
 

 

 

 

 

 

       
 

     
 

      
 

Ithaka - Nieuws  

lente 2018 

Uitgiftekantoor 8400 Oostende 1

   

Verantwoordelijke uitgever: 

Liesbet Billiet 

Kaaistraat 35 

8400 Oostende 

  

 

3
-m

a
a
n

d
e

li
jk

s
 t

ij
d

s
c
h

ri
ft

 v
a
n

 v
z
w

 I
th

a
k
a
  

- 
P

 1
0
9
0
8
9
 -

 V
ie

re
n

tw
in

ti
g

s
te

 j
a
a
rg

a
n

g
 n

r 
3
 -

  
a
p

ri
l 
2
0
1
8
 

   



~ 2 ~ 

 

 

 

 

 

  
 

Lente 2018   

 

Voorwoord 

 

Lente, 

De zomer in aantocht 

de winter voorbij 

de herfst nog ver weg… 

Ook in de Ithaka - winter is er al weer heel wat voorbij: 

de soldenweek, de valentijnskookworkshop, de karaoke-avond. 

 

Maar nog heel wat lente-acties in de pijplijn: o.a. de opstart van het nieuwe 

woonproject De Condor! Spannend! 

 

Het slotmoment van 25 jaar Ithaka, op 17 november lijkt nog ver weg, maar ook 

daar zijn de voorbereidingen volop bezig! 

 

 

Veel lente - kriebels  - lees - plezier! 

Groeten vanwege Liesbet en de Odysseusredactie! 

 

 

 

 

Kaaistraat 35, 8400 Oostende 

Tel. 059 51 48 10 - Fax 059 51 71 12 

Rek. nr. BE64  3800 0969 8152 

info@vzw-ithaka.be - www.vzw-ithaka.be 
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ENKELE MOMENTEN UIT HET LEVEN VAN ANDRE WEYMEIS 
 
 

We volgden mee met André Weymeis, vanaf 2018 de nieuwe voorzitter van het 

ouderoverlegplatform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcel Vandepitte gaf na jaren 

lange inzet de fakkel door.  
Daar klinken we op!  

  
Mijn zangtalent was niet zo groots, 

maar wel live, samen met Marcel en 
Jean-Pierre, de accordeonist. 

 

Nog altijd met evenveel passie 

geef ik autorijlessen. Zowel 

praktijk als theorie! 
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UIT  ONS  DAGBOEK     
 
         

Nieuwjaarsfeest 
 

Giel: “Op 8 januari hielden we een nieuwjaarsfeest in Ithaka. Rond 11u30 

startten we met het aperitief, we klonken op ’t nieuwe jaar! Tijdens het 

aperitieven hebben we geschenkjes gegeven. Iedereen had een 

naampje getrokken voor wie hij/zij een geschenkje moest kopen. Ik gaf 

een geschenk aan Jan en kreeg er eentje van Liesbet. Ellen en Michèle 

waren de koks van dienst. Ze maakten een heerlijk feestmenu klaar: 

kalkoenrollade, peren met veenbessen en röstiaardappelen! Heerlijk!! 

Als dessert was er ijstaart en koffie. Het was een gezellig dag.” 
 

Nieuwjaarsreceptie 
Sofie: “Op maandagavond 22 januari was er om 19u een nieuwjaarsreceptie in Ithaka. We waren 

met veel mensen. Ook de mensen waren aanwezig die in het kader van Music For Live een 

warme actie voor ons deden. Tijdens de speeches werden zij daarvoor bedankt. Liesbet gaf ook 

goed nieuws: in 2018 start een nieuw woonproject: ‘De Condor’ in Oostende. Marcel Vandepitte 

gaf in z’n speech aan dat hij zal stoppen als voorzitter van het ouderoverlegplatform. Zijn 

opvolger, André Weymeis, werd die avond voorgesteld. Daarna genoten we van een drankje en 

hapjes. Ik doe dat graag, aperitieven! Tijdens de receptie konden we in de IthakaShop shoppen, 

het waren heuse solden! Ik heb genoten van de leuke avond!”  

