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Intro

 Voorwoord

Blote voeten

Sinds kort hebben we een heus Klavierpad op 
het domein ’t Zwart Goor. Waterdoorlatende 
verharding laat toe dat ook rolstoelgebruikers 
vlot kennis kunnen maken met de mooie 
natuur op het domein. Het is een uitnodiging 
aan iedereen om een tijdje tot rust te komen 
in een groene omgeving, waarbij activiteit en 
verkenning ook aan bod kunnen komen voor 
wie dat wenst. 

Eén van deze activiteiten is een stukje 
‘blotevoetenpad’. Het is de bedoeling dat 
het schoeisel dan even aan de kant gaat om 
te ervaren hoe (on)aangenaam het is om te 
wandelen op kiezel, gras, mul of nat zand al 
naargelang het weer, … . 

Op blote voeten in de wereld gaan en staan 
is een ervaring die we niet meer kennen. Het 
weer heeft ons in de afgelopen maanden 
nochtans voldoende gelegenheid gegeven 
om onze voeten kennis te laten maken met 
de afkoelende invloed van het lopen zonder 
schoeisel. We zullen er het klimaat niet mee 
redden, maar elk klein beetje helpt. 

Al of niet geschoeid is er in Klavier de afgelopen 
maanden weer veel gebeurd. In dit nummer 
krijgt u weer, in woord en beeld, verslag van 
onze avontuurlijke en feestelijke belevenissen. 

Ondertussen blijven we naarstig verder 
bouwen aan onze gebouwen. Het dagcentrum 
is al verhuisd naar het nieuwe gebouw. De 
kinesisten volgden al snel naar hun nieuwe 
onderkomen aan de medische dienst. De Hees 
loopt vertraging op. Nu de aannemer weer in 
actie geschoten is, hopen we begin volgend jaar 
dan toch te kunnen verhuizen. En, daarmee is 
het nog niet afgerond. 

Er staan nog verschillende projecten in de 
startblokken en in onze dromen. Spijtig genoeg 
worden we vertraagd door de administratieve 
beslommeringen die ondertussen bij bouwen 
hun plaats ingenomen hebben. 

Toch willen we er zo snel mogelijk voor zorgen 
dat ook in de wintermaanden in de gebouwen 
op blote voeten kan gelopen worden. Met al die 
isolatie en vloerverwarming moet dat kunnen. 

Paul Maes
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Dagcentrum

Tijdens de laatste week van augustus namen de cliënten van het 
dagcentrum hun intrek in het nieuwe gebouw. Spannend! Dankzij 
de korte afstand, letterlijk aan de overkant van de weg, verliep de 
verhuis erg vlot.

Natuurlijk is het, voor de cliënten maar ook voor de medewerkers van het dagcentrum, nog even 
wennen aan alle nieuwigheden. Maar nu (bijna) alles op z’n nieuwe plek staat, zien we vooral blije 
gezichten.

Benieuwd hoe dat nieuwe dagcentrum er vanbinnen uitziet? Dat tonen de cliënten graag zelf in 
het volgende nummer van Klavier! magazine.

Foto's: DCA

 Stand van zaken

Bouwwerken

Bouwwerken
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Uitbreiding medische 
dienst

Ook de kinesisten verhuisden 

intussen naar hun nieuwe stek. Je 

vindt ze vanaf nu in de uitbreiding 

die aan de medische dienst werd 

gebouwd. Dat betekent ook dat 

de medische dienst opnieuw 

langs de voordeur te bereiken is.Foto's: DCA

De Hees
De werken aan De Hees, het buitenhuis in Merksplas, schieten aar-

dig op. Enkele vertragingen zorgen ervoor dat we de vooropgestelde 

timing een beetje moeten aanpassen. Maar dat laten we natuurlijk niet 

aan ons hart komen.  

Miks
De nieuwbouw voor Miks, de nieuwe groep voor jongeren tussen 14 en 25 jaar, begint 

stilaan vorm te krijgen. Ook hier hebben we uiteraard aandacht voor een mooie Em-

maüs-traditie: het inmetselen van een medaillon onder de dorpel van de voordeur. Dat 

doen we ter bescherming van de arbeiders op de werf, maar ook voor de medewer-

kers en cliënten die later hun intrek nemen in het gebouw.

