DAGBESTEDING
Begeleid Wonen Pajottenland

Dit boekje is van: ……………………….
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VOORWOORD
Lieve cliënten,
Wat hebben we enkele gekke jaren achter de rug. In 2021 besloten
we omwille van corona om onze uitstappen dichter bij huis en in
kleinere groepjes te organiseren. Dit was zonder twijfel de juiste
keuze, want bijna alle activiteiten en uitstappen zijn kunnen
doorgaan. Gelukkig want we hadden jullie enorm gemist!

Zoals jullie weten is dat beestje corona het land nog niet uit. Vandaar
dat we in 2022 opnieuw voor de formule ‘dichter bij huis’ gaan. Het
belangrijkste voor ons is namelijk dat de activiteiten kunnen
doorgaan. Alle deelnemers van de activiteiten van dagbesteding 2022
dienen volledig gevaccineerd te zijn of een negatieve PCR test voor te
leggen.

Daarnaast werken we dit jaar opnieuw met de modulelessen. We
bedachten niet alleen twee nieuwe modules, ook is er een
splinternieuw naai- en breiclubje. We hebben ons best gedaan om
een nieuw boekje te maken vol leuke activiteiten voor 2022.
We hopen dat jullie zich massaal inschrijven  Tot snel!

Veel groetjes
Team Dagbesteding
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INDIVIDUELE
DAGBESTEDING
Bij individuele dagbesteding krijg jij al onze aandacht. Jij beslist wat
we doen op onze momenten samen. Dit kan gaan van boodschappen
doen tot een knutselprojectje starten, rustig een koffietje drinken of
samen een kleine uitstap doen. Heb je kinderen? Dan mogen zij altijd
mee op uitstap, wel enkel binnen individuele dagbesteding. Een
individueel contact duurt steeds 2 uur. We kijken ernaar uit om
samen projectjes te starten! Hieronder een paar voorbeelden van
2021 

Met Muriël naar de hyacinten gaan kijken in het
Hallerbos!

Barbara en David gingen samen met
Kristien heerlijk uitwaaien aan zee.

Zalig ontspannen met diamond painting 

Viviane en Lisa gingen dieren
spotten in planckendael.

Laetitia bakte deze
heerlijke soesjes.
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COLLECTIEVE
DAGBESTEDING
Collectieve dagbesteding wil zeggen dat we steeds in een groep zijn.
De ateliermomenten, de modulelessen, het naai- en breiclubje, smik
en smak en de uitstappen vallen allemaal onder collectieve
dagbesteding.
Een contact collectieve dagbesteding duurt 3 uur en heeft dezelfde
prijs als een individueel contact (0,18 per contact).
Ok, genoeg nu met al die cijfers. Kijk maar snel verder naar de
activiteiten van 2022!

Wat was het leuk in de pedalo tijdens de uitstap
naar de Gavers!

Kristien bezocht de plantentuin met een groep, ze
waren onder de indruk van de mooie natuur 
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ATELIERMOMENTEN
Ons amuseren in een klein gezellig groepje, daar staan de
ateliermomenten voor. Enkele voorbeelden van activiteiten die op de
planning staan is een spelletjesnamiddag, karaoke zingen, samen
wandelen, samen knutselen enzovoort. Al jullie voorstellen en
ideetjes zijn welkom!
In 2022 zijn er 12 ateliermomenten. Deze gaan steeds door van 14u
tot 16u30 in de Lostraat 87a te Sint-Gertrudius-Pede. Tegen 17u30
hoort iedereen terug thuis te zijn. Het is de bedoeling dat je je al op
concrete data inschrijft voor het atelier (zie lijst op volgende pagina).
Wij kijken dan naar de groepssamenstelling en bereiden een leuke
activiteit voor.
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PLANNING
ATELIERMOMENTEN 2022

Januari

Maandag 24 januari

Februari

Donderdag 24 februari

Maart

Dinsdag 29 maart

Juli
Augustus

Maandag 4 juli

Donderdag 4 augustus

September Donderdag 29
september

April

Donderdag 28 april

Mei

Dinsdag 24 mei

Juni

Dinsdag 14 juni

Oktober

Maandag 24 oktober

November Dinsdag 29 november
December Donderdag 8
december
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MODULELESSEN
We zagen al snel dat jullie enthousiast waren over de modulelessen
vorig jaar. Vandaar dat we voor 2022 enkele nieuwe lessenreeksen
bedachten van telkens 4 lessen na elkaar. Elke les is één contact
collectieve dagbesteding van 3 uur. De lessen gaan steeds door in
hetzelfde groepje. Zo kunnen we samen echt aan iets werken. Je kan
kiezen om naar de les in de namiddag of naar de avondles te komen.
In 2022 bieden we vier verschillende modules aan:

