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Beste lezer,

Gisteren nog mocht ik mooie woorden in ontvangst nemen 
over De Witte Mol. Voor een directeur zijn de momenten 
waarop de inzet en het warme hart van de medewerkers en 
de degelijkheid van het beleid bestoeft worden natuurlijk 
de leukste. 

Het is nodig om het goede te zien, te horen en te delen met 
elkaar. Vandaag meer dan ooit. De onzekere tijd waar we 
in terecht zijn gekomen daagt ons meer dan ooit uit om 
vanuit hoop te blijven leven, werken en in contact te staan 
met elkaar. Om in verbinding met elkaar te blijven zoeken 
naar antwoorden en oplossingen. Om met waardering en 
respect naar elkaar te kijken. Om vriendelijkheid aan de dag 
te leggen, en het fijne in de ander te zien en te benoemen. 
Met norse blikken en kritische opmerkingen zullen we er 
niet geraken.

Elke dag opnieuw zijn er in De Witte Mol talloze momenten 
van verbinding, waardering, vriendelijkheid, plezier, 
dankbaarheid en respect. Een oprechte ‘goeiemorgen’, 
een vriendelijke ‘dankjewel’, een vrolijke ‘zwans’: het doet 
deugd in zo’n omgeving te kunnen werken. 

Ik hoop van harte dat deze momenten talloos blijven, dat 
we het positieve in iedere persoon blijven zien, dat we 
blijven lachen en dat we samen en in verbinding met elkaar 
blijven timmeren aan de toekomst van De Witte Mol! 

Veel leesplezier,
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Vakantie in cluster Glasparel
Na 2 jaar hebben we een zomer waar er geen beperkingen meer gelden op het gebied van corona. Met zijn allen zaten we 
daar op te wachten. Tijd dus om de banden wat aan te halen en meer verbinding te krijgen. Cluster Glasparel stak de hoofden 
bij elkaar en organiseerde zomeractiviteiten waaraan de hele cluster kon deelnemen. Nog niet in grote groepen, maar toch 
al wat samen.

Eten is altijd een topper! 

Dat eten bovenaan het lijstje van favoriete bezigheden van 
onze zorggebruikers staat, is iets dat we al lang weten. Als 
we dit dan ook nog eens zelf kunnen maken hebben we 
een dubbele topper! Zeker in een cluster waar het basale 
werken centraal staat. Alle zintuigen worden geprikkeld, 
een totaalbeleving dus.

We laten iemand van leefgroep Korrel aan het woord over de 
eerste activiteit:

We hadden aan het begin van de vakantie via een bakbox 
van de therapeuten alle ingrediënten gekregen om zelf 
aardbeienconfituur en brood te maken. De confituur hebben 

we als eerste gemaakt. Jammer genoeg heeft die het niet 
volgehouden tot aan ons zelfgebakken brood (het was 
nochtans een grote pot). Hij was te lekker! Daarom hebben 
we zelf maar krabsalade gemaakt om bij het verse brood te 
eten.

Brood kneden is een heel werk dus moest iedereen helpen! 
Daarna volgde het lange wachten want het moet in de oven 
en zelfs dan mag je het nog niet opeten. Dan moet het eerst 
nog afkoelen. Pff!! Maar uiteindelijk wordt geduld beloond 
want het was een heerlijk broodje.
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Genot voor de huid.

Wanneer smaak en geur al aan bod gekomen zijn, is het tijd 
voor voelen. Voelen van bruisend water in bad. 

Een begeleidster vertelt:

We hadden ook nog een beautybox gekregen en daar zaten 
alle benodigdheden in om zelf bruisballen te maken. Het was 
niet zo moeilijk en leek erg goed te lukken. Als kleine tip stond 
er ook bij dat we er kamille thee aan konden toevoegen voor 
extra geur en kleur! Een extra kleine tip van de korrel voor 
iedereen: ze bedoelen de thee zonder het water…

Eten en muziek: een geslaagde combinatie.

Muziek mag nooit ontbreken in De Witte Mol en dan zeker 
niet in de zomer. Zo werd er ook een klein festivalletje 
georganiseerd. Wat begon als een regenachtige dag, 
mondde uit in een feestje waar de hele Witte Mol kon van 
genieten!

Toen we toe kwamen was alles mooi versierd, heel kleurrijk. 
In de motregen opende de fanfare het Witte Mol festival 
heel enthousiast. Ze speelden alle wolken muzikaal Mol 
uit en zo konden alle andere artiesten droog optreden. Het 
boterhammenbuffet werd erg gesmaakt. Het was wel erg 
opletten dat je geen extra vlees (wespen) opat… Ook een 
verfrissend drankje en de polonaise mochten niet ontbreken 
op dit geslaagde festival!

“Eten is altijd een topper!”
Een aarzelende start

Hoewel we met z’n allen blij zijn dat we terug gezamenlijk 
kunnen feesten, merken we ook dat er nog wat aarzeling is 
om er helemaal voor te gaan. Medewerkers kennen elkaar 
niet meer zo goed omdat ze lang in hun eigen bubbel hebben 
moeten werken en dat houdt hen misschien wat tegen om 
voluit te gaan. Maar wat niet is kan misschien nog wel terug 
komen. En laten we dat maar hopen, want samen feesten en 
even uit de bol gaan schept verbinding en dat hebben we 
echt wel nodig. Met verbinding kunnen we het werk wel aan.

Op naar een volgende zomer waarin we weer samen uit de 
bol kunnen gaan. Of misschien moeten we niet wachten op 
de zomer, ook in de winter kan dit deugd doen!
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Succesvolle Dag van de Zorg in              
De Witte Mol

Op zondag 15 mei zette De Witte Mol zijn deuren open voor 
het grote publiek en dit in het kader van de Dag van de Zorg. 
De aanwezige bezoekers konden de hele dag proeven van 
tal van workshops en infosessies en de zon was ook van de 
partij. 

Leven met een handicap

De Witte Mol biedt zorg aan mensen met een ernstig 
meervoudige en matige tot diep verstandelijke beperking of 
een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Maar hoe is het 
om te leven met een handicap? Dat konden de bezoekers 
zelf ondervinden op een heus belevingsparcours met een 
rolstoel of een speciale bril die je zicht beperkt.

De mensen kregen ook een exclusieve kijk in de 
verschillende woon – en leefvormen van onze 
zorggebruikers. Ze konden zowel een leefgroep, een studio 
als een logeerkamer bezichtigen alsook de dagopvang voor 
minderjarigen. 

Aangepast aanbod

Voeding is een basisrecht, maar dat dit niet altijd 
vanzelfsprekend is voor de zorggebruikers van De Witte Mol 
toonden de logopedisten aan. Zij namen iedereen mee in de 
wereld van aangepast eetgerief, voedselconsistenties en 
ingedikte dranken. 