 Stand van zaken

Bouwwerken
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In eerste instantie maken we een inventarisatie van de muzikale medewerkers. Samen met hen gaan we 
na hoe we meer muziek naar Klavier kunnen brengen. Wie, welke vereniging, … zou het zien zitten om 
eens iets te brengen voor onze bewoners? 

Oproep
Daarnaast richten we onze vraag ook naar de buitenwereld. Zijn er muzikanten/groepen/ensembles die 
graag op vrijwillige basis eens komen optreden voor onze cliënten? Op de achterzijde van dit magazine 
vind je de oproep.

Zo’n 10% van de bevolking speelt een muziekinstrument, al dan niet in groep of vereniging. Ook in 
Klavier zijn er verschillende collega’s die in hun vrije tijd met muziek bezig zijn. Graag willen we 
muziek in allerlei vormen op een laagdrempelige manier naar zo veel mogelijk cliënten brengen. Er 
zijn al heel wat leuke initiatieven binnen onze leefgroepen, dagbesteding, … Toch willen we verder 
creatief nadenken om te zorgen dat we dit nog meer kunnen binnenbrengen in de werking van 
Klavier. Dat doen we onder de noemer “Klavier Klinkt”.

 
Ook leuke ideeën of voorstellen over hoe we nog meer muziek kunnen laten klinken in Klavier zijn 
van harte welkom. Daarvoor kan je steeds mailen naar klavier.klinkt@emmaus.be 

Update
In de volgende nummers van Klavier! zal je regelmatig een update vinden over de  
verschillende activiteiten die hierrond georganiseerd worden.

Klavier Klinkt

Klavier Klinkt

Op zoek naar meer muziek
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Vrijwilligersvragen

Vrijwilligers zijn in Klavier een onmisbare schakel. We zijn dan ook erg blij dat we 
in onze organisatie kunnen rekenen op een uitgebreide groep vrijwilligers, die vol 
enthousiasme en met veel plezier een handje komen helpen. Toch duiken er af en toe 
nog vragen op waar we niet meteen een geschikte match voor vinden. Die vind je in 
deze rubriek: Vrijwilligersvragen.

• Wilgenhof 1 zoekt een muziekvrijwilliger. Bespeel jij een instrument, zing je in een 
koor, maak je deel uit van een muziekband, ben je straatmuzikant, …?  Wil je graag je ta-
lent delen met de cliënten in de leefgroep? In de vorm van een optreden of liever samen 
muziek maken? Alles kan!

Heb je zelf interesse om vrijwilliger te worden of wil je graag nog wat meer info?  
Aarzel niet en contacteer ons via klavier.vrijwilligers@emmaus.be of 014 63 62 11.

Vrijwilligers



We hebben een prachtig domein middenin de natuur. 

Heel wat van onze cliënten gaan graag wandelen in 

het bos of rond de vijver om even tot rust te komen of 

een frisse neus te halen. Omdat we die ervaring graag 

ook willen delen met onze minder mobiele cliënten, 

zijn we gestart met de aanleg van een rolstoelvrien-

delijk belevingspad.

Dank je wel sponsors
Langs het pad vind je verschillende opdrachten en activiteiten zoals een 

blotevoetenpad, voelbakken, een regenmaker, een verspringbak waarin 

je je sprongkracht kunt vergelijken met een vlo, een eekhoorn of een 

paard. Het pad is voortdurend in ontwikkeling, maar dankzij de hulp van 

verschillende sponsors en giften hebben we al een flink deel van onze 

plannen kunnen realiseren.

Het idee van het Klavierpad is ontstaan bij Nele en Ingrid, 2 medewer-

kers van Klavier. Ondertussen zijn er nog enkele andere collega’s en 

diensten bij betrokken en komt de werkgroep regelmatig samen om 

het pad verder uit te werken.

Iedereen welkom
Uiteraard is het pad ook toegankelijk voor externe bezoekers. We krijgen 

regelmatig bezoek van wandelaars die hier passeren of ons domein kiezen 

als vertrekpunt. Nu kunnen ook de minder mobiele mensen genieten van 

een korte wandeling of een momentje in de natuur.

Het Klavierpad is aangeduid met wegwijzers met klavertjes vier. Je kan ver-

trekken aan de dierenweide centraal op het domein.
8 | Klavier!

Klavierpad

Ons domein in Merksplas heeft sinds kort een nieuwe 
troef: Het Klavierpad. Dat is een rolstoeltoegankelijk 
belevingspad met verschillende tussenstops en 
opdrachten die je laten genieten van de natuur met al je 
zintuigen. Op zaterdag 27 augustus werd het pad officieel 
ingehuldigd.