MODULE LIGO
De organisatie LIGO nam een
tijdje terug contact op met onze
dienst. Zij willen een lessenreeks
aanbieden rond een thema naar keuze. Uit de bevraging bleek dat
jullie vooral iets willen bijleren over het thema zelfbeeld. Zo zal je
tijdens deze module bijvoorbeeld leren om neen te durven zeggen,
hoe je vriendschappen kunt onderhouden en hoe je reacties van
anderen beter kan begrijpen. We doen samen met LIGO ons uiterste
best om de lessen voor iedereen toegankelijk te maken, zowel qua
groep, qua prijs als qua locatie. Niet twijfelen dus, je kan hier enorm
veel bijleren!
 De lessenreeks gaat door vanaf september 2022. Het gaat
over een reeks van 5 op elkaar volgende weken.
 De juiste weekdag is nog niet vastgelegd, maar laten we zo
snel mogelijk weten.
 De lessen kunnen zowel in de namiddag als de avond
doorgaan op voorwaarde dat er een groep van minimum 8
deelnemers is.
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MODULE SPORT
De module sport van vorig jaar was
heel fijn, daarom starten we in 2022
opnieuw met deze module. Wel
proberen we andere coole sporten uit.
We gaan samen lasershooten, spelen
een toernooi petanque en testen jullie
krachten in een spel zonder grenzen,..
Dit alles met een leuke babbel en een lekker drankje erbij 





Donderdag 20 januari van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
Donderdag 17 februari van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
Donderdag 24 maart van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
Donderdag 14 april van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30

MODULE WANDELEN
Voor onze sportieve cliënten hebben
we dit jaar een module wandelen in
petto. Tijdens de lente- en
zomermaanden gaan we samen op
pad in de natuur en maken we een
mooie wandeling van minimum 5
kilometer. Na de inspanning gaan we
gezellig samen iets drinken 






Dinsdag 31 mei van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
Dinsdag 28 juni van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
Dinsdag 12 juli van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
Dinsdag 9 augustus van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
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MODULE KNUTSELEN
Ben je een creatieve duizendpoot?
Werk je graag met verf, lijm,
mozaïek, wol en nog zoveel meer
knutselmateriaal? Dan ben jij de
geknipte persoon voor onze module
knutselen. Vier lessen lang werken
we samen aan een knutselproject en laten we onze fantasie de vrije
loop!






Donderdag 22 september van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
Donderdag 6 oktober van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
Donderdag 17 november van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
Donderdag 22 december van 14u tot 16u OF van 18u30 tot 20u30
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NAAI- EN BREICLUBJE
Een warme wollen sjaal, een muts vol vrolijke kleurtjes, mini-sokjes
voor je kleinkinderen, handige pannenlapjes, een zomers rokje, een
zachte kussensloop, de mogelijkheden zijn eindeloos. In ons nieuwe
naai- en breiclubje mag je werken aan wat je wil. Jij kiest een
projectje uit en Linda en Heidi ondersteunen je bij de uitwerking
ervan. Uiteraard voorzien zij tussendoor ook een gezellige koffieklets.

Dit naai- en breiclubje gaat steeds door van 14u tot ongeveer 16u30
in de Lostraat 87a te Sint-Gertrudius-Pede. Extra materiaal, stof of
wol is niet inbegrepen. Het clubje gaat 6 keer door in 2022. Dit staat
gelijk aan 6 collectieve contacten.

 Startdatum =
donderdag 3
februari van 14u
tot 16u30.
 De andere 5 data
worden onderling
bepaald met de
cliënten die zich
inschrijven.
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SMIK EN SMAK
Heb je soms eens nood aan een babbeltje? Maar vooral, ben je
verzot op lekker eten? Dan ben je bij smik en smak aan het juiste
adres. Onze kokkin Linda zorgt elke keer opnieuw voor een heerlijke
warme maaltijd. In een kleine en gezellige groep eten we deze samen
op. Psssst, er is ook steeds een dessertje!
De smik en smak gaat steeds door op een woensdagmiddag van 12u
tot ongeveer 14u30 in de Lostraat 87a te Sint-Gertrudius-Pede.
Meestal ligt de prijs van de maaltijd rond 5 euro per persoon. Je kan
je inschrijven voor 12 woensdagmiddagen smik en smak (= 12
collectieve contacten). Indien er veel inschrijvingen zijn, kunnen er
extra data bijkomen. Aarzel niet en kom mee smullen!
Woensdag 19 januari