Elke dag staat een team van therapeuten klaar om onze 
zorggebruikers aangepast aanbod te geven. De bezoekers 
konden proeven van een greep uit het gevarieerde aanbod. 
Velen konden dan ook de workshop rolstoeldansen of 
de wat rustigere basale workshop erg smaken. Een grote 
meerwaarde voor de zorggebruikers van De Witte Mol is 
de aanwezigheid van therapiehond Pebbles. Ook zij stal de 
show en de harten van menig bezoeker.

Iedereen, jong of oud, heeft onder een prachtig stralende zon 
en in aanwezigheid van een ‘molleke’ kunnen kennismaken 
met het leven in De Witte Mol en daarnaast nog kunnen 
genieten van een hapje en drankje. Het was dan ook een 
meer dan geslaagde 1e editie.
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Heropstart zondagscafé
Het zondagscafé is een vaste afspraak voor een gezellig 
samenzijn op De Witte Mol. Tussen 13u30 en 17u is iedereen 
welkom in het hoofdgebouw om een stukje taart te komen 
eten bij een drankje en dit aan schappelijke prijzen. Er is 
steeds een vrijwilliger aanwezig om het zondagscafé uit 
te baten. Maurice (vader van Geert, leefgroep Zavel) is al 
jaren vrijwilliger en vertelt waarom hij zo blij is dat hij het café 
eindelijk terug mocht uitbaten na corona. Maar ook hoe het 
zondagscafé een moeizame start kende na corona. 

De start

Ik kom hier wekelijks op bezoek voor mijn zoon en kreeg de 
vraag of ik het zag zitten om eens een zondagscafé open 
te houden. Ik heb dit dan eerst samen met iemand anders 
gedaan en dat was heel goed meegevallen. Daarna mocht ik 
het alleen uitbaten en ik ben het blijven doen, nu al ongeveer 
4 jaar. 

Er is een vaste kern van vrijwilligers, die 1 keer per maand 
het zondagscafé uitbaten. En heel uitzonderlijk gebeurt het 
eens dat je 2 keer per maand aan de beurt bent, om in te 
vallen voor iemand. Het zondagscafé is open voor iedereen: 
leefgroepen, familie, vrienden, maar ook wandelaars en 
fietsers die toevallig passeren. 

Toen kwam corona…

Ik vond het heel jammer dat het zondagscafé niet meer kon 
doorgaan. Want het is toch een vaste afspraak hé. Nu moest 

ik steeds bedenken wat ik kon doen. Het was ook een hele 
lange periode…

De heropstart

Ik was heel blij dat het terug mocht opstarten! Het is wel heel 
geleidelijk aan op gang gekomen. In het begin waren er denk 
ik hoogstens 5 personen. Het was ook moeilijk in te schatten 
hoeveel taarten er dan besteld moesten worden. We zijn 
voorzichtig gestart, maar dan was het niet genoeg, dus nu 
bestellen ze er wel meer, maar is er vaak overschot. Dat is 
dan goed voor het personeel dat op maandag aanwezig is. 

Het aantal bezoekers is geleidelijk wel opgebouwd, maar er 
is toch een groot verschil in opkomst voor en na corona. Het 
mooie weer heeft natuurlijk ook wel een rol gespeeld… 

Vrijwilligers

Voor corona was het eigenlijk nooit een probleem om 
vrijwilligers te vinden, want soms konden we zelfs het café 
met z’n tweeën openhouden. Nu ligt het wel anders, want 
ik ben al vaker 2 keer per maand aan de beurt geweest dan 
1 keer. Ik begrijp het niet goed waarom het moeilijk is om 
vrijwilligers te vinden, want het is er gezellig, je leert eens 
andere mensen kennen en er wordt ook veel gelachen. Ik 
doe het graag en zolang ik het nog kan, blijf ik het doen. 
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Grote schoonmaak op het domein
Onze zorggebruikers wonen op een mooi domein, midden 
in het groen. Dit vraagt heel wat onderhoud en het ontbreekt 
ons aan tijd om dit zelf te doen. Naar aanleiding van de Dag 
van de Zorg werd hier in geïnvesteerd.

Opkuis van het domein

Een hele tijd geleden maakten we voor De Witte Mol een 
omgevingsplan. Dit plan moet ervoor zorgen dat we het hele 
domein aanpassen aan de huidige noden. Tot op heden kon 
dit nog niet uitgevoerd worden omwille van niet verkregen 
subsidies. We willen echter niet stil zitten en starten alvast 
met de voorbereidingswerken: het opkuisen van het 
domein. Hiervoor deden we beroep op de Lidwina Stichting. 
Omdat het veel opkuiswerk is en ook dat opkuiswerk veel 
onderhoud vraagt, zal men maandelijks één dag terug 
komen om verder te werken aan de opkuis of om het 
geleverde werk te onderhouden.

De keuze voor de Lidwina Stichting

Er werd voornamelijk voor Lidwina Stichting gekozen 
omdat het een lokaal bedrijf is. Wij geven op deze manier 
hun medewerkers de kans om zich te ontplooien, te groeien, 
talenten in te zetten. Er waren reeds goede contacten tussen 
De Witte Mol en de Lidwina stichting, wat de samenwerking 
ten goede komt. Ondertussen zijn er nog collega’s binnen 
Stijn vzw die op hen beroep willen doen.

Een nieuwe bewegwijzering

De oude wegwijzers op het domein hebben hun beste tijd 
gehad. Tijd dus voor nieuwe, aangepast aan onze nieuwe 
huisstijl. Stef, vormgever binnen De Witte Mol, nam dit in 
handen samen met de werkgroep communicatie. Zij wilden 
gaan voor duidelijkheid en eenvoud. Omdat bewegwijzering 
belangrijk is voor nieuwe mensen op het domein, werd ook 
Carine ingeschakeld (beleidsmedewerker zorg en PR). Stef 
en Carine gingen samen op pad op het domein en er werden 
heel wat foto’s genomen van de oude borden om van 
daaruit te kijken naar nieuwe mogelijkheden en eventueel 

ontbrekende borden. Er werd een actieplan opgemaakt en 
alles werd netjes in een lay-out gegoten en dan voorgesteld 
aan de werkgroep. 

Teamwerk 

Wanneer het plan, eenvoudig en herkenbaar, goedgekeurd 
werd zijn we gaan aankloppen bij Anja (expert bouw en 
aankoop). Samen gingen we op zoek naar een firma die deze 
wegwijzers voor ons kon maken. We kozen voor volledig 
bestickerde panelen omdat dit duurzaam is én makkelijk 
aanpasbaar. Het Technisch Team werd ingeschakeld om 
alles te plaatsen en op te hangen. Door het teamwerk was 
alles net klaar voor de Dag van de Zorg, zodat we met trots 
onze nieuwe wegwijzers konden tonen aan de bezoekers. 