Opening Klavierpad
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Schilderen Handelslei

Dankzij de hulp van enkele 
enthousiaste vrijwilligers (dank je 
wel!) kregen de leefruimtes in de 
Handelslei een nieuw likje verf. 

Het resultaat mag er zijn!
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Zomeractiviteit

Voor hun jaarlijkse zomeractiviteit hebben de collega's 
van de "lange gang" een leuke playbackshow in elkaar 
gestoken. De artiesten (heel wat cliënten, maar ook 
enkele medewerkers) hebben duidelijk flink geoefend!

Zomeractiviteit "Lange gang"
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Tractortocht Groene Kring

Een fijne traditie, de tractortocht van Groene 
kring gewest Turnhout. Met een hele stoet 
tractors werden we opgehaald voor een 
leuke rondrit met een lekkere tussenstop bij 
Vaneleke. Dank je wel!
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Op 2 augustus organiseerde het Ateljeeke een 
heuse zomerbar. Op de menukaart vond je o.a. 
heerlijke mocktails of een frisse pint. Een dj  
zorgde voor de nodige muziek. Het werd een 
topactiviteit waar iedereen zich amuseerde. 
Hopelijk tot volgend jaar!

Zomerbar 

Zomerbar Ateljeeke
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Dag van de collega 
Ter ere van de dag van de collega 
zorgde het Ateljeeke voor een fijne 
attentie. Erg leuk!

Tik Elentrik
De sfeer zat er goed in op Tik Elentrik, een fijne organisatie 
van De Wildeman. Op het podium dit jaar: Fons en Die 
Van Ons. Ambiance!

Fotospot



Buitenbeenpop
We hebben er even op moeten wachten maar eind augustus 
was het eindelijk weer zover: Buitenbeenpop! De artiesten 
en het publiek hadden er duidelijk zin in. Tot volgend jaar!

14 | Klavier!

Stagebeurs Kdg
Onlangs waren we met een standje aanwezig op de 
stagebeurs van KdG Hogeschool in Antwerpen. 

Fotospot
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Friethappening
De weergoden waren ons jammer 
genoeg niet gunstig gezind tijdens 
de jaarlijkse friethappening. Geluk-
kig smaakten de frietjes wel super-
lekker!

Mondriaan in Den Lammeren Bergh?
Overbuurvrouw Christine bezorgde ons deze foto van 
ons buitenhuis in Turnhout. Door de prachtige lichtinval 
werd onze mooie gevel nog een beetje kunstzinniger. 

Fotospot
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Familienieuws

Jef Van Eyck
23/01/1993 – 26/09/2022 

“Een gentleman laat nooit een 
puzzel onopgelost” 

Prof. Layton 
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Familienieuws

Op 12 juli is Ferre geboren, zoontje van Yasmine Blockx (B1) 

Op 17 juli is Marie geboren, dochtertje van Dave Coenen (Keuken) 

Op 27 juli is Marie geboren, dochtertje van Gert-Jan Willems (Coördinator bouw) 

Op 4 augustus is Louis geboren, zoontje van Shauni Van Nieuwenhuyse (Splingard)

Op 29 juni 2022 overleed Frans van Alp-
hen, vader van Rie van Alphen (V2) 

Op 6 juli 2022 overleed Delfina 'Fien' 
Boxstaens, moeder van Petra Horemans 
(Schoonmaak) 

Op 8 juli 2022 overleed Anna Meeus, 
schoonmoeder van Rinse de Kok (De 
Hees) 

Op 11 juli 2022 overleed Frans Van Dijck, 
grootvader van Aaron Bevers (Amanis - 
Klimop) 

Op 13 juli 2022 overleed Maria "Wiske" 
Meyvis, grootmoeder van Vanessa Wou-
ters (Kiné - M1) 

Op 15 juli 2022 overleed Felix Compagnie, 
vader van Nicolas Compagnie (Bewoner 
Amanis) 

Op 5 augustus 2022 overleed Yolanda 
Bosschaerts, zus van Karine Bosschae-
rts† (Bewoner D1) 

Op 19 augustus 2022 overleed Stan 
Goossens, grootvader van Gert Jan Wil-
lems (Coördinator bouw)   

Op 23 augustus 2022 overleed Lief Dier-
ckx, schoonmoeder van Annelies Van der 
Steen (Klimop) 

Op 10 september 2022 overleed Gust 
Mertens, vader van Ann Mertens (M3)

Proficiat aan de gelukkige ouders

Onze innige deelneming



1. Tevredenheidsmeting 2019-2020 

Naar aanleiding van de vorige tevredenheidsme-
ting, met als thema communicatie, wordt een 
onderwerp gezocht voor een nieuwe tevreden-
heidsmeting. 