Woensdag 13 juli

Woensdag 16 februari

Woensdag 17 augustus

Woensdag 23 maart

Woensdag 14 september

Woensdag 13 april

Woensdag 12 oktober

Woensdag 11 mei

Woensdag 16 november

Woensdag 15 juni

Woensdag 14 december
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UITSTAPPEN
In alle prijzen zit een gratis drankje inbegrepen.
1 collectief contact = 3 uur

1. CHOCOSTORY

Begin je al te watertanden bij het zien van deze lekkere
chocolade? Schrijf je dan snel in voor onze uitstap naar het
museum over chocolade in Brussel  We leren niet alleen
bij over de geschiedenis van chocolade, we krijgen ook een
demonstratie en mogen achteraf proeven!
Choco-story museum in hartje Brussel

Maandag 7 februari 2022
CONTACTEN

2
13 euro
13

2. MINI-EUROPA

Mini-Europa is een park waar alle wonderen van Europa in
het klein zijn nagebouwd. Er staan tot wel 350
monumenten, levensechte figuurtjes en animaties. Zo kan
je zelf de Berlijnse muur slopen en een vulkaan doen
uitbarsten! Na het bezoek aan het park, maken we nog
een wandeling rond het atomium. Een echt Brussels
uitstapje. Kom het mee met ons ontdekken in maart!

Aan het Heizelpark in Brussel

Donderdag 10 maart 2022
CONTACTEN

2
20 euro
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3. DAGJE BRUGGE MET
HET FRIETMUSEUM

Omdat we het zo jammer vonden dat deze uitstap vorig jaar
niet kon doorgaan, zetten we ze er gewoon nog een keertje
op. Kom mee op ontdekking in Brugge. We bezoeken de
wondermooie stad Brugge en we gaan ook naar het
frietmuseum waar we alles leren over onze heerlijke
Belgische frietjes. Natuurlijk eindigen we met een
proevertje. Of twee? Mmmmmmh!

In de stad Brugge
Donderdag 21 april 2022 = actieve groep
OF vrijdag 25 november 2022 = rustige groep
(Je moet bij inschrijving een van de twee dagen kiezen)

CONTACTEN

3
35 euro
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4. PLANCKENDAEL

Wie gaat er mee de giraffen, olifanten en pinguïns
begroeten van het dierenrijk te Planckendael? Tijdens deze
uitstap gaan we naar een show met vogels, we bezoeken
alle indrukwekkende dieren van het park en picknicken ’s
middags gezellig samen.
Niet twijfelen, gewoon inschrijven 

Planckendael te Mechelen

Donderdag 19 mei 2022
CONTACTEN

3
32 euro
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5. MIDWEEK

Ook in 2022 gaan we samen op reis. Dit keer gaan we op
verkenning in de Belgische Ardennen. Met zijn prachtige
natuur en rustige omgeving is dit de ideale
vakantiebestemming.
De midweek is echt een vakantie op maat. Er zijn allerlei
activiteiten zoals zwemmen, minigolf, wandelen,.. voor de
actieve personen. Ook als je het liever wat rustiger aan
doet kan dit perfect. Wij luisteren naar wat jullie willen en
proberen er zo een topvakantie van te maken!
In de Belgische Ardennen

7-8-9 juni 2022
CONTACTEN

7 contacten voor de drie dagen
100 euro
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6. STROPPENCONCERT

Live muziek, heerlijke drankjes en dikke ambiance, dat zijn
de ingrediënten van de stroppenconcerten te Halle. Kom
op deze maandagavond mee dansen en zingen met onze
groep. Oo ja en de optredens zijn niet min, in 2019 kwam
Mama’s Jasje het beste van zichzelf geven in Halle.

Op de terreinen van Jeugdcentrum Stroppen te Halle

Maandagavond 11 juli 2022
CONTACTEN

1
3 euro
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7. BOOTTOCHT

Wind in de haren, zonnetje op je gezicht, ja hoor jullie zijn
helemaal klaar voor onze boottocht naar hartje Brussel.
We stappen op in Halle en varen heel de namiddag rustig
naar onze hoofdstad. Onderweg komen we woonboten,
musea en enkele verrassingen aan de sluizen tegen. Het
wordt een boottocht om nooit te vergeten 

Kanaaltocht naar hartje Brussel

Weekdag (namiddag) in september 2022. Zodra we meer
info over de exacte datum weten, bellen we jullie op!
CONTACTEN

3
15 euro
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8.

