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Beste lezer,

Het is weer zover, het onvermijdelijke einde van de zomer. De zonne-
crème, zwemkledij, strandlakens en barbecuespullen verhuizen naar 
zolder en de regenlaarzen en schoolboeken mogen van onder het stof 
gehaald worden. Nog even, dan laten de bladeren de bomen los en 
verstopt de zon zich weer wat langer in het donker. 

Toch genieten we in Avalon nog na van de warme herinneringen die 
we deze zomer verzamelden. Zo waren de twee jaarlijkse picknicks in 
Buggenhout Bos een groot succes. Enkele van onze bewoners zochten 
het zonnetje wat verder van huis. De mooiste vakantiefoto’s kan je 
bekijken in de rubriek ‘Dag in Beeld’. Ook Club Paradisio, de zomerbar 
toegankelijk voor Avalon-bewoners en hun netwerk, was een geslaagde 
onderneming en krijgt volgend jaar vast een vervolg.

Een bijzonder moment was de inhuldiging van de nieuwe rolstoelfiets 
die werd gesponsord door de Ronde Tafel van Dendermonde. Deze 
aangepaste fiets konden we meteen goed gebruiken voor de Avalon 
Bike Rock, daar lees je alles over in deze editie. Ben je trouwens be-
nieuwd naar de opbrengst van het eetfestijn? Blader dan zeker even 
verder. Verder vind je in deze nieuwsbrief een verslagje van de Bosma-
rathon, een exclusief interview met Dokter Roland Dubois door onze 
‘Reporter ter plaatse’ en nog veel meer. Waag zeker opnieuw je kans 
op een Avontuurtje, het bier gebrouwen ter ere van 10 jaar Avalon, en 
doe mee aan “zoek de zetduivel”.

Rest mij enkel nog jullie veel plezier te wensen met deze nazomerse 
september-editie van de Avalon nieuwsbrief. Wij starten alvast met het 
plannen van de kerstmarkt…

Carolien

Kerstmarkt

Op zaterdagnamiddag 16 
december organiseren we een 
mini Kerstmarkt in Avalon. Vanaf 
14u is iedereen welkom. We tonen 
u graag de kerstgeschenkjes die 
we in de loop van het jaar samen 
met bewoners creëerden. Alles 
is te koop tegen democratische 
prijzen. Uiteraard is er, naar 

goede gewoonte, ook een hapje 
(pannenkoek met koffie) en een 
tapje (glühwien, jenever, …). 
Kortom: samen zorgen we voor 
een gezellige kerstsfeer. U komt 
toch ook? 
Onze bewoners nemen om half 
zes hun avondmaal, hou er dus 
rekening mee dat we rond 17u 
de deuren van onze kerstmarkt 
sluiten. 

Receptie 10 jaar Avalon

Zaterdag 9 december vieren we 
10 jaar Avalon. Hierbij nodigen we 
iedereen uit die een band heeft 
met Avalon tot de kerkdienst om 
19 uur in de kerk van Opstal 
met aansluitend receptie in het 
Torenhof.

Activiteitenkalender

WEETJES EN NIEUWTJES WEETJES EN NIEUWTJES (vervolg)
Zorgplatform ABE

2 oktober neemt het zorgplat-
form ABE officieel zijn start. ABE 
is het samenwerkingsverband 
tussen Avalon, Blijdorp en Ein-
delijk op vlak van het organise-
ren van een geïntegreerd breed 
onthaal voor personen met een 
(vermoeden van) een beperking. 
ABE zijn basisopdracht bestaat 
uit de begeleiding van cliënten/
families bij hun zorgvragen door: 
informeren, rechten verkennen, 
vraag en aanbod verhelderen, 
oriënterend adviseren. Meer info 
is terug te vinden op de website 
www.zorgplatform-abe.be. ABE is 

te bereiken op het telefoonnum-
mer: 052/699900 en het mail-
adres: info@zorgplatform-abe.be.

Zoek de zetduivel
Onze zetduivel had zich in de 
nieuwsbrief vakkundig verstopt 
bij de mop van de editie: “to-
maatje’ i.p.v. omaatje. Uit alle 
inzendingen werd de gelukkige 
winnaar van 2 Avontuurtjes ge-
selecteerd: Ann Van Kerckhove. 
Proficiat en proost!  

Wens je ook je kans te wagen om 
2 Avontuurtjes te winnen? Ga in 
deze editie opnieuw op zoek naar 
onze subtiele zetduivel. Stuur je 
oplossing door naar redactie@
avalon-vzw.be. Uit de eerste 10 
inzendingen, wordt door een on-
schuldige hand, de winnaar ge-
loot. Véél succes!

