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Herfst 2018   

 

Voorwoord 

 

In de herfst vallen we zeker niet stil in Ithaka… 

 

 We hadden een actieve en creatieve start van de herfst met de Ostend Night 

Run en Drawing Days. 

 De bewoners van de Bezaan en Condor hadden een gezamenlijke uitstap. 

 In het kader van 25 jaar Ithaka trokken we speurend op weg langs begeleid 

werken en historische monumenten. 

 We konden enkele nieuwe coaches verwelkomen. 

 We sloegen de benen los op het Bootsea festival. 

 Er  startten 3 cliënten met een nieuw begeleid werk. 

 De coaches genoten van een ontspannende teamdag. 

 We moesten helaas ook afscheid nemen van Valerie.  

 We zijn met de theateracademie druk aan ’t oefenen voor ons slotfeest.  

 

            Groeten vanwege Vicky 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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UIT  ONS  DAGBOEK     
 
         

Ostend Night Run 

Liesbet en Hannes: “Op zaterdag 22 september waren we met een Ithaka-ploegje zo enthousiast  

om zelfs door de regen deel te nemen aan de Ostend NIght 

Run. Het was een parcours van 7 km, met heel wat ‘animatie’ 

onderweg. Er stonden muziekgroepjes langs het parcours, 

mooie belichting in het park, een vuurspuwer op het einde van 

de strekdam, moedige supporters,… We liepen door de 

ondergrondse parking, door de Sint-Petrus- en Pauluskerk, over 

de speelplaats van het O.L.V.-college, door de winkelstraten, in 

het casino, door de Japanse tuin, langs de Drie Gapers, langs 

de zeedijk… Aan de aankomst kregen we een medaille, een 

sportdrankje en een banaan. Het was een mooie ervaring! Knap georganiseerd door Rotary 

Oostende Ter Streep! En…wij natuurlijk trots op ons Ithaka-team! !  Sportieve groet, Liesbet, Jonas, 

Hannes en Nick.”  

Teamdag coaches 

Vanessa: “Op maandag 24 september was Ithaka gesloten omdat er een teamdag gepland 

stond voor alle coaches. 

In de voormiddag waagden wij ons aan de fotozoektocht begeleid werken. We gingen op 

verkenning langs de vele begeleid werkplaatsen van onze Ithaka cliënten en langs historisch 

monumenten van stad Oostende. Het was een verrijkende wandeling onder een mooi 

herfstzonnetje en met een frisse zeebries. Gelukkig konden we ons verwarmen met een aperitiefje 
‘en route’. 

Over de middag mochten we genieten van een heerlijke maaltijd in de Passe Vitte. We wisten 

onze honger te stillen met lekkere pasta’s en salades. We kregen eveneens de kans om kennis te 
maken met onze nieuwe coach Caro. 

In de namiddag vond je ons terug in de Puzzle Escape Room aan de Karel Janssenslaan. We 

werden opgedeeld in twee teams. We kregen een kortfilm te zien in een mini Rialto-cinema over 

wat er ons te wachten stond in de ‘Escape Room’. We werden opgesloten in het ‘Cabaret 

Montmartre’ en kregen een uur de tijd om te ontsnappen. Of we daar in slaagden?? NATUURLIJK! 

Iedereen ging met een aangenaam en ontspannen gevoel naar huis!” 

                  
               fotozoektocht                                                    middagmaal                                           Escape Room 
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BEGELEID WERKEN  

 
 

