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Na een jaar van gedwongen onderbreking ging op zaterdag 4 september de 19de editie door van Avalon
Bike Rock, fietstochten voor het goede doel. We (de kerngroep bestaande uit Rita, Hugo, Jan, Arnold, Jean,
Marc, Guy, Eddy, Paul en mezelf) waren in april gestart met de voorbereidingen maar we hebben pas eind
juni beslist om, rekening houdend met de Corona-omstandigheden, de Avalon fietstochten te organiseren. 

Dankzij de sponsoring van vele bedrijven en personen keken we met vertrouwen deze editie tegemoet
omdat we zelfs bij minder goed weer, toch een mooi bedrag aan Avalon vzw zouden kunnen overmaken. De
eerste dagen van september zijn de voorbereidingen op gang geschoten. Op 2 september konden we
rekenen op 18 vrijwilligers om in totaal 210 km af te pijlen verspreid over volgende afstanden: 30-60-70-90-
120-180 km. Op 3 september werd het terrein opgebouwd. 

De weersvoorspellingen waren gunstig, maar het was afwachten op een mooie opkomst gezien ik vooraf
vele telefoons had gekregen van fietsers die vroegen of de fietstochten al dan niet doorgingen. Ondanks de
grijze en eerder frisse start, konden we op 4 september rekenen op 1140 fietsers. We mochten ook een
groep bewoners van Avalon verwelkomen. De Double Douche band en de doorbrekende zon hielden in de
namiddag velen op het terrein om bij een pint te blijven napraten of te genieten van de muziek. We wachten
nog op het finaal financieel resultaat, maar we zijn hoopvol dat we dit jaar terug een zeer mooi bedrag aan
Avalon zullen kunnen schenken. Deze middelen zullen o.a. bijdragen aan de geplande uitbreiding. 

Tot slot een welgemeende dank aan iedereen die op de één of andere manier heeft bijgedragen tot het
welslagen van de Avalon fietstochten: de Avalonfietsers, de vele vrijwilligers, de sponsors en de
deelnemende fietsers! Tot volgend jaar voor de 20ste editie.
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Brouwerij Vercauteren
052/399.299 

UW PARTNER IN DRANKEN
www.facebook.com/BrouwerijVercauteren.be

Disneywandeling
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Drive-in cinema dankzij Eendracht Buggenhout
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Dank aan het hele team bij Avalon voor de
warmte, liefde en zorg die zij steeds
opnieuw geven, en dank aan de bewoners
om zichzelf te zijn. Ik vind het leuk om een
band te kunnen opbouwen met de bewoners
en begeleiding. 

Even een persoonlijke noot: Ik heb mezelf
voelen groeien door de weken, maanden
heen. Langzaam maar zeker ben ik uit mijn
dal aan het klimmen en  weer sterker aan
het worden. Het is mede dankzij Avalon dat
ik nu zoveel verder sta dan in het begin van
mijn persoonlijk traject ongeveer een jaar
geleden.  Ik ben er nog niet helemaal maar
het gaat merkbaar beter. Een goede
invulling van de dag doet wonderen. 

Boven alles: ik vind het heel mooi om te zien
hoe de mensen zich duidelijk amuseren en
er ook eens gelachen kan worden. Dat geeft
lichtpuntjes in een leven dat ongetwijfeld
uitdagend is en verre van evident als
bewoner in een zorgvoorziening.

Kortom Avalon is in mijn ogen een
geweldige organisatie waar iedereen
betrokken alle redenen heeft om trots op te
zijn.

Christine

Maandagnamiddag rond twee uur verzamelt
Valerie ‘haar’ groepje mensen om te starten
aan het ‘kook-atelier’. Tijdens deze activiteit
doen wij altijd toffe dingen. Recepten mogen
we maandelijks zelf kiezen uit leuke
kookboeken.  Wekelijks maken we samen
iets lekkers klaar. Soms  is dat soep, soms
een gebakje of een quiche, donut, cupcake,
… noem maar op. Soms is het zoet, soms
hartig. Kortom het is iedere week hetzelfde
en toch telkens vanuit een andere originele
invalshoek bekeken.  Ieder krijgt een taak en
samen maken we een altijd lekker ogend
gerechtje klaar.  Het is altijd fijn om in groep
iets maken en nadien de resultaten te zien.

Op donderdag tijdens ‘de crea’ is het tijd om
te tonen hoe handig we zijn. Ik vind het
ongelooflijk welke mooie dingen er gemaakt
worden door de bewoners. En wat mezelf
betreft, ondanks mijn aanvankelijke twijfels
over mijn eigen creatieve talent, durf ik nu
zeggen dat ik al mooie dingen heb gemaakt.
Dat doet deugd aan je zelfvertrouwen.

Op vrijdagvoormiddag maak ik als vrijwilliger
graag lekkere groentjes en fruit klaar voor
de bewoners.