Verdere stappen

Op dit moment hangen de wegwijzers nog in tijdelijke 
frames en zijn de belangrijkste borden aangepast. In een 
volgende fase gaan we ook de kleinere borden, zoals 
“graag traag” aanpakken en in onze huisstijl zetten. Samen 
met het verdere onderhoud van ons domein, wordt het nog 
aangenamer wandelen over onze paden.
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Studenten Thomas More zetten 
advertentiecampagnes op voor De Witte 

Mol
4 studenten Marketing aan de Thomas More Hogeschool in 
Geel kregen de opdracht om voor een vzw te adverteren op 
google. Extra publiciteit kan nooit kwaad, dus De Witte Mol 
ging graag in op de vraag van de studenten. Rune vertelt…

Het doel

Het resultaat dat we wilden bekomen was dat er meer 
bezoekers de website van De Witte Mol zouden vinden. Dit 
enerzijds om meer job aanvragen binnen te krijgen, maar 
anderzijds ook ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen 
op de hoogte zijn van de evenementen die georganiseerd 
worden door De Witte Mol. Om dit te verwezenlijken hebben 
we 3 Google Ads campagnes opgestart. 

Campagne 1 was gericht op het inzamelen van geld voor 
de vzw. Het doel van campagne 2 was om jobs te promoten 
omdat er een tekort is aan werknemers en campagne 
3 had als bedoeling om evenementen van De Witte Mol 
te promoten. Aan de campagnes werden een aantal 
zoekwoorden verbonden zoals Vrijwilligerswerk Mol, Steun 
vzw, Feesten vzw Mol, Evenementen vzw Mol, .... Zo zouden 
de advertenties getoond worden wanneer iemand 1 van 
deze zoekwoorden ingaf.

Het resultaat

In totaal zijn we ongeveer 3 maanden bezig geweest aan 
het project. Rond begin maart zijn we begonnen aan de 
voorbereidende werken van het project ( o.a.3 google 
certificaten behalen), op 20 april deden we verkennende 
gesprekken met De Witte Mol en op 31 mei is het project al 
afgerond.

Het project was maar van korte duur, dus ook de 
resultaten die we zagen waren nog maar voorlopig. Onze 
advertenties werden 267 keer bekeken. Dat is goed voor 
de naamsbekendheid van De Witte Mol, want zo hebben 
vele mensen de naam toch zien voorbijkomen op het web. 
In totaal had de website ook 10 extra bezoekers dankzij de 
campagnes.

Tips

De Witte Mol kan in de toekomst zeker verder gebruik maken 
van adverteren via Google. Toch is het niet zo evident om te 
werken met deze programma’s zonder kennis. 

Het project is gestopt vlak 
voor de examenperiode 
dus we hebben het nog niet 
met De Witte Mol kunnen 
bespreken. 

We zouden wel kunnen 
zeggen dat de Witte Mol zich best kan richten op de 
campagne i.v.m. de evenementen. Op deze advertenties 
werd het vaakst geklikt. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat 
De Witte Mol zich aan meer volk mag verwachten bij de 
volgende evenementen.
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De zoektocht naar sponsors is               
een heus karwei

Aan festiviteiten is sponsoring verbonden, maar als festiviteiten afgelast moeten worden (door de u allen gekende reden), 
heeft dat ook gevolgen voor de sponsoring. Dirk Vaerten legt uit hoe ze steeds met de sponsoring bezig gebleven zijn, 
ondanks dat alle activiteiten stillagen en hoe het voor De Witte Mol toch een positief verhaal is.

Het festiviteitenteam

Ik ben nu ongeveer een 5-tal jaren actief binnen het 
festiviteitenteam van De Witte Mol. Ik ben erin gerold vanuit 
mijn vriendengroep en we vrijwilligen nog steeds met een 
aantal samen. We vergaderen minstens 6 keer per jaar en 
dan komen we ook nog bij elkaar om de activiteiten voor te 
bereiden en uit te werken. 

Wat valt er allemaal onder onze taken: de wijnverkoop en 
de wijnhappening, de krantjes van De Witte Mol Feesten, 
recepties, … Ik leg steeds telefonisch de eerste contacten 
met de sponsors en dat is toch wel een aardig werkje. 

“Men is De Witte Mol niet vergeten”

Door corona lag alles jammer genoeg stil en moesten alle 
activiteiten geannuleerd worden. Het was ook crisis, dus de 
meeste bedrijven waren er daarom niet scheutig op om met 
geld over de brug te komen. Gelukkig waren de sponsors De 
Witte Mol nog niet vergeten. 

De activiteiten mochten niet doorgaan, maar dat wil niet 
zeggen dat wij hebben stilgezeten. We werkten draaiboeken 
uit, zodat er voldoende gegevens zijn voor de volgende 
keren en we hebben ook een lijst met een overzicht van elke 
sponsor. 

We konden (na corona) eigenlijk terug met een schone lei 
beginnen en ik heb alle contacten opnieuw aangeschreven. 
Sponsors hebben zich heel vlug terug geëngageerd. Van 
onze trouwe sponsors heeft er niemand afgehaakt en 
we hebben zelfs nog enkele nieuwe sponsors kunnen 
aantrekken. De cijfers van onze afgelopen activiteiten zijn 
dan ook zeer positief, we draaiden zelfs een grotere omzet 
dan andere jaren. 

Dus, dankjewel trouwe sponsors en gelukkig dat er terug 
activiteiten georganiseerd mogen en kunnen worden! 

“Dankjewel trouwe sponsors 
en gelukkig dat er terug 

activiteiten georganiseerd 
mogen en kunnen worden! 
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Team in de kijker
In onze rubriek “team in de kijker” zetten we steeds een team centraal. In deze editie zetten we een nieuwe rol in de kijker. 
“Kennisbeheer” is een rol die is toegewezen aan Katja Thaens. We laten haar hieronder aan het woord.

Hoe ben je in deze rol beland?

Katja: Toen De Witte Mol (DWM) een nieuwe structuur 
kreeg, viel voor mij de taak van teamleider nachtdienst weg. 
Een van de voordelen van teamleider zijn, was 
dat ik regelmatig overdag in DWM moest zijn. 
Daarom ben ik gaan kijken of er een nieuwe rol was die dat 
gemis een stukje kon invullen en zo heb ik me kandidaat 
gesteld voor de rol van kennisbeheer.

Kan je kort even toelichten wat deze rol inhoudt? 