Mijn begeleid werk in de firma Sucake 

Kenny: “Voor mijn tweede begeleid werk wilde ik heel graag industrieel werk doen.  Anneleen 

heeft een lange zoektocht afgelegd tot we iets vonden.  Uiteindelijk 

kwamen we uit op het bedrijf Hanssens Bake en Food in Oostende.  Ik werk 

eigenlijk voor het bedrijf Sucake, dat is op dezelfde plaats.  In dat bedrijf 

maken ze koekjes zoals bokkenpootjes, frangipanes, wafeltjes,…  Ik kan er 

individueel industrieel werk doen.  Het is gemakkelijk te bereiken met de 

bus.  We zijn eerst gaan kennis maken in het bedrijf.  We kregen een 

rondleiding van Victor Hanssens.  Ik mocht starten op maandag 27 

augustus.  Als ik toekom laat de magazijnier me binnen.  Dan ga ik naar 

boven en ik doe mijn werkkledij aan (een T-shirt, 

bakkersbroek, veiligheidsschoenen en een 

haarkapje).  Dan steek ik mijn spullen en mijn kleren in mijn locker.  En drink 

ik een tas koffie.  Om 8u25 ga ik naar beneden waar ik eerst mijn handen 

grondig was met zeep en water.  Ik zoek Jordan, dat is mijn 

werkbegeleider, en ik vraag wat ik mag doen.  Meestal werk ik bij Frank.  

Meestal mag ik frangipanebodems in siliconenplateaus leggen.  Daarna 

worden die opgevuld met frangipanedeeg.  Die gaan dan in de oven en 

als die er uit komen mag ik ze uit de siliconenmatjes halen en schikken op 

platen.  Op mijn eerste werkdag heb ik dozen geplooid.  Ik hoop dat ik dit 

nog eens mag doen want dat was ook leuk werk.  De mensen die er 

werken zijn erg vriendelijk.  Om 10u neem ik pauze met de collega’s van de Oesterbank.  Dat vind 

ik fijn, zo leer ik ook nieuwe mensen kennen.  Jordan en Frank en de directie zijn tevreden over 

mijn werk.  Ik ben heel content dat ik daar kan werken.  Ik vind het belangrijk om begeleid werk te 

doen.” 
              

Mijn nieuw werk in ontmoetingscentrum de Schelpe 

Sandra: “Ik ben gestart met werken in de Schelpe op donderdag 13 september.  Ik ga er elke 

donderdag van 9u30 tot 11u30.  Ik ga met de fiets naar de Schelpe.  Ik doe 

eerst mijn schort aan.  Dan vraag ik aan Nancy, mijn werkbegeleidster, wat ik 

mag doen.  Ik start altijd met het vullen van de waterkannen en ik zet ze op 

de tafel.  Dan begin ik met het dekken van de tafels: ik zet de soepborden, ik 

leg er een servetje in en zet ook de bordjes klaar voor de boterhammetjes.  

Dan leg ik het bestek.  Ik zet ook de glazen omgekeerd bij de borden.  Om 

10u30 heb ik pauze samen met de collega’s.  Na de pauze zet ik de peper- en 

zoutvatjes op tafel en de botertjes.  Per bord is er één botertje voorzien.  Mijn 

laatste werkje is het leggen van de boterhammetjes.  En als er nog tijd over is 

dan plooi ik de handdoeken.  Ik vind het erg leuk om daar te werken.  Ik heb toffe en fijne 

collega’s.” 
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Werken in ’t Kroegske 

Yves: “Ik wilde begeleid werk doen in een echt café.  Mijn mama dacht aan ’t 

Kroegske op het Pauluspleintje.  Na de Paulusfeesten zijn we langs geweest en ik 

mocht er beginnen werken.  Ik werk daar nu elke woensdag bij Iwein en Renée. 

 Ik ga te voet naar mijn werk.  Ik zet de lege bakken buiten op het bankje (voor 

de brouwer).  Ik ruim het kaartgerief op van de kaarters.  Ik veeg de terrassen.  

En ik kuis ook de tafels en de stoelen op het terras achteraan.  Als ik klaar ben 

met werken krijg ik een pintje, in een flesje.  Ik vind het tof in ’t Kroegske.” 

 

Studiedag BW  

 

 

 

Op dinsdag 27 november 2018 is er opnieuw een studiedag van begeleid werk.  De studiedag 

gaat door in OC De Schouw in Lichtervelde.  De dag start om 9u30 en eindigt om 15u30.  In de 

voormiddag kan er gekozen worden uit een workshop.   In de namiddag is er een ontspannende 

activiteit en receptie.  Meer info volgt in een nieuwsbrief. 