Mop van de editie
De gast van een meubelhande-
laar moet een kleerkast gaan 
plaatsen in Antwerpen. De kleer-

kast is geplaatst en hij rijdt vrolijk 
terug naar zijn baas. Daar aange-
komen zegt zijn baas dat hij terug 
moet want mevrouw heeft gebeld 
dat de kleerkast in elkaar is ge-
vallen. Bij zijn aankomst daar 
vraagt hij aan de vrouw wat er 
is gebeurd. De vrouw zegt: “Me-
neer, U was de straat amper uit, 
er passeerde een tram en de 
kast viel in elkaar”.

De kleerkast wordt terug in el-
kaar gezet en de gast vraagt of 
mevrouw een zaklamp heeft. Hij 
zal met die lamp in de kast gaan 
zitten om te zien wat de reden 
is dat die kast het begaf. Hij zit 
amper in de kast als de heer 
des huizes thuiskomt, hij kijkt 
vol bewondering naar de mooie 
kast. Wanneer hij de kast opent, 
ziet hij de man zitten en zegt: “Ik 
hoop dat U een goede reden kan 
geven waarom U hier in de kleer-
kast zit ?”

Waarop de man verbouwereerd 
antwoordt: “Geloof het of niet 
maar ik zit hier op de tram te 
wachten!”

waardoor Avalon een onverwach-
te som geld kreeg om de warme 
werking te steunen. Wij hopen 
ook dit jaar op het enthousias-
me van enkele sympathisanten 
te mogen rekenen. Uiteraard 
steunen we je ac-
tie en promoten 
we mee. Neem 
gerust contact 
op met redactie@
avalon-vzw.be.

Avalon is erkend voor 
het uitreiken van fiscale 
attesten bij giften
Net voor verschijning van deze 
nieuwsbrief ontvingen wij het 
bericht dat wij officieel erkend 
zijn door het FOD Financiën om 
bij giften van minstens €40 /jaar 
een fiscaal attest uit te reiken. 
Dit betekent dat iedereen die 
een gift stort op rekening van 
Avalon vzw een fiscaal attest 
van Avalon vzw zal ontvangen 
en dit vóór 1 maart van het jaar 
daaropvolgend. Indien u een gift 
wenst te doen, zorg er dan ze-
ker en vast voor dat uw volledige 
naam en adres terug te vinden 
is in de vrije mededeling zodat 
het fiscaal attest correct kan 
opgemaakt en opgestuurd wor-
den. Binnenkort bezorgen wij u 
hierover nog meer informatie via 
diverse kanalen: website, face-
book en andere.

te digitaliseren en te promoten.  
Plan je ook een sportieve of an-
dere actie, surf dan even naar 
dono.be, zoek Avalon vzw tus-
sen de verenigingen en creëer 
je actie. 

Music for life

Iedereen zorgt voor iedereen. 
Ook in 2017 wordt de week voor 
Kerstmis (18 tot en met 24 de-
cember) opnieuw “De Warmste 
Week”. Avalon vzw is bij Music 
for Life geregistreerd als ‘goed 
doel’. Geen Warmste Week 
zonder warme acties. Daarvoor 
rekenen we natuurlijk op jullie, 
wens je een actie op poten te 
zetten te voordele van Avalon 
vzw, registreer deze dan op de 
site van MFL. Meer info is te 
vinden op https://dewarmste-
week.stubru.be en https://nl-nl.
facebook.com/dewarmsteweek. 
Kies Avalon vzw als jouw goed 
doel en registreer je actie. Wij 
zijn je enorm dankbaar.

Dankzij Music for Life werd 
reeds tweemaal op rij de actie 
“Brownies for Life” gelanceerd 

10de eetfestijn
Zaterdag 3 en zondag 4 juni 
vond ons tiende Eetfestijn plaats 
in Zaal Torenhof. Dit evenement 
leverde maar liefst € 5.489 op.

Avalon Bike Rock
Zaterdag 2 september fietsten 
professionals, amateurs, gezin-
nen, vrienden en Avalon bewo-
ners er lustig op los tijdens de 
Avalon Bike Rock. Dit jaarlijks 
fietsevenement georganiseerd 
door de Avalonfietsers mocht 
dit jaar op het bezoek van 1.350 
deelnemers rekenen. 

Bosmarathon
Zondag 24 september vond de 
Bosmarathon plaats in Buggen-
hout en omgeving. De opbrengst 
van dit loopevenement gaat naar 
de Buggenhoutse verenigingen 
vzw Samen, vzw Eindelijk, vzw 
Avalon en Blijdorp. Avalon be-
mande de eerste voorraadpost 
en zag heel wat sportievelingen 
voorbijlopen. 