Katja: Als verantwoordelijke kennisbeheer is het mijn taak 
om het Roadbook up-to-date te houden en de aanpassingen 
kenbaar te maken aan de medewerkers van DWM. 
Het Roadbook is een word-document van binnenkort meer 
dan 400 bladzijden, met daarbij een hele map met verwante 
documenten. Hierin kunnen medewerkers alle afspraken 
die er gelden binnen DWM en alle documenten die ze nodig 
hebben terugvinden.

De onderwerpen gaan van Aandacht begeleider tot 
Zwemmen met zo’n 100 onderwerpen daar tussenin.

Wil een medewerker weten hoe hij/zij kan inschrijven 
voor een interessante vorming, met welke code dat op de 
dienstlijst komt te staan, wat ie moet doen om met een auto 
van DWM naar daar te rijden of welk formulier ingevuld moet 
worden als hij/zij een persoonlijke auto gebruikt: alles is in 
het Roadbook terug te vinden.

Al snel na het opnemen van de rol, werd me gevraagd of ik 
ook het adressenbestand van DWM up to date kon maken. 
Een hele klus waarbij ik heb leren werken met een nieuw 
computerprogramma.

Wat heb je tot hiertoe gerealiseerd? Wat staat er nog op 
de planning?

Katja: Op vlak van adressen kan ik zeggen dat het 
adressenbestand er al een stuk overzichtelijker uitziet. De 
vooropgestelde richtlijnen zijn getoetst aan de praktijk en 
worden nu omgezet in een nieuw kader. 

Als je door het Roadbook bladert, zal je zien dat sommige 
onderwerpen in een fris nieuw jasje zitten, terwijl anderen 
er nog ‘saai zwart-wit’ uitzien. Dat geeft goed de voortgang 
weer van alle aanpassingen. Voor de meeste teksten ben ik 
afhankelijk van zogenaamde ‘procedureverantwoordelijken’ 
voor het aanleveren van de teksten. Dit zijn mensen die 
helemaal op de hoogte zijn van alles wat met dat onderwerp 
te maken heeft. Het Roadbook zal nooit helemaal af zijn: het 
is een document dat meegroeit met de organisatie en bij 
elke verandering in wetgeving, structuur … aangepast moet 
worden aan de nieuwe situatie.

Hoe ervaar je deze rol?

Katja: In het begin moest ik hard zoeken hoe ik dit alles kon 
aanpakken. Daarbij kwam nog dat door corona het beoogde 
voordeel (‘overdag aanwezig zijn en contact hebben met 
andere medewerkers’) helemaal wegviel. Intussen ben ik 
terug regelmatig overdag te zien in DWM en kan ik mensen 
aanspreken als ik ergens vragen bij heb. Dat werkt veel 
aangenamer dan alles via mail en berichten te moeten 
regelen.

Ik vind het interessant om goed op de hoogte te zijn van alle 
afspraken en de verbanden tussen alle onderwerpen te zien.  
Als er bv. iets verandert in een onderwerp, zou het kunnen 
dat dit ook invloed heeft op een ander onderwerp. Het 
is dan aan mij om die link te leggen en in overleg met de 
procedureverantwoordelijke ook daar aanpassingen te 
doen. 



Vakantie op het Eilandje

Deze zomervakantie verzorgde De Witte Mol voor het 2e jaar op rij vakantie-opvang voor 
kinderen met een beperking. Nieuw dit jaar was dat er 2 groepen waren: eentje voor -12-jarigen 
en eentje voor + 12-jarigen. Voor elke groep werd een personeelslid van De Witte Mol onder-
steund door een jobstudent. De opvang ging door op 2 locaties: Basisschool Mozawiek en 
Kinderclub Baloe in Ezaart en liep van 4 juli t.e.m. 19 augustus. Enkele sfeerbeelden van vakan-
tie op het Eilandje:
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Bouwen aan verbinding

Elke organisatie streeft naar verbondenheid, maar hoe doe je dat nu? De directie van De Witte Mol heeft sinds de opstart 
van de clusterwerking verschillende projectgroepen in het leven geroepen. Een van die projectgroepen (PID 7) mocht zich 
buigen over het thema verbondenheid. Eva, projectmanager van PID verbondenheid, vertelt hoe ze tewerk zijn gegaan. 

Het ontstaan

Begin 2020 is De Witte Mol (DWM) overgeschakeld 
naar een nieuwe organisatiestructuur, met o.a. een 
clusterwerking. Iedereen was opnieuw op zoek naar elkaar 
en corona bemoeilijkte dit proces.

Uit de bevraging van personeel en familieleden van 
zorggebruikers, voor het opstellen van het meerjarenplan, 
kwam naar boven dat er een gevoel is dat men elk ‘op een 
eiland werkt’. De clusters zijn vanuit hun visie/doelstellingen 
op clusterniveau terug op zoek naar verbinding. Maar 
ook de verbinding tussen alle personeelsleden van De 
Witte Mol zelf wordt te weinig gevoeld. Daarop werd deze 
projectgroep in het leven geroepen.

De projectleden en het doel

De leden van onze projectgroep zijn: Ruben 
(Netwerkondersteuner), Talisa (leefgroepbegeleider), 
Katelijne en Tinne (therapeuten), Veerle (nacht), 
Marieke (beleidsmedewerker personeel), Eva (coach 
en projectmanager) en Melanie (coördinator en 
projectsponsor). We kwamen 1 keer per maand samen 
en ons project liep van februari 2022 tot juni 2022. Onze 
bevindingen worden nu meegenomen naar de stuurgroep 
verandering.

 

Verbinding is de energie die 
bestaat tussen mensen wanneer 

zij zich gezien, gehoord en 
gewaardeerd voelen, kunnen 
geven en ontvangen zonder 
oordeel en steun en kracht 

ontlenen aan de relatie 
— Brené Brown  

We kregen van het directiecomité als projectgroep de 
taak om na te denken over onderstaande vragen en gaven 
vervolgens onze ideeën door: 

 Î Wat was er vroeger, dat verbindend werkte? Wat zijn  
 we kwijt?

 Î Wat missen we nog dat verbindend kan werken?
 Î Wat schatten we zinvol in om terug op te starten?
 Î We denken ook na aan wie het is om die zaken te  

 “trekken”: personeelskring, rode neuzen, vrijwilligers,… 
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Acties

Gezien de nood aan verbinding zo groot was, besloten we 
snel enkele kleine acties (quick wins) op te zetten om het 
groepsgevoel al wat te stimuleren:

 Î Valentijnsactie: Iedereen werd gevraagd om in   
 het rood naar het werk te komen. Er werden ook rode  
 ballonnen en snoepjes in hartjes vorm uitgedeeld.