 

                

VRIJE TIJDS - COACHING 

 
 

Medialabo 
Giel: “ Op dinsdag 8 juli kwam er een mevrouw van Konekt naar Ithaka. Ze had voor ons een 

medialabo georganiseerd. We konden die middag kennismaken en experimenteren met digitale 

gadgets en coole apps. We konden van alles uitproberen. Er waren VR-brillen, een 3D printer, we 

konden robotjes zelf programmeren, dingen knutselen met lego en nog veel meer. Ik vond het 

een interessante middag.”  

 

       
 

TAZ 
Deze zomer was er opnieuw ‘Theater Aan zee’.  We zijn naar 3 voorstellingen geweest: 

- Hut: Kleine Zus nam ons mee naar Grote Broer. Grote Broer kon alles! 

- De Familie Von Kapp bracht muzikale sprookjes.  
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- Richarken, zijn papa De Koning was gestorven. Richarken werd de baas van alles en 

iedereen! 

Glenn: “Ik ging mee naar 2 voorstellingen. Bij het theaterstuk van de Familie Von Kapp speelde 

Dimitri Leue mee. Ik ken hem van op tv. Het was een voorstelling met gitaren, veel 

snaarinstrumenten en veel toeters en bellen. Het 2de stuk dat ik zag, was dat van Richarken. Het 

was best een grappig optreden. De 2 knechten van Richarken haalden iemand uit het publiek 

om de dode koning te spelen, maar Richarken had het spelleke vlug door. Mocht ik eens koning 

zijn voor 1 dag, dan zou ik alles en iedereen dirigeren en iedereen zeggen wat hij moet doen. Dat 

zou ‘bère’ zijn!” 

              
 

 Glenn en Mieke             een voorstelling                           Kim en Ellen                                        liedjes meezingen 

 

Paulusfeesten 
Kiliaan: “Van 9 t.e.m. 15 augustus waren er Paulusfeesten in Oostende. Dan is er veel muziek en is 

er van alles te doen in de straten rond Ithaka. Op het Petrus- en Paulusplein 

staat dan een grote tent. Ik heb meegeholpen in de tent. Ik moest eerst 

een armband aandoen en een T-shirt. Dan wist iedereen dat ik bij de 

Paulusfeesten meehelp. Ik heb achter de bar gestaan. Ik heb bruine suiker 

op de pannenkoeken gedaan. De mensen moesten betalen met jetons. 

De jetons moesten dan in een doos. Er waren veel mensen. Ik vond het 

heel goed. Ik wil volgend jaar graag terug mee doen! Groetjes van 

Kiliaan.” 

Sport eens anders 
Kim: “Op dinsdag 21augustus trokken we onze sportkledij aan. Dit om zoals elk jaar deel te nemen 

aan ‘sport eens anders’. Het ging door in de Koninklijke stallingen. In de voormiddag maakten we 

kennis met 3 sporten: voetbal, yoga (op een blauw matje) en dans. De dans deden we buiten. 

Na een broodje en een heerlijk soepje konden we er terug tegen om in de namiddag te sporten. 

We deden eerst judo, dit is een gevechtssport. Daarna moesten we oefeningen doen met een 

bal, hoepels en een danstouw. Op het einde van de dag kregen we allemaal een medaille!”  
 

        
     
      Kim en Dayenne                     Yoga                                    Dansen!                                    groepsfoto met onze medaille 
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Filmfestival  
 

Jan: “In september was er Film Festival in Oostende. In sommige 

dienstencentrums waren er gratis filmvoorstellingen. Ik ben in de Vuurtorenwijk 

gaan kijken naar ‘Cargo’, samen met Shana, Sofie en Kiliaan. Er was veel volk. 

De film ging over vissers in Oostende. De zee was soms een beetje eng, maar ik 

vond het wel een mooie film. We hebben popcorn gegeten. Dat was lekker ! 

Veel groetjes van Jan.” 