Actie ten voordele van 
Avalon
Hierbij wensen wij Axel Cops, 
een sportieve loper uit de regio, 
nogmaals hartelijk te bedanken 
voor zijn actie ten voordele van 
Avalon. Hij liep de halve bos-
marathon en liet zich voor deze 
sportieve prestatie sponsoren. 
Via het internetplatform dono.
be, slaagden we erin om de actie 
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wij regelen 

alles voor

een perfect 

feest!
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feestzalen events cater ing businessww

Fiscaal attest
Avalon is erkend om fiscale

attesten uit te reiken.
Meer nieuws volgt!

Kerkstraat 117 - Buggenhout

Noordlaan 109 - 9200 Dendermonde
T 052/21.49.48 - M 0475/84.03.15 - F 052/22.01.06

E luc@lukas.be - W www.lukas.be

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar
Met dank aan

TANDEM WOOD PRODUCTS N.V. 
voor hun steun bij de Avaloop.

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

Met dank aan 
Tuincenter Lissens 
voor het opfleuren 

van het Avalon tuinproject.
Tuincenter Lissens

Stwg op Lebbeke 14 - 1745 Opwijk

Interview met Roland

Wie ben jij?  Stel je even voor?
Ik ben Roland Du Bois en ben getrouwd 
met Rita De Maeyer.  Ik heb 3 kinderen:  2 
zonen en 1 dochter.  De dochter zal je wel 
kennen, Marie, zij komt hier ook als huis-
arts en is lid van de dokterspraktijk.  Ik heb 
5 kleinkinderen en 2 plus-kleinkinderen.
Werk jij in Avalon?
Eigenlijk werk ik niet in Avalon.  Ik 
werk in de groepspraktijk Opstal als 
huisarts, maar ik kom hier wel als 
huisarts voor verschillende bewoners.
Wat moet je allemaal doen als lid van de 
Raad van Bestuur bij Avalon?
Dat is een hele boterham!  Eigenlijk 
moet je het zo zien, zowel Rita als ik 
stonden mee aan de wieg van Avalon.  
Samen met een aantal vrienden heb-
ben we in 1997 het plan opgevat om 
Avalon op te richten.  Karel (de voorzit-
ter van de Raad van Bestuur) had een 
zus met een beperking,  Hugo (apotheker) 
had een schoonzus die ook een beperking 
had, en ikzelf had een broer die rolstoelge-
bonden was.  Het is vanuit die familiaal-
persoonlijke situatie dat we de inspiratie, 
motivatie en inzet hebben gevonden om 
iets te doen voor mensen met een beper-
king.  We wilden een tehuis oprichten voor 
mensen met een beperking.  Vooral voor 
mensen die niet meer in hun persoonlijke 
thuissituatie konden verblijven.  Maar door 
een speling van het lot is noch de zus van 
Karel, die momenteel in een rusthuis ver-
blijft, noch de schoonzus van Hugo, die 
inmiddels overleden is, noch mijn eigen 
broer, die overleden is in 2007, op het 
moment dat Avalon open gegaan is, er ooit 
terecht gekomen.
Maar wat moet je nu allemaal doen als lid 
van de Raad van Bestuur? Van 1997 tot 
2007 zijn we eigenlijk beginnen vergaderen 

inspanning, maar ik beschouw mezelf als 
een geluksvogel.  Ik heb mijn taak als 
huisarts altijd dolgraag gedaan en vanuit 
de energie die ik had, heb ik altijd de 
bedoeling gehad van een bijdrage te leve-
ren aan mensen die minder kansen heb-
ben gekregen dan ik.  Op die manier is dit 
mijn volledige motivatie om die combinatie 
trachten te realiseren.
Soms is het wel zwaar. Maar het is altijd zo 
dat als je iets graag doet en je gedreven 
bent, het dan ook minder zwaar is.  De 
mensen van de Raad van Bestuur zijn ook 
heel goede vrienden en we hebben elkaar 
altijd gesteund.  We zijn een goed team dat 
elkaar goed aanvult.  Onze neuzen staan in 
dezelfde richting en vanuit ons ideaal trek-

met het Vlaams Fonds, met elkaar, en zijn 
we op zoek gegaan naar een geschikte 
locatie.  Die hebben we dan uiteindelijk 
gevonden in het leegstaande klooster te 
Opstal.  We hebben het geluk gehad om 
dat te kunnen kopen.  Toen zijn we begon-
nen met plannen te maken voor de aan-
passingen aan het klooster en de bouw 
van een bijkomende vleugel, Avalon I. Met 