 

                      

             Aperitieven                                 de personen die een warme actie deden                              de coaches                   

 

Dag van de coördinator 
 

 

Hannes: “Op dinsdag 30 januari hebben we Liesbet in de bloemetjes 

gezet, het was dan dag van de coördinator. Liesbet is nu reeds 5 jaar 

onze coördinator. Liesbet was heel blij met de verrassing! We hadden 

vlaggetjes opgehangen in de living, hadden een aperitiefje voorzien en 

hadden geschenkjes voor haar. Zo kreeg ze een doos met tekstjes, foto’s, 

tekeningen van de cliënten, RVB en de coaches. Liesbet was daar heel 

blij mee. We hopen dat Liesbet nog lang onze coördinator zal blijven!” 
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BEGELEID WERKEN   

 
 

Isabelle werkt in het Huis van het Kind 
Isabelle: “Eind vorig jaar stopte mijn BW in de Sel. Door veranderingen kon 

ik daar niet verder BW doen. Gelukkig vond Michèle snel een nieuw BW! In 

2018 kon ik starten in het Huis van het Kind. Ik ga er elke vrijdag een ganse 

dag werken, over de middag kom ik wel in Ithaka om te eten. Ik tel 

pampertjes per 25 en steek ze in een zakje. Verder snij ik groentjes voor de 

kindjes in de opvang. En tenslotte was ik het speelgoed van de kindjes. Ik 

werk er heel graag!” 

 

 

Cursus Sociale vaardigheden op het BW 
Caroline: “Ik volg op donderdagvoormiddag de cursus over sociale vaardigheden op begeleid 

werk.  Het zijn 3 donderdagen dat we les volgen.  Siska van de Leerwinkel van 

Tordale geeft de cursus.  Ik volg de cursus samen met Jonas, Ashley en mensen 

van Duinhelm en van de Rozenwingerd.  We leren hoe we op een goeie 

manier een gesprek moeten voeren.  We leren ook hoe we best reageren op 

bv. opmerkingen.  Dit doen we met korte toneeltjes.  Soms is het moeilijk om op 

de vragen te antwoorden.  Ik twijfel soms of mijn antwoord juist zal zijn.  We 

werkten met rode en groene kaarten en mochten dan zeggen waarom iets 

juist of fout was.” 

 

Etentje met mijn BW 
 

Polly: “Op een zaterdag zijn we naar Brugge gaan eten met de 

collega’s van ‘t Optimistje. Valerie was er ook bij. We hebben 

Chinees gegeten en het was super lekker. Ik heb 4 borden gegeten 

en 2 desserts. Inne kwam ons ophalen en bracht ons ook weer thuis. 

We hebben veel gelachen! Groetjes van Polly.” 

 

 

 

Mijn eerste Begeleid werk 
Kenny: “Hallo, mijn naam is Kenny De Valck en ik werk ondertussen al mijn vierde maand in Ithaka 

als cliënt.  We hebben een tijdje moeten zoeken naar begeleid werk.  Ik wilde 

graag administratief werk doen.  Uiteindelijk hebben we werk gevonden in de 

Zeevaartschool.  Ik ben ondertussen één keer geweest, vlak voor de 

paasvakantie.  Ik ga er elke donderdagnamiddag werken van 13u30 tot 16u.  

Ik mocht er volgende taken doen: folders plooien, brieven bij elkaar tellen en 

nieten en dan moesten ze per verschillende aantallen in een bladwijzer 

gestoken worden.  Ik heb ook de dossiers aangevuld, telkens een blaadje 

tussen een folder gestoken.  Ik heb ook ringmappen afgekuist met een doek 

en gecontroleerd of ze nog in orde waren.  Els is mijn werkbegeleidster.  Begeleid werk is voor mij 
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een grote meerwaarde.  Ik ga 2,5 dagen naar Ithaka en het is goed dat ik de andere momenten 

begeleid werk kan doen.  Ik wil zeker nog een tweede werk om mijn week goed te vullen, in een 

winkel of in een magazijn.  Het is goed om alles rustig op te bouwen.” 

 

                       

 

VRIJE TIJDS - COACHING 

 
 

Galabal 
Kim: “In januari was het galabal in Gistel. We hebben allemaal gedanst. Ik heb met Ellen en Davy 

en Dayenne gedanst. Sweet Caroline. Ik heb meegezongen. We hebben een teusje gedronken 

en veel plezier gemaakt. Michèle heeft mij thuis afgezet met het busje van Ithaka. Dat was ook 

leuk. Groetjes van Kim.” 