 

Bootsea festival 
Davy: “Er was veel volk op het festival. We gingen er naar toe met de tram en mijn mama kwam 

me halen. Ik heb vooral veel gedanst op de muziek van de DJ ‘s. Van het vele dansen kreeg ik 

dorst en ben ik een cola aan de bar gaan halen. Hiervoor moest je jetons kopen. In de zaal kon je 

je haar laten doen. Kim had vele kleine staartjes, Giel had groen haar, Polly glitters en Maria roze 

versiering! Ze zagen er prachtig uit!!”  

Charlotte: “Op een donderdag in september was er Bootsea. Bootsea is een dance festival voor 

mensen met een beperking. Dat ging door in de paardenkoers in Oostende. Ik ben daar naar toe 

geweest, met een aantal mensen van Ithaka. We waren met 17! Weet je wat ik leuk vond? Dat er 

mensen van mijn school waren, van de Zeeparel in Middelkerke! Er waren ook eetkraampjes en 

allerlei standjes waar iets te doen was: haar versieren, nagels lakken, schminken, een tattoo…  Ik 

vond de muziek heel leuk en heel goed. Het was een plezante dag! Groetjes van Charlotte.” 

              
 

    Kim en Maria                         dansen: Davy en Nick                          Dayenne                       Waar zijn die handjes? 

 

 

Drawing Days 
Vanuit de vrije tijd gingen Ines, Davy, Sofie en Mieke D op stap met coach Jens naar de Drawing 

Days. In de ochtend waren Mieke en Jens alleen op stap en hebben ze de 

fotozoektocht “waar is Wasco” gedaan. Dit was een tocht door Oostende waar 

je ook opdrachten moest doen. Daarna hebben we een portret laten maken 

van Mieke. Ook in de namiddag lieten ze door Stijn Felix, werkt bij Knack en 

Humo, een portret van zichzelf tekenen.  

Ines: “Er was een meneer die een portret van ons tekende. Voor dit portret 

moesten we stil zitten. De portretten werden een weekend lang tentoongesteld 

in het Upstairs Hotel.” 
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B&B werk @ ithaka 

 
 

Ostend Night Run 
Natasha: “De anderen brachten 2 chips op de borstnummers, schreven 

nummers op de omslagen en plooiden de brieven in 2. Ik hielp met het 

vullen van de omslagen. Er moest 1 borstnummer, 1 polsbandje, 4 

veiligheidsspeldjes, 1 infoblad, 1 bonnenblad in de juiste omslag. Want 

het nummer van het borstnummer, de omslag en ’t polsbandje moet 

dezelfde zijn! We  waren er een tijdje mee zoet, we werkten in totaal 

3750 omslagen af. Dit voor 4 verschillende afstanden: de 7 km – 14 km – 

21 km en de kidsrun. Ik vond het een leuke opdracht.” 
 

Mailing voor Dumon Print 
 

Dayenne: “Naast me op de foto zie je Kenny die brieven in 

omslagen steekt. Ik zorgde ervoor dat alle omslagen dicht gekleefd 

werden. In totaal werkten we 1288 omslagen af, dit voor Dumont 

Print uit Oostende. Ik deed dit werk heel graag en ik zou het leuk 

vinden om nog aan zo’n opdrachten te werken. Groetjes van 

Dayenne.” 

 

                                                 

 

 

 

Handwerk@B&B 
Tinne is al een tijdje aan de slag met haar breinaalden en haakpennen tijdens het B&Bwerk. De 

vele bollen wol worden omgetoverd tot verschillende lapjes, sjaals, …  

Deze zomer kreeg Tinne de opdracht om vlaggetjes te maken voor Vicky 

haar verjaardagsfeestje. Het bleek een geslaagd concept. De vlaggetjes 

vielen in de smaak. Dus mochten jullie interesse hebben, misschien kunnen 

de vlaggetjes jullie feestje ook eens opvrolijken?? (meer info bij Vicky of 

Vanessa) 

We zouden graag Tinne verder ondersteunen in haar ‘brei-avontuur’, 

daarom hebben we contact opgenomen met de ‘breimadammen’, 

dames die breien voor het goede doel. Hopelijk wil en kan Tinne eveneens 

haar steentje bijdragen. 