 Î Carnaval: In de carnavalsweek werd opgeroepen  
 om  verkleed naar het werk te komen. Hier hebben  
 sommige collega’s erg hun best voor gedaan en er  
 werd goed gelachen

 Î Mol Jaarmarkt: Om De Witte Mollers te herkennen  
 in de ‘massa’ van andere voorzieningen, riepen we  
 op  om in het groen en/of blauw gekleed te gaan en  
 namen we blauwe en groene ballonnen mee. 

 Î Paaseierenworp: De zorggebruikers    
 en medewerkers werden uitgenodigd om aan het  
 hoofdgebouw naar een paaseierenworp te   
 komen. Op het dak van de Glasvezel    
 stonden roze paashazen die plastic paaseitjes   
 naar beneden gooiden. Deze plastic paaseitjes   
 konden zorggebruikers nadien omruilen voor lekkere  
 chocolade paaseieren. 

Naast deze quick-wins gingen we dieper nadenken 
over wat verbondenheid inhoudt, en hoe we dit kunnen 
stimuleren binnen onze organisatie. 

Gaandeweg beseften we dat verbinding binnen een 
organisatie iets is dat je bekomt door te sturen op een 
bepaalde cultuur. Dit in een project gieten, klopt niet, 
gezien een project-werking tijdelijk is en verbondenheid 
een blijvende factor moet zijn binnen een organisatie. 

De verdere verwerking van ons thema verbondenheid 
zal daarom meegenomen worden door de stuurgroep 
verandering.

Bevindingen 

Zowel bij activiteiten voor zorggebruikers als activiteiten 
voor medewerkers valt op dat er vroeger meer 
georganiseerd werd. Sommige activiteiten blijven een 
vaste waarde (bv. het avondcafé, de acties van het Rode 
Neuzencomité, personeelsfeest/ – kwis/ – uitstap, 
familiebarbecue, …) maar het gebeurt dat er minder ‘animo’ 
of opkomst is en sommige activiteiten worden niet meer 
georganiseerd (bv. dauwtrip of fakkeltocht, Christelijke 
viering bij de start van De Witte Mol Feesten, een 
ganzenbord of moordspel, een sportactiviteit, …). Meestal 
zijn therapeuten in de organiserende en trekkende rol. 

Er zal nog bekeken moeten worden of er toch bepaalde 
activiteiten terug opgenomen moeten worden en hoe het 
enthousiasme bij personeelsleden aangewakkerd kan 
worden om ons wij-gevoel terug te versterken. Zo zijn er 
ook wel enkele nieuwe initiatieven opgestart (After Work 
Party). 

Verder zijn vrijwilligers een belangrijke verbindende schakel. 
Ze zorgen zowel voor verbinding binnen DWM als tussen 
DWM en de buitenwereld. Belangrijk om hun betrokkenheid 
te stimuleren is om na vrijwillige hulp geboden te hebben op 
een actie te weten te komen hoe veel deze activiteit heeft 
opgebracht. Ook is het belangrijk om vrijwilligers goed te 
onthalen, door bv. een kennismakingsrondje te doen met 
alle vrijwilligers die aanwezig zijn op de geldinzameling 
en een duidelijke taakomschrijving of verwachting van de 
vrijwilliger. 
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Preventie op De Witte Mol
Ongevallen schuilen vaak in een klein hoekje en voorkomen 
is beter dan genezen. Daarom vormt het preventiecomité 
een belangrijke schakel in het creëren van een veilige 
werkomgeving. Iedereen heeft er wel al eens van gehoord, 
maar wat doen de preventie-adviseur (PA) en het 
preventiecomité nu eigenlijk? Evelien (PA op De Witte Mol) 
vertelt…

Hoe lang ben je al PA en hoe ben je bij die rol terecht 
gekomen?

Evelien: Ik denk dat ik ongeveer 6 à 7 jaar PA ben op De 
Witte Mol. Ik had eerst gesolliciteerd en daarna de cursus 
gevolgd. Dat was wel erg intensief. De cursus duurde 10 tot 
12 weken met telkens 1 dag opleiding, maar daarnaast moest 
ik ook nog opdrachten uitvoeren. Verder heb ik ook veel 
op mezelf geleerd en veel dingen overgenomen van mijn 
voorgangster ( Anja, expert aankoop en bouw). 

Wat zijn jouw belangrijkste taken als PA?

Evelien: Arbeidsongevallen en bijna-ongevallen zijn het 
grootste onderdeel van mijn werk, maar wat hoort er ook 
bij:  registratielijsten nakijken (bv. de temperatuur van de 
koelkast) of infrastructuurfouten (bv. voorwerpen die ze 
voor de deur laten staan of een deur die ze loslaten), … 
Natuurlijk moet ik ook de veiligheid opvolgen, wat inhoudt 
dat ik brandoefeningen moet organiseren en kijken wat er 
op vlak van veiligheid nog beter kan en waar we tegenaan 
lopen. Een keer om de 5 jaar is er een grote brandoefening 
met de brandweer en 1 tot 2 keer per jaar hebben we een 
kleinere oefening in een leefgroep.

Wat er nog bij mijn takenpakket hoort is, dat ik bij de aankoop 
van nieuwe toestellen steeds een indienststellingsverslag 
moet opmaken. Dat houdt in dat ik een inventaris opmaak, 
de veiligheidsinstructiekaart nalees en kijk of het toestel 
het CE-label draagt. Eigenlijk mag een nieuw toestel pas 
gebruikt worden vanaf ik het heb goedgekeurd, maar we 
weten allemaal hoe dat gaat: iets met theorie en praktijk... 

Wat is het preventie-comité?

Evelien: Het preventie-comité bestaat uit mezelf, directeur 
An, 3 vakbondsafgevaardigden, de PA van Stijn vzw en 
soms een arbeidsgeneesheer. Arbeidsgeneesheren sluiten 
aan om de algemene medische toestand van De Witte Mol 
te bespreken (bv. re-integratie na arbeidsongeschiktheid, 
zwangerschappen, …). De vakbondsafgevaardigden 
bekijken mee wat er OK is voor het personeel (bv. 
camerabewaking) en hoe arbeidsongevallen voorkomen 
zouden kunnen worden. 

We vergaderen 1keer per maand, steeds op een vaste dag. 
Om de agendapunten vast te leggen heb ik voorafgaand aan 
de vergadering van het comité nog een vooroverleg met An. 
2 tot 3 keer per jaar is er ook een vergadering met alle PA’s 
van Stijn vzw. 

Zijn er al vaak incidenten geweest op De Witte Mol of 
valt dat nogal mee?

Evelien: Dat valt gelukkig nogal mee. Er is nog geen brand 
geweest, maar bijvoorbeeld al wel een zorggebruiker die 
een gevaarlijk product gedronken heeft. Arbeidsongevallen 
komen het meest voor. Het gebeurt bijna dagelijks, maar 
gelukkig vaak kleine dingen. Als ik de uitleg lees, denk ik 
soms bij mezelf “ hoe kan dat nu toch weer gebeurd zijn”. Slik 
– en verslikincidenten hebben de grootste impact op mij. 