Ook losse activiteiten zijn leuk om te doen,
zo was er de zomerpicknick in het bos. 
 Eerst samen het busje inladen en dan een
leuke wandeling met lekkere sandwiches en
een koekje als dessert. Een recept voor een
leuk dagje uit. Ook de Avalon Bike Rock en
de Disneywandeling waren leuk om aan deel
te nemen.  

Kortom: er is altijd wel iets anders dat ik kan
beleven bij of met Avalon en dat vind ik heel
fijn.

Christine vertelt over haar 
activiteiten te Avalon.

REPORTER TER PLAATSE



IN DE KIJKER

Zaterdag 4 september organiseerden de
Avalonfietsers, na noodgedwongen annulatie
vorig jaar, een covid-proof Avalon Bike Rock
waarbij zowel recreatieve als amateurfietsers
aan deelnamen. Ook dit jaar werden
verschillende afstanden aangeboden, voor elk
wat wils. 

Traditiegetrouw liepen de parcours van het
Scheldeland richting Pajottenland en de groene
gordel rond Brussel.

Wij gingen zaterdag met zijn allen de sfeer
opsnuiven en genieten van het terras in het
fietsdorp aan de Pit. Onze warme dank aan alle
aanwezige deelnemers, organisatoren, sponsors
en vrijwilligers die dit sportieve evenement
steunden.

De week volgend op de Avalon Bike Rock
gingen ook wij dagelijks fietsen op onze
aangepaste fietsen. Dankzij de nazomer konden
we met volle teugen genieten van zonnige
fietstochten. 

Avalon Bike en fietsweek

Gene Meubelen die voor een oplossing
zorgde ter vervanging van de bestelde
meubeltjes in de zithoek, 
Lissens tuincenter die ter verfraaiing grote
tuinplanten ter beschikking stelde
Ludo Annaert die voor een zomerfris boeket
zorgde
Heemkring ter Palen die voor een stukje
geschiedenis zorgde
Hugo Heyvaert (van de apotheek) die de
leerrijke en geanimeerde rondleiding
verzorgde
Brouwerij Bosteels die voor de lokale
bierspecialiteiten zorgde nl. Karmeliet en
Kwak

Bezoekers, bewoners, personeel en vrijwilligers
konden er samen een mooie, gezellige dag van
maken mede dankzij:

Na de rondleiding kon iedereen een drankje
nuttigen in de zomerse tuin. 

Open Monumentendag

Zondag 12 september opende Avalon zijn
deuren bij Open Monumentdag. 

Avalon vzw bevindt zich immers in de pastorie
en klooster van Opstal.

De pastorie in neogotische stijl werd in 1907
ontworpen door architect Henri Valcke en werd
opgetrokken in harmonie met de parochiekerk
en het kloostergebouw na de oprichting van de
parochie Heilige Gerardus Majella in 1905. 

Vensterverzen

Wij zijn nog steeds supertrots op de verzen
van onze cliënten die zowel onze ramen als 
 die in de buurt verrijken. Voor wie het nog niet
weet, enkele cliënten deden mee aan de
gedichtenwedstrijd van VFG vzw en wonnen 
 voor de regio Oost-Vlaanderen. 

Kon je de gedichtenwandeling (nog) niet
ondernemen, geen nood we pakken er via
deze en ook volgende nieuwsbrieven nog
graag eens mee uit. 

Hierbij alvast de gedichten die uit de
groepsopdracht naar boven borrelden:



AVALON

A an de kerk is er een speciale plek

V oor mensen met een beperking op zoek naar   

   een speciale stek

A nders zijn is hier heel normaal

L eren samen leven in een nieuw verhaal

O mringd met vriendschap, geluk, leute en

   plezier 

N ieuwe horinzonten verkennen, dichtbij en ver

   van hier

IN DE KIJKER

BOERDERIJ

Langs de dreef waar appelbomen groeien

Waar varkens knorren en koeien loeien

Daar waar de paarden op stal staan

Zie je rolstoelen die naar de boerderij gaan

Laat uw stem horen over de
fietsveiligheid in Buggenhout

Fietsveiligheid in Buggenhout vinden ook wij
belangrijk. Daarom steunen wij het intitiatief van
de gemeente (in samenwerking met Provincie
Oost-Vlaanderen en de universiteit Gent) om
fietsroutes te digitaliseren op het fietstrack
platform. Helpen jullie mee door ook jullie
fietsroutes in te tekenen en te beoordelen 
 m.b.t. knelpunten? Je kan dit op de website:
https://fietstrack.ugent.be/buggenhoutfietsroutek
aart

Zo kan de gemeente een fietsroutekaart
bekomen waarmee ze concrete stappen kan
ondernemen om de fietsveiligheid te verbeteren.



WEETJES EN NIEUWTJES  



WEETJES EN NIEUWTJES
Ons aanbod

Avalon biedt elke weekdag activiteiten aan
waar iedereen met een (vermoeden van)
beperking kan aan deelnemen, dus ook
personen die niet in Avalon wonen.  