Daarbij willen we graag een oproep lanceren voor RESTJES BREIWOL. Mochten jullie hier of daar 

nog wat breiwol liggen hebben en het heeft nog geen bestemming, misschien kan je het dan 

schenken aan Ithaka, aan Tinne. Zo maakt zij er iets moois van en geven de breimadammen het 

een nieuw leven. 
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25 JAAR ITHAKA 

 
 

 

Fotozoektocht langs Begeleid werken en monumenten in 

Oostende 
Op woensdag 26 september 2018 was in kader van 25 jaar Ithaka een 

fotozoektocht. De deelnemers konden kiezen uit een kleine toer (3 km) en 

een grote toer (6 km). 

Mieke Deprez: “Ik deed mee aan de kleine toer. Voor we vertrokken 

moesten we een groepsnaam zoeken, wij kozen voor de kampioenen. In 

mijn groepje zaten Pieter, Sandra, Charlotte, Ellen, Vanessa en Katrien. De 

eerste foto die we moesten zoeken was aan mijn begeleid werk in het 

college. Daar moesten we op een foto het aantal auto’s tellen. Daarna 

passeerden we nog aan heel wat begeleid werken, zoal bij Davy in de Bistro, Kim in de Damart, …  

In de Boeie moesten we een handtekening vragen aan Manu.  Het waren moeilijke vragen. 

Halfweg de tocht konden we iets drinken in de Volksbond. ’s Avonds was ik wel moe van de 

tocht, maar heel blij dat ik mee gedaan had! Wandelgroetjes van Mieke.” 
 

      
 

    Sandra en Mieke                 een groep van Arktos               mag ik een handtekening?         de winnaars: ‘M&M-kliek’ 

 

Philippe: “Mijn groep (de ouders van Polly, Pauline met haar tante Sofie en ikzelf) heette de 

sterren. Wij deden mee aan de grote zoektocht van 6 km. De tocht ging langs, de groentemarkt, 

het Wapenplein, het Casino, de Venetiaanse gaanderijen, het Koningspark, Koninklijke Villa, 

Prinses Stefanieplein, Koninklijke stallingen, het stadhuis en zo terug naar Ithaka. In de Koninklijke 

Villa konden we genieten van een heerlijk fris drankje. Er zat ook een vraag in over mijn begeleid 

werk in de Delhaize. Mijn groep is geëindigd op de derde plaats met 22,5 punten op 23. Het was 

wel een moeilijke schiftingsvraag: hoe oud zijn alle 16 coaches samen? Wij dachten 579, maar het 

was 605! Ik ben blij dat ik in zo’n leuke ploeg zat en dat Pauline me overtuigd heeft om mee te 

doen.”  

         
 

      Groep ‘met de trein                              de sterren                         Wilfried en z’n vrouw       de winnaars: ‘busje komt zo’  

          naar Oostende’      
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BERICHTJES 

 

Overlijdens  

 

 Op 10 augustus is Anne-Marie Morlion, mama van Ann Decorte (RVB) overleden. 
 

 Op 14 augustus moesten we helaas veel te vroeg afscheid nemen van Valérie Dekegel, tot 

augustus 2017 was zij cliënt in Ithaka. 

 

  

Valerie, 

 

Je naam staat in ons hart geschreven. 

Het einde kwam veel te gauw. 

Maar in gedachten blijf je steeds leven. 

Je liefde, zorgzaamheid en trouw. 

 

 

 

 

 

Huwelijk  
Op 22 augustus trad Nimfa Vandevelde in het huwelijksbootje met Jimmy. We wensen het 

kersverse koppel proficiat en veel geluk toe.  