Davy: “We hebben gedanst. Ik heb met Kim gedanst. We hebben boterkoeken gegeten. We 

hebben een speciaal drankje gedronken. Het was goed. Galagroeten van Davy.” 

       
 

          Davy en Kim                                                                   Kim en Tijl                                           Caroline, Polly en Griet: dansen! 

 

Etentje tekenschool 
Mieke D.: “Op 22 februari ben ik samen met Nimfa naar de Schelpe 

geweest voor het jaarlijkse etentje van mijn tekenschool. Ik schilder al 16 

jaar bij ‘het penseeltje’ ! Het was een hele gezellige middag! We kregen 

eerst een aperitiefje met hapjes, dan garnaalkroketjes en het 

hoofdgerecht was vis met groentjes en puree. Ten slotte kregen we nog 

een dame blanche met 3 bollen ! We hebben niet alles op gekregen maar 

het was wel super lekker !”  

 

Kleuterfeest 
 

Dayenne: “Op vrijdag 16 maart hebben we iets vroeger koffiepauze 

gehouden, dit omdat we naar het kleuterfeest van het College 

gingen. Ik ben samen met Sofie, Davy, Kiliaan, Polly en Michèle 

geweest. Er waren veel mensen, vooral mama’s en papa’s van de 

kleutertjes. De kindjes hebben veel gedanst op het podium. De juffen 

hadden zich verkleed in nonnetjes. Dat was super grappig! Ik heb 

meegezongen en gedanst! Het was leuk! Groeten van Dayenne.” 
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B&B werk @ ithaka 

 
 

Mappen vullen voor het Sociaal huis 
 

Kenny: “Ik mocht helpen aan een leuk werkje voor het Sociaal Huis. 

Mailing is mijn lievelingswerk. Ik schoof blaadje in volgorde in plastiek 

mapjes. De mapjes moesten in een blauwe map. Op het einde moesten 

er 10 lege plastiekmapjes komen. Vooraan in de kaft moest er ook een 

voorblad. In totaal hebben we 80 mappen gevuld. Hopelijk komen er nog 

zo’n opdrachten om aan te werken, dat zou ik heel fijn vinden.“ 
 

 

 

 

WIE BEN IK? 
 
 

De oplossing van de vorige foto was: Geetha Kanahera-Arachichi. 10 lezers hadden het juist en 1 lezer had 

het fout. Proficiat aan Jonas Van Quakebeke, want jij bent de winnaar. Je kan het geschenk komen 

ophalen in de IthakaShop. Opnieuw een foto om te raden wie het is! Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ik ben niet geboren in Oostende.  

* Ik ga graag wandelen. 

* Mijn lievelingseten is pizza.   

* Ik zie graag een hond.  

* Ik luister graag naar Clouseau.  

* Ik heb geen lievelingsdrankje. 

Als lezer van Odysseus kan U deelnemen: vul het onderstaand strookje in en bezorg of mail 

(ithakashop@vzw-ithaka.be) het voor eind juni 2018. Je kan er een prijs mee winnen: een pakket ter waarde 

van 5 € uit de IthakaShop. De winnaar wordt in de volgende Odysseus bekend gemaakt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………............................................................................................ 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De persoon op de foto is:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Soldenweek 
Mieke V.: “Op de dag van onze nieuwjaarsreceptie, 22 januari 2018, startten we met de 

soldenweek in de IthakaShop. Al het decoratiemateriaal werd aan kleine ronde prijzen verkocht. 

We kleefden vooraf op alle producten een gekleurde ronde sticker. Elk kleur had een prijs, bv. 

was donker blauw 1 €, en geel 3 €, … .  Doordat we veel producten hadden, installeerden we de 

verkoop in de bureau van Vicky. Tijdens de nieuwjaarsreceptie heb ik samen met mijn mama 

decoratie gekocht voor in mijn appartementje. Door het grote succes werd de soldenweek 

verlengt tot eind januari. We waren heel tevreden over het succes van de solden in de 

IthakaShop.” 
 