BROUWERIJ LINDEMANS

Hou jij ook van die heerlijk zoete Lindemans kriek en wil je
graag weten hoe deze gemaakt wordt? Kom dan mee op
uitstap naar de Lindemans brouwerij. Een gids geeft ons
een rondleiding en vertelt over de streek en het geheim
van de lambiek.
Na de rondleiding is het tijd om te proeven van de biertjes.
We sluiten af met de degustatie en krijgen bovendien nog
een attentie mee naar huis. Niet twijfelen dus 

Lindemans Brouwerij te Vlezenbeek

Woensdag 19 oktober 2022
CONTACTEN

1
10 euro
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9. VERRASSINGSSHOW

Elk jaar opnieuw zijn we omver geblazen door de
sinterklaasshow in Dilbeek. Er treden een tiental
verschillende artiesten op en de dansgroep showcase
maakt de show helemaal af.
De getalenteerde Connie Neefs praat en zingt de show aan
elkaar. Benieuwd wie er dit jaar komt? O ja, tussendoor
krijg je nog een gratis hapje en drankje. Allen daarheen!

Westrand Dilbeek

Donderdag 1 december 2022
CONTACTEN

1
25 euro
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10. KERSTMARKT

Ook al was de kerstman aan huis vorig jaar een leuk
alternatief. Dit jaar willen we zeker terug naar de echte
kerstmarkt in Brussel. Er is toch niks zo gezellig als samen
over de kerstmarkt kuieren tussen de lichtjes en kraampjes
met zelfgemaakte spullen. Of gaan we samen in het
reuzenrad op het Sint Katelijneplein? Wij kijken er alvast
erg naar uit om samen in de kerstsfeer te komen!

Brussel centrum

Donderdag 15 december 2022
CONTACTEN

2
13 euro

22

PRAKTISCHE INFO
Hoe schrijf ik mij in?
We werken met hetzelfde systeem als vorige jaren. De enige manier om je in te
schrijven is via de link die je vaste begeleider heeft gekregen. Hij/ zij weet
perfect hoe dit moet. Laat hen dus maar al het werk doen, hihi!
De deadline om in te schrijven is

woensdag 1 december 2021.

Wij willen heel graag dat je mee kan, dus zorg er zeker voor dat je op tijd bent!

Hoe betaal ik?
Alle bedragen mogen op volgend nummer gestort worden:
Rekeningnummer van de dienst = BE24 7341 6920 0038
 Zorg ervoor dat jouw naam er zeker bij staat als iemand in jouw plaats
het bedrag op onze rekening stort.
 In de mededeling vermeld je de activiteit.
Elke activiteit moet een maand op voorhand betaald worden. Heb je hulp
nodig bij het sparen voor een bepaalde activiteit? Je vaste begeleider kan je
hier bij helpen!

Opgelet
We weten dat de activiteiten er heel leuk uitzien, maar ze kosten wel centjes
en je kan je niet op alles inschrijven. Bekijk het boekje dus zeker en vast met je
begeleider en kijk wat mogelijk is.
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Wat bij afwezigheid?
Voor collectieve dagbesteding geldt het volgende. Zeg je af wegens medische
redenen? Dan krijg je de inschrijfkost van de uitstap terugbetaald als je een
ziektebriefje doorstuurt. Administratie stort het bedrag terug op jouw
rekening. De contacten van de activiteit worden echter altijd aangerekend. In
de mate van het mogelijke proberen wij achteraf nog een vervangactiviteit te
voorzien, maar dit hangt van onze agenda’s af.
Bij individuele dagbesteding kunnen we flexibeler zijn en gelden dezelfde
regels als bij jullie vaste begeleiders. Als je minstens 24 uur op voorhand afzegt,
verzetten we de activiteit en worden er geen contacten aangerekend. Zeg je
minder dan 24 uur op voorhand af? Is dit wegens een medische reden, dan
worden er geen contacten aangerekend. In alle andere gevallen wordt er wel
een contact aangerekend.

Wil je ons bereiken?
Heb je nog een vraag? Je kan ons bereiken op volgend e-mailadres:
dagbesteding@bewopajot.be
Gsm-nummer Lisa: 0483 56 30 81
Gsm-nummer Linda: 0483 46 88 42
Gsm-nummer Emily: 0484 92 69 76

Gsm-nummer Kristien: 0483 46 89 12
Gsm-nummer Heidi: 0483 56 41 73

Wij kijken enorm uit naar dagbesteding 2022, tot snel!
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