Wat is het leukste aan je rol als PA?

Evelien: Vooral de verscheidenheid en diversiteit: ik kom 
overal en iedereen kent me. Er komt vaak veel computerwerk 
bij kijken (bv. logboeken nalezen), maar ik krijg ook de kans 
om vanachter mijn PC te komen en echt IN de leefgroepen 
te komen. 

Zijn er ook minder leuke kanten aan je rol?

Evelien: Ik vind het soms wel vervelend dat ik iedereen op 
de vingers moet tikken en vormingen geven voor een grote 
groep doe ik ook niet zo graag. Als ze mij bv. zien komen voor 
een brandoefening, dan denken ze al “allez, daar is ze weer” 
of “oei, hoe ging dat ook al weer”. Het is zeer belangrijke, 
maar droge informatie. Ik weet dat vorming erbij hoort, dus 
ik doe het natuurlijk wel, maar het is allesbehalve een sexy 
onderwerp…
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Jobbeurs van Stijn vzw
Dat het tegenwoordig moeilijk is om goed en voldoende personeel te vinden, dat moeten we jullie niet meer vertellen. Het is 
daarom belangrijk dat we elk initiatief dat daaraan een bijdrage kan leveren mee ondersteunen. Op 19 april 2022 hield Stijn 
vzw een jobbeurs. De Witte Mol sprong mee op de kar. Marieke Laenen, expert personeel vertelt ons hier meer over.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een jobbeurs te 
organiseren?

Marieke: Op het niveau van Stijn vzw hebben we een 
Centrale Ondersteuning Cel (COC) rond personeelsbeleid. 
Daar stelden we op het gebied van personeelsbeleid een 
lijst op met prioritaire thema’s waarmee we binnen Stijn 
vzw samen aan de slag willen gaan. Gezien de krapte op 
de arbeidsmarkt en de daardoor moeilijke zoektocht naar 
nieuwe medewerkers, en dan vooral leefgroep begeleiders, 
besloten we om de instroom van medewerkers grondig te 
bekijken. Hoe slagen we er in de toekomst in om geschikte 
medewerkers te vinden en hoe kunnen we Stijn vzw en de 
verschillende dienstencentra in de kijker zetten? Samen 
met VDAB gingen we dan ook op zoek . Zo kwam de 
gezamenlijke jobbeurs tot stand. 

Wie heeft dit mee vormgegeven?

Marieke: Binnen Stijn vzw nam de COC personeelsbeleid, 
samen met VDAB, de organisatie in handen. Vooral Karen 
van Sint Oda en Werner van de Klimroos hebben hun 
schouders hieronder gezet en ook de ondersteuning 
van VDAB was zeer goed. VDAB zorgde voor reclame en 
verspreiding van de vacatures. Intern gaven we de jobbeurs 
verder concreet vorm met een groep van medewerkers: 
coördinatoren Lin en Ilse, therapeut Tinne, Elke van 
leefgroep Anjers, Jo van leefgroep Knikker en ikzelf. Ook 
de dames van het onthaal hebben hun steentje bijgedragen 
door mee te ondersteunen: verdere verspreiding van de 
vacatures, onthaal van de deelnemers … 

Was er veel respons?

Marieke: 21 kandidaten schreven zich in. Daarmee ligt de 
respons voor De Witte Mol wat in de lijn én zelfs wat hoger 
dan die van de andere dienstencentra. Op zich kenden we 
dus een vrij goede respons. Ook waren er enkele kandidaten 
ingeschreven die uiteindelijk niet konden komen, daarmee 
werd persoonlijk contact opgenomen. 

Daarnaast was er ook een dame van VDAB aanwezig. 
Zij kwam kennis maken met De Witte Mol. Op die manier 
kreeg ze meer zicht op onze organisatie en kan ze ons in de 
toekomst beter bijstaan in onze zoektocht naar geschikte 
medewerkers. 

Zijn er ook echt sollicitaties uit voort gekomen?

Marieke: We hebben enkele kandidaten gezien voor een 
interview. Intussen zijn er effectief twee medewerkers, die 
zich hadden ingeschreven voor de jobbeurs, gestart als 
leefgroep begeleider op De Witte Mol. 

Is dit iets wat je nog zou doen in de toekomst?

Marieke: Dit is iets wat we in de toekomst zeker nog 
wensen te doen. Als organisatie is het belangrijk dat we 
vertegenwoordigd zijn op jobbeurzen, op die manier kunnen 
we onszelf meer in de kijker zetten en hopen we dat het 
gemakkelijker wordt om geschikte medewerkers aan te 
trekken. 
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Van met tegenzin logeren naar          
“mijn eigen kamer”

Els is een 45-jarige vrouw met het cerebellair syndroom. Ze 
was getrouwd en heeft een zoontje van 10 jaar. Door haar 
ziekte kwam ze weer onder het dak van haar ouders terecht. 
Zij omringen haar met de beste zorgen, maar dat is niet altijd 
even makkelijk voor 2 zeventigers. Els komt daarom om de 
14 dagen logeren op leefgroep Zandsluis van vrijdagavond 
tot maandagavond. Haar ouders Louis en Josee vertellen:

Van waaruit is de vraag naar logeren gegroeid?

Els haar ziekte is vastgesteld toen ze zwanger was van 
Vince. Ze heeft dan nog enkele jaren thuis gewoond en reed 
zelfs nog met de auto. Maar toen Vince ongeveer 3 jaar was, 
merkten we dat het niet meer ging en vangen we haar thuis 
op, dus nu ongeveer 7 jaar. Haar ziekte verergert, we merken 
dat ook het zorgen moeilijker wordt. Ze valt regelmatig, 
waardoor we haar niet meer alleen kunnen laten. Dat wil 
zeggen dat, als Els hier bij ons is, we continu bij haar moeten 
zijn en dat valt soms wel zwaar... 

Hoe zijn jullie dan bij De Witte Mol terecht gekomen? 

Els gaat al naar een dagopvang (Het Eepos in Geel) en het 
was eigenlijk door een begeleidster daar dat de bal aan het 
rollen is gegaan. Zij vroeg regelmatig hoe het met ons ging 
en we moesten toegeven dat het steeds moeilijker ging. Zij 
heeft dan de ‘punten’ van ons Els bekeken om te kijken welke 
logeermogelijkheden er waren. Zo zijn we dan bij De Witte 
Mol terecht gekomen.

Eigenlijk is de logeervraag ook snel in orde gekomen. We zijn 
in september (vorig jaar) op gesprek gegaan en in november 
kon ze al de 1e keer gaan logeren. 

Hoe heeft Els dit beleefd?