De vertegenwoordigers geven aan dat hun voor-
keur uitgaat naar een algemenere vragenlijst in 
plaats van een bepaald thema, zodat de resultaten 
een globaal beeld geven van de tevredenheid bij 
gebruikers. 

Aangezien een klassieke vragenlijst steeds minder 
respons krijgt, denkt het collectief overleg verder 
na over mogelijke alternatieven. De directie stelt 
voor om de tevredenheidsmeting te koppelen aan 
de (twee)jaarlijkse bewonersbespreking met de 
betrokken familieleden. Op die manier bereiken 
we ook de gebruikers die zelden reageren op de 
traditionele enquêtes, bijvoorbeeld tijdens een 
huisbezoek van de sociale dienst.  

Jaarlijks kan er dan een rapport opgemaakt wor-
den van wie er dat jaar bevraagd werd en welke 
resultaten er naar voren komen. Er zal een stan-
daardlijst opgesteld worden die kan dienen als 
leidraad. Hiervoor wordt een werkgroep samen-
gesteld, bestaande uit de stafmedewerker kwali-
teit, de sociale dienst en vertegenwoordigers van 
het collectief overleg. Een voorstel wordt op het 
volgende overleg gepresenteerd. 

2. Toets bij vertegenwoordigers na heropstart 
dagbesteding 

De gebruikers geven aan dat er weinig commu-
nicatie was vanuit de leefgroepen betreffende de 
heropstart van bepaalde activiteiten/dagbesteding. 
De directie merkt op dat het, ook op communi-
catief vlak, een verwarrende periode was voor 
begeleiders in de leefgroepen. De maatregelen 
wijzigden soms in snel tempo, wat het niet een-
voudig maakte om steeds iedereen op de hoogte 
te houden van alle details. 

3. Medische dienst: jaarlijkse algemene check-
up van cliënten 

Vroeger werd jaarlijks een algemeen onderzoek 
bij elke bewoner ingepland. Op deze manier kon 
de evolutie van kleine of grote problemen beter 
opgemerkt worden en indien nodig verder opge-
volgd en/of behandeld worden.  

De directie geeft aan dat de artsen op zelfstan-
dige basis, waarmee Klavier samenwerkt sinds 
het pensioen van dokter Avonds, minder uren 
aanwezig zijn. Daardoor is het moeilijk om dezelf-
de werking te blijven verderzetten en wordt er 
prioriteit gegeven aan de cliënten met klachten of 
symptomen. Het idee van een jaarlijkse check-up 
voor alle cliënten is zeker niet verlaten, maar op dit 
moment is het niet haalbaar. 

4. Bouwagenda woningen voor gebruikers
 

Het collectief overleg overloopt de lijst van bouw-
werken die de komende jaren op de planning 
staan en merkt op dat de vernieuwing van de 
verouderde infrastructuur erg lang duurt.  

De directie geeft aan dat er intussen wel een 
inhaalbeweging is ingezet, maar dat we dit steeds 
doen met de nodige zekerheid dat de projecten op 
langere termijn financieel haalbaar zijn. Bovendien 
moeten we ook rekening houden met enkele ver-
tragende factoren (bv. vergunningen, subsidiëring, 
wetgeving overheidsopdrachten,…) waardoor 
alleen al het administratieve luik van een project 2 
tot 3 jaar in beslag neemt. 

Daarnaast merken we dat de “houdbaarheidsda-
tum” van nieuwe gebouwen steeds korter wordt. 
Waar we vroeger minstens 30 jaar gebruik kon-
den maken van een gebouw, lijken meer recente 
gebouwen al na 15 à 20 jaar verouderd.   

Het idee van de voorzitter van het collectief over-
leg om een stuk grond in erfpacht te geven aan 
een andere vzw die er een gebouw op kan zetten 
zal verder onderzocht worden.  

Nieuws uit het collectief overleg 
van 20 juni 2022

18 | Klavier!