de steun van enorm veel vrienden, vrijwilli-
gers en sponsors zijn we erin geslaagd om 
Avalon I in 2007 te openen.  
Onze taak was om alle onderhandelingen 
en plannen te sturen en te begeleiden om 
dit alles te realiseren.
Er is dus wel wat tijd verlopen tussen de 
eerste ideeën in 1997 en het moment van 
opening in 2007.  Ondertussen zijn we 10 
jaar verder en vieren we op 9 december het 
10-jarig bestaan van Avalon. Al de bewo-
ners, personeel en iedereen die Avalon 
een warm hart toedragen zijn daar op uitge-
nodigd. 
Later hadden we het geluk dat we een duo-
legaat hebben gekregen van een vrouw die 
bij haar overlijden haar vermogen en de 
waarde van haar huis aan Avalon heeft 
geschonken.  Dit kwam als een geschenk 
uit de hemel, want de pastorij stond op dat 
moment leeg en zo hebben we dat kunnen 

ken we altijd aan hetzelfde zeel.  Dat 
maakt het plezierig en zorgt voor motivatie.
Ben je alleen huisarts voor de bewoners van 
Avalon?  Heb je nog collega’s?
Ik kom voor enkele bewoners vanaf 2007 
naar hier. Maar ik werk in de groepspraktijk 
Opstal samen met Lara, die hier instel-
lingsarts is.  Jirka en Marie zijn ook mijn 
collega’s en komen ook in Avalon voor 
enkele bewoners.  Leo vervangt tijdelijk 
Dokter Lena, die zorgt voor haar zieke man.  
Vanaf augustus is er ook nog Tom, die onze 
groep versterkt.  
In onze praktijk zijn er ook nog 4 psycholo-
gen, 1 diëtiste, 1 pedicure en 3 mensen op 
het secretariaat:  Rita, mijn vrouw, Veerle 
en Lutgard.

kopen.  Opnieuw met niet alleen de Raad 
van Bestuur, maar ook met vele vrijwilligers 
en vrienden hebben we de pastorij kunnen 
verbouwen en Avalon II, een bijkomende 
vleugel,  kunnen bijbouwen.  Zo hebben we 
de capaciteit kunnen uitbreiden naar 
opvang van 30 personen met een beper-
king i.p.v. 20.
De leden van de Raad van Bestuur verga-

deren, maken praktische afspra-
ken, trachten mensen bij elkaar 
te zoeken die verstand hebben 
van de bouw  en van financiën,  
zoeken gelden en organiseren 
evenementen die centen opbren-
gen om gans het project te reali-
seren.  Dat is eigenlijk de taak 
van de Raad van Bestuur. Ik ben 
dus eigenlijk al lid van de Raad 
van Bestuur van bij het prille 
begin.
Wat heeft je ertoe aangezet om in het 
project “Avalon” te stappen? Waarom 

doe je zoveel voor Avalon?
De persoonlijke situatie is eigenlijk de 
inspiratie geweest.  3 leden van de Raad 
van Bestuur hadden een familielid met een 
beperking. Als je dit van dichtbij meemaakt 
en er mee opgroeit, begrijp je ook veel 
beter wat die mensen hun levenspad is.  
Dat is eigenlijk de motivatie en de drijfveer.
Hoe zie je de nabije toekomst tegemoet van 
Avalon?
Vanuit de Raad van Bestuur  hebben we 
altijd de bedoeling gehad van de bewoners 
een zo goed mogelijk “thuis”- gevoel te 
geven.  De regie van hun eigen leven zelf 
kiezen al dan niet met behulp van perso-
neel/  begeleiders is altijd het uitgangs-
punt geweest.
We willen dit in de nabije toekomst verder 
realiseren.
Kan je het goed combineren:  huisarts en lid zijn 
van de Raad van Bestuur?
Ja, dat vergt natuurlijk wel wat tijd en 

Wat doe je in je vrije tijd?  Heb je nog hobby’s?
Ik heb nog hobby’s. Ik lees heel graag, 
vooral romans maar ook vakliteratuur.  
Fietsen en wandelen doe ik ook heel graag 
en ik speel accordeon.  Wat ik zeker graag 
doe, is ten volle genieten van mijn familie, 
van mijn kinderen en vooral mijn kleinkin-
deren.
Wil jij graag nog iets vertellen?
Ik wil graag langs deze weg ook iets zeg-
gen. Een project zoals Avalon kan alleen 
maar gerealiseerd worden met een hele-
boel vrienden, vrijwilligers,… Ik wil ze langs 
deze weg enorm bedanken voor alle steun 
die ze al gegeven hebben!
Bedankt voor dit interview!
Jill Van Bogaert

DAG IN BEELD: Fotowedstrijd vakantiefoto’s REPORTER TER PLAATSE

Bank & Verzekeringen
Broekstraat 13

9255 Buggenhout-Opstal 
T 052 365 860 

Stationsstraat 11/A
9255 Buggenhout 

T 052 399 710 

www.baeyensbosteels.be

VERZEKERINGEN

Feestelijke inhuldiging rolstoelfiets

IN DE KIJKER
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