heeft samen met mij gefietst. Er
waren ook nog begeleiders vanuit de
organisatie zelf. De andere deelnemers hadden een mentale beperking
en die mensen gingen al 10 jaar met
elkaar op reis. Zij kenden elkaar al
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Zou je nog eens op fietsvakantie willen
gaan?
Ik kijk al uit naar de volgende fietsvakantie. Dit was voor mij een echte
topvakantie. Het geeft me mentale
en fysieke kracht.
Direct daarna was het Bike Rock in
Avalon, dit was even van het goede
teveel. Rusten was de boodschap,
maar al snel kon ik weer verder..
Bedankt Noëlla, voor dit interview!
Jill

Fiscaal attest

Bank & Verzekeringen
Broekstraat 13
9255 Buggenhout-Opstal
T 052 365 860
Stationsstraat 11/A
9255 Buggenhout
T 052 399 710

vrij goed. Wij waren eigenlijk de
vreemde eenden die er bij gekomen
zijn. Dat was voor hen ook iets
nieuw, want iemand met MS kenden
ze niet goed. Een paar begeleiders
zijn ook eens op bezoek in Melsbroek
gekomen, om elkaar te ontmoeten.
Mijn vriendin sliep bij mij en verzorgde mij. Zij had dat ook nog nooit
gedaan, maar ik legde dit dan goed
uit. Ik heb me ook wel de vraag
gesteld of dit ging lukken. Verder
kwam er een zelfstandige verpleegster die ik op voorhand had gecontacteerd.

OTV Home Care vzw

Thuisverpleging Geert Joos
T + 32 (0)3 828 23 13
E thuisverpleging@otvhomecare.be

via Avalon vzw
op BE 92 0342 7685 3523
met vermelding van
gift + naam + adres
(als mededeling)