Ons Els is een ‘karakterke’, dus in het begin wilde ze niet graag 
gaan. Ze was bang dat ze niet meer naar de dagopvang kon/ 
mocht gaan en ze zei ook regelmatig: “waarom moet ik naar 
daar?”. 

Er komt steeds een zelfstandige verpleeghulp ons Els 
wassen en vanaf dat zij over De Witte Mol gezegd had 
“dat is precies een vakantie-oord” komt ze wel graag. Nu 
beschouwt ze de logeerkamer zelfs als haar eigen kamer. 
Ze wordt boos als we benoemen dat het een logeerkamer 
is of als er een andere zorggebruiker in de kamer komt. Dan 
roept ze: “dat is MIJN kamer”. 

Hoe beleven jullie het logeren?

De momenten dat Els niet bij ons is, genieten we van de 
rust. We hebben Els ook uitgelegd dat we graag hebben 
dat er goed voor haar gezorgd wordt als wij er niet meer 
zijn. In de toekomst hopen we daarom dat ze nog meer zal 
kunnen komen. Dat zal afhankelijk zijn of ze een budget krijgt 
toegewezen of niet. Voorlopig heeft zij dat nog niet (haar 
aandoening is zeldzaam en wordt niet aanzien als ziekte), 
maar er zijn nog onderzoeken bezig en ook haar punten 
worden herbekeken, waardoor we wel hopen op een budget 
en dus meer logeermogelijkheden. 



PERSO
N

EEL

18 19

Alle therapeuten terug op hun juiste plek 
na corona

Tijdens corona werden er heel wat maatregels genomen 
om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te 
gaan. Een van die regels was dat therapeuten niet meer 
clusteroverschrijdend mochten werken en dus bijgevolg 
aan slechts 1 cluster werden gekoppeld. Sinds mei? is deze 
regel niet meer van kracht en werden therapeuten dus 
terug verwelkomd in al hun clusters. Zandpoort vierde dit 
door in juni met alle therapeuten op uitstap te gaan met elke 
leefgroep uit hun cluster.

Waarom?

Door corona heeft iedereen wat op een eilandje geleefd en 
ook de therapeuten zaten versnipperd. Slechts 1 cluster waar 
je mocht komen, dus wat werden sommige zorggebruikers 
gemist … Het vieren naar terug normaal had dus eigenlijk 
een 2-ledig doel: de therapeuten die tijdens corona niet 
meer op Zandpoort mochten komen terug verwelkomen 
en natuurlijk voor de therapeuten een blij weerzien met de 
zorggebruikers door hen een leuke activiteit aan te bieden. 

Wat?

We hadden iets te vieren en de zomer stond voor de deur, 
dus daarom hadden we besloten om ijsjes te gaan eten. We 
prikten 4 data (want in onze cluster zitten 4 leefgroepen), 
brachten de leefgroepen op de hoogte, reserveerden een 
bus en hopla, klaar voor de uitstap(pen)! 

We gingen in de namiddag tussen 14u en 16u en hadden 
telkens schitterend weer. Eerst zorgden we dat alle 
zorggebruikers voorzien waren van een ijsje en daarna 
trakteerden we onszelf natuurlijk ook. In juni kwamen de 
buikjes van de therapeuten van cluster Zandpoort dus niks 
te kort. Wat heerlijk toch, om therapeut te zijn.
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Bouwprojecten: Vennestraat en 
blok 5 voor gedragsgroepen

In vorige edities van dit magazine konden jullie al lezen dat we met verschillende bouwprojecten bezig zijn. Als we mee willen 
in een veranderend zorglandschap, dan hoort vernieuwing hier ook bij. Anja (expert bouw en aankoop) geeft jullie een update.

Wat kan je al zien op de 2 bouwplaatsen

Vennestraat is een groot project, verdeeld over 3 partners 
(Molse Bouwmaatschappij + De Witte Mol + Heilig Hart 
Ziekenhuis). De werken gebeuren daar in fasen. Momenteel 
is de aannemer (Lamers) vooral bezig met het afwerken van 
BLOK B, het blok van de Molse Bouwmaatschappij / sociale 
huisvesting. De aanlag van de terrassen zou nu moeten 
gestart zijn: eerst onze terrassen aan de achterzijde en dan 
de verharding leggen van de Vennestraat tot aan onze blok 
( Blok A). Dit zal klaar zijn voor de oplevering van het project, 
zodat we vlot kunnen verhuizen. Tot eind dit jaar hebben zij 
nodig om de rest van het domein aan te leggen (tuin + paden 
+ afvalcontainers in grond).

BLOK 5: momenteel is de aannemer ruwbouw (Bouw 
Service) bezig met het metselen van de binnenmuren 
en tevens de gevelstenen. Gelijktijdig zijn wij de 
voorbereidingen voor de afwerkingsfasen aan het doen 
(binnenschrijnwerk + schilderwerken + omgevingsaanleg). 
Deze loten moeten nog aanbesteed worden. Eveneens 
overlopen we achter de schermen nog een aantal items 
om de werken vlot te laten verlopen: overlopen van de 
technieken zoals ze destijds zijn vastgelegd (klopt alles nog 
– hebben we niets over het hoofd gezien); uitzoeken hoe 
de aansluitingen op de hoofdinstallaties van DWM het best 
gebeuren, zoals branddetectie + oproepsysteem + water + 
riolering + elektriciteit.
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Waar lopen we op dit moment tegenaan?

Vennestraat: de onderaannemer van de 
elektriciteitswerken heeft de handdoek in de ring 
gegooid, nadat hij verder en verder achterop geraakte 
met het uitvoeren van die werken. Hierdoor lopen andere 
werkzaamheden achterop zoals vloer – en tegelwerken; 
binnenschrijnwerk; schilderwerken. Bijkomstig is het werk 
dat hij heeft gedaan alles behalve in orde (zoals gevraagd op 
plan en zelfs volgens voorschriften). 

BLOK 5: tot voor kort was er geen Nederlands sprekende 
werfleider op de site aanwezig. Hierdoor was communicatie 
niet altijd even gemakkelijk en rezen er ook problemen. 
Momenteel heeft de aannemer wel iemand voorzien om dit 
korter op te volgen. Dit is een heuse meerwaarde.

Wat loopt er goed?

Vennestraat: de architect kent zijn dossier zeer goed, 
evenals de aannemer en ingenieurs. Communicatie 
verloopt hier meestal vlot. Problemen worden op de 
werfvergaderingen besproken en gepaste compromissen 
worden gesloten. Ze staan allemaal open voor de informatie 
die Anja aanreikt en die betrekking heeft op de infrastructuur 
in functie van de bouw. 