Collectief overleg



5. Overname erkenning GES+ minderjarigen 
Zevenbergen en GielsBos 

De directie deelt mee dat Klavier de erkenning 
voor in totaal 6 plaatsen GES+ (Gedrags en Emoti-
onele Stoornissen) zal overnemen van Zevenber-
gen en GielsBos.  

We stellen namelijk vast dat Klavier, ondanks het 
feit dat het niet erkend is als voorziening voor 
minderjarigen, reeds lange tijd deze cliënten op-
vangt via een persoonsvolgende convenant, wat 
een beperktere financiering inhoudt dan GES+. De 
Integrale Toegangspoort kent intussen de weg om 
moeilijke dossiers door te verwijzen naar Klavier.  

Anderzijds merken de directies van Zevenbergen 
en Het GielsBos dat ze de GES+ erkenning moei-
lijk kunnen invullen, doordat er weinig aansluiting 
is bij het leefklimaat dat opgebouwd is voor hun 
doorsnee doelgroep.  

6. MIKS 

De directie geeft meer uitleg over MIKS, de nieuwe 
leefgroep voor minderjarigen die in het voorjaar 
van 2023 zal starten. Hieronder vind je een deel 
van de visietekst rond dit project: 

Sommige jongeren kunnen omwille van een ver-
ontrustende situatie tijdelijk niet verblijven in hun 
thuissituatie of verblijfplaats. Momenteel komen 
deze jongeren nog te vaak terecht in een gemeen-
schapsinstelling. Deze gemeenschaps-instellingen 
zijn echter bedoeld voor minderjarigen die een 
delict pleegden.  

 

We willen ons richten op jongeren (14-25 jaar) 
die tijdelijk een besloten opvang nodig hebben, 
omwille van hun problematische opvoedingssitu-
atie en/of psychische kwetsbaarheid. Zij hebben 
tijdelijk een veilig verblijf nodig, waar er binnen 
een veilige omkadering gewerkt kan worden aan 
de terugkeer naar de oorspronkelijke context of 
vervolgtraject.  

Tijdens hun verblijf zal er in de leefgroep met hen 
aan de slag gegaan worden, maar zal ook samen 
met hen gekeken worden waaruit hun netwerk 
bestaat, hoe dit versterkt kan worden en hoe een 
terugkeer of verder traject de grootste slaagkans 
kan krijgen.   

7. Klavierpad 

Het Klavierpad, een rolstoeltoegankelijk belevings-
pad met verschillende activiteiten en tussenstops, 
begint aardig vorm te krijgen. Er zijn al verschillen-
de onderdelen afgewerkt (blotevoetenpad, regen-
maker, picknickplaats vijver,…) en dankzij enkele 
nieuwe giften kunnen we nu ook de tweede fase 
van het rolstoelpad realiseren. Het Klavierpad is 
een mooie aanwinst voor ons domein en is een 
leuke activiteit voor de cliënten van Klavier, maar 
ook externe bezoekers zijn uiteraard hartelijk 
welkom. 

8. Inspectiebezoek Amanis 

De directie brengt verslag uit van het inspectie-
bezoek aan Amanis 1-2 door de zorginspectie. De 
aandachtspunten en tekorten zullen prioritair (bin-
nen de 6 maanden) aangepakt worden in Amanis 
1-2, in andere leefgroepen zullen de nodige aan-
passingen binnen het jaar uitgevoerd worden. 

Volgende vergadering:  26 september 2022 

Voorzitter  Karel Plasman
Secretaris  Marian Gios
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Klavier zoekt muzikanten
 

Klavier ondersteunt een brede groep van mensen met een (vermoeden van)  
verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en andere bijkomende 

 problemen. We bieden dag- en woonondersteuning en ambulante of mobiele be-
geleiding op verschillende locaties in de Antwerpse Kempen (Merksplas, Turnhout, 

Hoogstraten, Malle, Zoersel).

Ben jij een muzikant of lid van een muzikaal ensemble op zoek 
naar een enthousiast publiek?

Wil je graag eens komen optreden in onze voorziening voor 
mensen met een beperking (bv. in een leefgroep, in een huis-

kamer of lekker buiten in de zon)?

Klassiek, rock, pop, schlager, blues, metal,...?  
Wij houden van alle soorten muziek!

Overdag, ‘s avonds, door de week of liever in het  
weekend? We vinden zeker een geschikt moment. 

Zie je dit wel zitten of wil je nog wat meer informatie?  
Contacteer ons snel via  

klavier.vrijwilligers@emmaus.be