                  
           flyer                        Hannes kleeft                  We zijn klaar voor de solden              Francine en Mieke aan ‘t shoppen 

                                              stickers 

 

 

GEZOCHT: kroonkurken 
Vicky:”Voor het maken van onze eigen producten zoeken we 

kroonkurken. Als je  ‘onbeschadigde’ kroonkurken hebt, kan je die 

bezorgen in de IthakaShop. Alvast dank je wel.” 

 

 

 

 

MENSEN KOMEN EN GAAN 

 
 

Stagiairs-coaches 
 

 

Shari: “Hallo, ik ben Shari Govaere. Ik ben 20 jaar. Ik kom stage 

volgen van 26 maart tot 25 mei. Ik studeer leefgroepenwerking in 

het Vesalius Instituut te Oostende. Dit is mijn 7de en laatste jaar. Ik 

ben reeds afgestudeerd als zorgkundige. Ik woon in Oostende. Als 

hobby dans ik graag en ben leidster in de Chiro.” 
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25 jaar Ithaka 

 
 

Gezelschapsspelen op z’n Grieks 
 

Katrien: “We hebben gezelschapsspelletjes gespeeld in de krokusvakantie. Ik 

denk dat Ellen die spelletjes meegebracht heeft van thuis. We hebben gespeeld 

tot het tijd was voor het vieruurtje. Ik heb gebikkeld. Bij de Grieken, in de tijd van 

Odysseus, was dat van schapenbotjes gemaakt. Ze speelden ook 

dobbelspelletjes. Ik speel met mijn mama soms woordenmix. Dat is een soort 

modern dobbelspel. Ellen had dat ook mee. Ik doe dat graag. Het was leuk.” 

 

 

Griekse Valentijnskookworkshop       

Davy: “Op Valentijnsdag, 14 februari dus, was er in Ithaka een Griekse kookworkshop. We kookten 

Grieks omdat Ithaka komt uit de Griekse geschiedenis. Als voorgerechtje maakten Veronique, 

Mieke V. en Vicky paprika’s gevuld met gehakt en feta en daarbij een Tzatzikisaus. Samen met 

Griet hielp ik met het hoofdgerecht. Dit was moussaka. Daarvoor sneed ik de courgettes die door 

Jan en Kiliaan werden gebakken. We kregen ook hulp van Giota, een mevrouw afkomstig uit 

Griekenland. Zij had voor ons nog een typisch Grieks dessert klaargemaakt! Het waren heerlijke 

gerechten. Nadien kregen we elk nog een bundeltje met de receptjes en  info over Griekenland. 

Ik heb ervan genoten, groeten van Davy.” 

 

           
 

    Veronique              Davy  en Jan snijden courgettes                Jan en Kiliaan aan ’t bakken            Griet en Giota 

 

Ambiance op de karaokeavond 
Frank Dedeckere: “Op donderdag 22 februari was er een karaokeavond in de Boeie. Residenten 

Sil en Stefanie en coördinator Maria van de Bezaan hadden dat georganiseerd. Zij hadden die 

avond hele mooie en sexy kleedjes aangetrokken! Zelf had ik ook mijn beste kledij uit de kast 

gehaald. Ik was namelijk de presentator van dienst. Ik was enorm gelukkig dat ik dat mocht doen! 

Zelf heb ik ook een liedje gezongen. Ook andere bewoners van de Bezaan, mensen van Ithaka 

en ouders hebben gezongen. Er werd zelfs accordeon gespeeld. Als afsluiter zongen alle coaches 

samen een eigen lied over 25 jaar Ithaka. Iedereen heeft goed en mooi gezongen en ik was trots 

en fier op mijn presentatie. Het was een echte sfeeravond met veel ambiance en met zang en 

dans. Het was werkelijk on-geloof-lijk! Doen we dat volgend jaar opnieuw?”  
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       De 3 organisatoren                 presentator Frank                      Jonas en Vanessa                 de polonaise! 
 

Fotografie Odyssee door Oostende 
Mieke D.: “We zijn één keer foto’s gaan trekken en dan nog een keer. Het was: Foto’s trekken van 

wat ik zélf belangrijk vind in mijn leven, en mooi. En Glenn ook en Philippe en Ellen. Ik laat mij niet 

doen. Ik beslis zélf. Ik heb mijn appartementje getrokken en het appartement van Moeke en de 

school van mijn broers. En ook veel bloemen en de boten aan het water. En het standbeeld van 

de koning die gestorven is op de verjaardag van mijn zus. Philippe heeft foto’s getrokken van 

muziek dingen. Voor iedereen is dat anders. Ellen zegt: “Iedereen heeft zijn eigen verhaal.” 