Wonen

Avalon biedt als vergunde zorgaanbieder een
kleinschalige woonvorm aan in het groene
Buggenhout. Onze infrastructuur is volledig aan-
gepast aan het comfort van volwassen rolstoel-
gebruikers en wij hebben ervaring met het
begeleiden van mensen met een hoge onder-
steuningsnood. Je kan bij ons terecht voor
intensieve woonondersteuning op korte en lange
termijn. Wij bieden een huiselijke omgeving aan
met huisbereide maaltijden, aangepaste
infrastructuur, 24u/24u oproepbare onder-
steuning en dit 7/7 dagen.

Activiteiten

Ook wie nood heeft aan een break, bieden we
een oplossing. Het gebeurt wel eens dat ouders,
partner of familie op reis gaan of naar het
ziekenhuis moeten. Op deze momenten bieden
wij tijdelijke dag- en woonondersteuning aan. 

Break

Onze activiteiten

CREA ATELIER
Al jaren een vaste en erg gewaardeerde activiteit: schilderen,
papier scheppen, vilten, bloemschikken, découpage, glas-
schilderen, … op maat en volgens de individuele mogelijkheden.
Inclusief crea workshop door externen.

G-KARATE 
Dit wordt georganiseerd binnen Avalon en gegeven door twee
enthousiaste lesgevers.  De G-karate geeft  motorisch en mentaal
aangename uitdagingen. Deze positieve ervaringen maken de
deelnemers weerbaarder.

MASSAGE
Op uitdrukkelijke vraag wordt er individuele ontspannende en/of
therapeutische massage aangeboden.  Gemiddeld gaat er één
sessie per twee weken door.  Massage helpt spierstijfheid en
spasticiteit te voorkomen en brengt mentale rust.

INDIVIDUELE OEFENSESSIE KINE OF ERGO
Hierbij worden vooral handelingen/activiteiten ingeoefend waarbij
extra begeleiding nodig is. Bijvoorbeeld: transfers maken,
stappen, zelfstandig eten met aangepast bestek, werken met
(spraak)computer en -software,  … .  .Daarnaast kan er gebruik
gemaakt worden van het sta-apparaat, de innowalker en de
motomed.  



28,13

28,13

FIETSEN
Avalon beschikt over twee aangepaste fietsen: een rolstoelfiets
en een Fun2Go. Deze laatste wordt gebruikt voor mensen die nog
voldoende fysieke mogelijkheden hebben om mee te trappen. We
helpen onze bewoners graag zoeken naar begeleiding of een
vrijwilliger die mee wil fietsen.

KOOKATELIER
Een druk bezochte activiteit. Het eindresultaat wordt diezelfde
avond of de dag nadien geproefd  door alle bewoners. Dit
stimuleert het groepsgevoel en het gezellig samenzijn. Zo
smulden we onder andere van zelfgemaakte worteltaart.

PAARDRIJDEN
Op 3 km van onze woonvoorziening ligt een aangepaste manege
met tilsysteem en met uitzonderlijk brave paarden. Onze kinesiste
en ergotherapeute begeleiden het aangepast paardrijden /
hippotherapie.

ZWEMMEN
Geïnteresseerde bewoners kunnen zich inschrijven om te
gaan zwemmen in het aangepaste zwembad in Willebroek. Onze
kinesiste en begeleiders zorgen voor professionele begeleiding.

FEEL-GOOD MOMENT
Een feel-good moment op maat van elke bewoner ! Ontspannen
in onze gezellige relaxatieruimte, een wandeling of borstelsessie
van onze instellingshond Irma, een extra crea-namiddag, een
handmassage, een bezoekje aan onze zomerbar, een gezel-
schapsspel, soundmassage, een luisterverhaal, ….  .  .

TUINATELIER
De deelnemers zijn volledig betrokken in het hele proces:
‘tuinoverleg moment’, aankoop zaadjes, inrichting tuin, keuze
groenten en bloemen, … . De oogst van de groenten wordt
nadien gebruikt tijdens het kookatelier. Met liefde geplant,
verzorgd en geoogst – dat proef je!
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ACTIVITEITENKALENDER
(ONDER VOORBEHOUD)

Giften
Fiscaal attest via Avalon vzw op 

BE92 0342 7685 3523 met vermelding van gift + naam+ adres 
(als mededeling)

Steun ons via Trooper.
Neem een kijkje op:
www.trooper.be/vzw
avalon

Trooper

Zaterdag 16 oktober 2021

TAKE AWAY EETFESTIJN

Wij serveren overheerlijke spaghetti op
Avalons wijze: 3 soorten in menuvorm of
apart. 

Bestellen kan t.e.m. 4 oktober
telefonisch 052/365730 tijdens kantoor-
uren of via website: www.avalon-vzw.be