 

 

 

Geboorte  
Op 14 augustus werd Leighton geboren, zoontje van Kayleigh Verleene. Proficiat en geniet van dit 

kleine wonder! 
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WOONPROJECTEN:                         EN DE CONDOR 

 
 

 

Boottocht De Bezaan en De Condor 

Hannes: “Op een zaterdag in juli was er een boottocht gepland met het zeilschip de Nele. Eerst 

was er aperitief en spaghetti in Ithaka. De saus was de dag voordien gemaakt door Maria en 

enkele cliënten. Ook Nicholas, bewoner van De Condor, had daaraan meegeholpen. In de 

namiddag gingen we met de boot varen in de haven. Dat was alleen voor mensen van De 

Bezaan en De Condor! Onderweg werd de bezaan, het achterste zeil van het zeilschip omhoog 

getrokken door enkele bewoners van de Bezaan. Het was superleuk.”   

         
          Boottocht met de Nele                       groepsfoto                          Dennie en Stefanie        Hmm, heerlijke spaghetti 

 

De Bezaan gaat op stap 

Katrien: “Op een donderdagavond waren de bewoners van de Bezaan welkom in mijn 

appartement. Mama had voor iedereen broodjes gemaakt. Dat was heel lief van haar. De 

broodjes waren lekker en er waren ook drankjes. Daarna gingen we te voet tot aan de 

windmolen bij de autosnelweg. Van dichtbij zagen die er heel hoog uit! De wandeling was een 

idee van Frank. Na afloop trakteerde hij nog met een ijsje. Het was leuk om met iedereen samen 

te zijn. Ik neem bijna aan elke maandelijkse activiteit van de Bezaan deel. Een tijd geleden was er 

een activiteit bij Glenn, Griet trakteerde voor haar verjaardag, Jan voorzag paella, Yves 

organiseerde een spelletjesavond met hapjes en drankjes en we gingen samen naar de meifoor 

in Brugge. Zo valt er altijd wat te beleven in de Bezaan.” 

                 
         

            aan de windmolen                                          op de kermis                                                       Yves 
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Alle bewoners ingetrokken in De Condor 

Pieter: “Sinds augustus woon ik in De Condor in de Torhoutsesteenweg. Ik was de laatste bewoner 

van Ithaka die erin trok. Voordien moest er heel wat 

gebeuren. Ik koos de verf en hielp mee schilderen, ik 

moest meubels kiezen, beelden voor op mijn kast, … Een 

spannende tijd. Ik ben blij met hoe mijn appartement eruit 

ziet. En coördinator Maria zei dat ze verliefd is op mijn 

oranje tafeltjes! De eerste keer dat ik er bleef slapen was 

ik wel een heel klein beetje bang. Maar nu niet meer. Ik 

woon er echt heel graag. Op tv kan ik kijken naar wat ik wil. Het is 

fantastisch! Ondertussen hebben we al een eerste 

bewonersvergadering gehad. Daarop waren de bewoners en de 

twee residenten, Maria, iemand van het sociaal verhuurkantoor en 

iemand van Samenlevingsopbouw aanwezig. Eerst stelden we 

onszelf voor en vertelden we waar we goed in zijn of trots op zijn. 

Daarna waren er heel wat praktische puntjes, bijvoorbeeld over het 

afvallokaal en waarvoor we bij de residenten terecht kunnen. Ik 

stelde voor om Sint te spelen in De Condor. Het was leuk om eens met de groep samen te zijn.  

Enkele sfeerbeelden Condor 
 

      

 

 

MENSEN KOMEN EN GAAN…  

 

 

Jens Pylyser 

Jens: “Hallo beste lezers,  

ik ben Jens Pylyser 21 jaar en een geboren en getogen Bredenaar. Ik heb een 

vriendin Laura, maar woon nog steeds bij mijn mama(Krista) en papa(Glenn). 

We hebben thuis tropische vissen als huisdieren zoals Nemo en Dory. 

Ik werk sinds september van de maandag tot en met de vrijdag in Ithaka en 

hier ben ik jobcoach. 