             
                  

                  Mieke D.                                   Glenn                               Philippe                                    Mieke, Ellen en Philippe  
 

 

WIST  JE  DAT… 
 
 

 

             Caroline verkozen werd tot G-sporter van stad Middelkerke. Proficiat! 

 Elke vrijwilliger een memorystick met foto kreeg tijdens de week van  

de vrijwilliger. 

 Griet te zien is als coach in ‘Down the road’ op één. We zijn heel fier zijn op Griet! 

 Nick op de karaokeavond Nicolette was!  

 Pieter het warm krijgt van ’t strijken!  

 We Marcel Vandepitte willen bedaken voor z’n jarenlange inzet als voorzitter van het 

ouderoverlegplatform.  
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WOONPROJECTEN:                         EN DE CONDOR 

 
 

Investeringen in brandveiligheid 
Omwille van de brandveiligheid heeft de Raad van Bestuur beslist om op elke 

verdieping in de Bezaan brandhaspels te laten installeren. Deze kunnen bij brand door 

de brandweer gebruikt worden. Daarnaast wordt er ter hoogte van de voordeur een 

hekken in de omheining geplaatst zodat het gebouw makkelijk bereikbaar is voor de 

brandweer.  

 

Signeren boeken Rotary 

Jan en Glenn: “Op de bewonersvergadering signeerden wij (bewoners, 

residenten en coördinatoren) allemaal samen boeken voor Rotary Oostende 

Ter Streep. Rotary steunt de Bezaan al van in het begin. Rotary bestelde in 

totaal 51 boeken over de Bezaan en vroeg ons om in elk boek iets persoonlijks 

te schrijven. Gelukkig moesten we er geen 51 ondertekenen. We kregen er elk 5 

om iets in te schrijven. Dat vroeg wat ‘peiswerk’, maar we deden het graag. We 

schreven dat we er graag wonen en er niet meer weg willen. En we bedankten 

de Rotary. Het was leuk om te doen. We voelden ons precies bekende 

Vlamingen.”  

 

Infoavond over De Condor 
Nick Weymeis: “Op maandag 5 februari was er een infoavond over het woonproject De Condor. 

Die vond plaats in De Antenne in de Torhoutsesteenweg, niet ver van De Condor. Er was veel volk, 

meer dan ik had verwacht! Er waren ook heel wat mensen van Ithaka die ik kende. Liesbet en 

Maria gaven die avond uitleg over De Condor: over de appartementen, de prijs en de 

residenten. Daarna mochten we ter plaatse gaan kijken. Het was redelijk donker, maar ik zag 

toch dat het mooi was. Achteraf heb ik gezegd tegen mama en papa dat ik het helemaal zie 

zitten en er graag zou komen wonen. Daarna was het in spanning afwachten of ik er wel of niet 

bij zou zijn. Als ik erbij ben, geef ik zeker een feestje. Behalve mijn ouders en mijn broer weet op dit 

moment nog niemand ervan. We willen de rest van de familie verrassen!” 

          

            Appartementen gaan bekijken                                          Katleen                                              De Condor      
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ONZE SPONSORS  

 
 

 

 

Winkel vzw Ithaka - Kaaistraat 35 – 8400 Oostende 

059/51.48.10 – ithakashop@vzw-ithaka.be 

 Openingsuren: 

Maandag:     9u30 – 12u15 / 14u00 - 16u30 

Dinsdag:     9u30 – 16u30 

Woensdag:     9u30 – 12u15 / 14u00 - 16u30 

Donderdag:   9u30 – 12u15 / 14u00 - 16u30 

Vrijdag:     9u30 – 12u15 / 14u00 - 15u00 
 

 

Verkooppunt Oxfam producten, afhaalpunt bioproducten Biobelloplus, 

handmade producten, decoratieproducten en Ithakawijnen. 
 

 Vzw Ithaka coacht mensen met een verstandelijke beperking  

in werken, wonen en andere vragen. 

  

 