BLOK 5: de werf is op de locatie van DWM, waardoor er 
een goede opvolging is vanuit de betrokken medewerkers 
van DWM. Marcel Konings volgt de werf op de voet op als 
vrijwilliger, wat een hele aanwinst is.

En de oplevering?

Vennestraat: dit is momenteel nog koffiedik kijken. Niet 
alleen heeft de elektricien het werk doen vertragen; er zijn 
in de bouw veel problemen met leveringen van materialen. 
Normaal gezien zal er eind september opgeleverd worden. 
Daarna moeten er in ons gebouw nog heel wat afwerkingen 
gebeuren (installeren toestellen in keukens, aankleden 
ruimtes, plaatsen gordijnen, installeren oproepsysteem, …) 
vooraleer er kan verhuisd worden. We rekenen momenteel 
op een maand hiervoor.

BLOK 5: zoals afgesproken met de aannemer en architect 
zal dit gebouw normaal gezien opgeleverd worden zomer 
2023.

Een nieuwbouw zetten vraagt heel wat werk, wat dan te 
zeggen van 2 bouwprojecten? Een hele klus om te klaren, 
om mee te blijven en goed op te volgen. Anja werkt zich 
uit de naad om het overzicht te behouden, onverwachte 
moeilijkheden het hoofd te bieden en een goede 
communicatie te onderhouden met alle mogelijke partijen. 
En dan worden de eerste stappen al gezet voor alweer een 
volgend project: Mr Miel.
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Therapie op maat: een koppeling tussen 
het verleden en het heden

Marc woont sinds ongeveer 2 jaar op leefgroep Glasraam. 
Van vroeger herinnert hij zich nog heel veel en vaak grijpt hij 
ook terug naar dat verleden. Het vroeger was dan ook het 
aanknopingspunt voor therapeute Claudia om op zoek te 
gaan naar een aangepast aanbod voor Marc. 

Zijn verleden

Marc is 64 jaar en was van beroep een cartograaf die 
vooral het nationale waternetwerk in kaart bracht. Hij weet 
daarover nog steeds leuke anekdotes te vertellen. Voor zijn 
letsel engageerde hij zich heel actief in de jeugdbeweging 
en tegelijkertijd was hij een handige duizendpoot die zowel 
in het atelier van zijn vader mee meubels maakte alsook op 
de boerderij van zijn oom de handen uit de mouwen wist te 
steken. 

Muziek als rode draad

Mede door zijn actieve rol in de jeugdbeweging, waar zingen 
van traditionele en vrolijke liederen aan het kampvuur of 
tijdens een dagtocht met de fiets of te voet aan de orde 
waren, staan de tekst en de melodieën nog steeds in zijn 
geheugen gegrift. 

Uit mijn therapiemomenten met Mark blijkt ook dat hij een 
echte creatieveling is. Zo kan hij vlot een tekst verzinnen op een 
bestaande melodie. Zo zijn we bezig met een toepasselijke 
tekst voor het Glasraam op de melodie van het lied “ In de 
stille Kempen”. Het viel dus heel snel op dat Marc bijzonder 
graag zingt en dat hij de teksten van vroeger nog vlot uit zijn 
geheugen kan ophalen. Dit heeft ertoe geleid dat we op 
zoek zijn gegaan om hier een gepast antwoord op te kunnen 
formuleren. Dit hebben we dan gevonden in koorzang. 

Het koor

Ik wist dat één van onze vrijwillige naaimoekes zingt in een 
koor, dus de link was snel gemaakt. Even later hadden we al 
een eerste contact met dirigent Fons Nijs en zijn we dus een 
kijkje gaan nemen bij het koor van Achterbos. 

Marc zong meteen alle liederen mee en dit uit volle borst. Hij 
genoot met volle teugen! Maar ook de leden van het koor 
waren laaiend enthousiast met deze nieuwe aanwinst. Het 
aanbod is dus echt op het lijf van Marc geschreven. Het plan 
is dat Marc vanaf september 1 keer per maand het koor als 
extra mannenstem mag ondersteunen. Marc, ik en het koor 
kijken er alvast naar uit. 
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Voorstelling wijnbrochure 2022-2023
In onze wijnbrochure van dit jaar zijn er heel wat 
vernieuwingen gekomen. Niet minder dan 9 nieuwe 
wijnen hebben een plaatsje gekregen in ons assortiment 
waaronder ook één champagne.

Enkele van onze klassiekers kunnen we niet voldoende 
aanbieden door de slechte weersomstandingsheden van 
vorig jaar. Mocht je deze wijnen toch willen bestellen, neem 
dan gerust contact met ons op.

Anderzijds hebben we met ons deskundige proefteam 
volgende interessante wijnen geselecteerd: 

 Î een prachtige witte wijn uit de Loire 
 Î een volle Bourgogne
 Î een klasse Saint-Emilion voor een zacht prijsje
 Î twee karaktervolle Italiaanse wijnen
 Î Champagne van 100% Pinot-Noir
 Î drie topproducten uit Zuid-Afrika waaronder eenrosé 

van Pinotage wat zeer zeldzaam is en een Merlot ‘Ietsie 
Anders’

De nieuwe wijnen zijn in het groen aangeduid op onze lijst.

De samenstelling van onze wijnpakketten vind je terug op 
onze website. Voor andere samenstellingen, verpakkingen 
of vragen over de wijnen mag je altijd contact opnemen met 
Fons Wouters (014 318724)

 Wijnproeverij en afhalen kaasschotels

Op vrijdag 2 december van 14.00u tot 19.00u en op 
zaterdag 3 december van 11.00u tot 16.00u kan je bestelde 
kaasschotels komen afhalen.

De kazen zijn op punt geaffirmeerd en vergezeld van een 
passende garnituur.

Een kaasschotel om van te genieten en bovendien 
mooi verpakt om aan iemand cadeau te geven of als 
relatiegeschenk. 

Bij de afhaling van de kaasschotels kan iedereen ook  
al onze wijnen proeven en natuurlijk bestellen. Deze zijn 
dan vanaf 7 december beschikbaar, dus nog ruim op tijd 
voor de eindejaarsfeesten.

Onze wijnbrochure en de flyer voor de kaasschotels en 
wijnproeverij vind je in dit nummer van De Witte Mol Contact.



Zaterdag 15 oktober 2022 

Gastronomische Wijnhappening

Oktober

December

Februari

April

Juni

Vrijdag 2 december  2022 

Afhaling Kaasschotels & wijnproeverij

Zaterdag 3 december 2022 

Afhaling Kaasschotels & wijnproeverij

Zaterdag 11 februari 2023

Valentijns wandeling : gebroken hartjes, gebroken pijltjes

20 - 23 april  2023

De Witte Mol feest

Zondag 11 juni 2023

De Witte Mol wandelt & fietst 

De Witte Mol Kalender