Mijn leukste hobby is muziek spelen in een band genaamd “The Flashbacks” 

daar speel ik piano en akoestische gitaar, daarnaast ga ik ook graag op stap 
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met mijn vriendin en vrienden naar het jeugdhuis in Oudenburg “’t Scharnier” (hier ben ik ook 

vrijwilliger). Ik kijk ook zeer graag naar films het liefst spannende of grappige films. Muziek is mijn 

passie en het liefst muziek uit de jaren 80.” 

 

Caro Betina 

Caro: “De meeste mensen vragen enkele keren ‘hoe noem je?’ 

Kato? Carol? Het is inderdaad geen naam die veel voorkomt. Maar 

ik zeg altijd Carolien zonder Lien. Ik ben geboren in Oostende en 

woon in Oostende al 29 jaar. En hou van avontuur en ga regelmatig 

op reis naar het Buitenland. Vorig jaar reisde ik voor 6maand door 

Latijns Amerika. Daarnaast ben ik heel sportief. Lopen, dansen, 

badminton en golfsurfen in onze prachtige Noordzee. Samengevat 

ik ben een echte levensgenieter. Ik vertel je graag nog meer als we 

elkaar tegenkomen in Ithaka.” 

 

 

WIST  JE  DAT… 

 
 

 Ithaka op 1 september 25 jaar werd.  

 

 Een GSM geen papier- en kartonafval is!                

 De IthakaShop reeds 10 jaar bestaat!  

 Geetha 1 van de moedige supporters was tijdens de Ostend Night Run.  

 Dennie de app maakte voor de fotozoektocht. 

 De bewoners van de Condor eens gingen lunchen in Woonzorgcentrum                           

St. Elisabeth. 

 

 

 Caroline samen met Shana op donderdagmorgen heerlijke maaltijden bereidt. 

 We op 27 september uitleg gaven aan studenten.  
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WIE BEN IK? 

 
 

De oplossing van de vorige foto was: Kim Gheerardyn. 8 lezers hadden het juist en 5 lezers hadden het fout. 

Proficiat aan Linda Pieters, 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 geboren in Oostende.  

* Mijn hobby is dansen.  

* Ik eet graag frietjes.  

* Mijn lievelingsdier is een poes.  

* Ik hoor graag Bart Peeters zingen.  

* Ik kan genieten van een Virgin Mojito.  

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

(ithakashop@vzw-ithaka.be) het voor eind december 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:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

FANCLUB 

Door uw gift of (duo)legaat kan Ithaka mensen met een beperking coachen om deel te nemen 

en bij te dragen aan de maatschappij. U kunt Ithaka steunen door: 

 Een éénmalige gift (vanaf 40 € per jaar ontvangt u een fiscaal attest). 

 Een maandelijkse, doorlopende opdracht. 

 Een schenking: van hand tot hand of via notariële akte. 

 Met een legaat. 

Dankzij giften kunnen we de werking laten draaien: bv. De organisatie van activiteiten voor 

cliënten, aankoop van materiaal voor ateliers, … 

Meer info: administratie@vzw-ithaka.be / 059/51.48.10 / rekeningnummer: BE64 3800 0969 8152  

mailto:administratie@vzw-ithaka.be
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RECEPTJE 
 

 

Brownie met kastanjes 

INGREDIENTEN (voor 16 brownies) 

85g ongezouten boter 

230g pure chocolade (60–70% cacao), grofgehakt 

3 grote eieren 

150g suiker 

1⁄2 tl zeezout 

1 tl vanille-extract 

50g kastanjemeel, gezeefd 

 

 

BEREIDING 

 Verwarm de oven voor op 175C. 

 Smelt de boter en chocolade in een pannetje op heel laag vuur OF au bain-marie 

(in een kom boven een pannetje zacht kokend water, zonder dat de onderkant van 

de kom het water raakt). 

 Doe intussen de eieren, suiker en zout in de mengkom en mix tot het mengsel licht 

en luchtig is.  

 Zet de mixer op de laagste stand en voeg de vanille toe en vervolgens het 

chocolademengsel.  

 Voeg tot slot ook het kastanjes en eventueel de walnoten toe en mix tot alles nét 

gemengd is. Doe dit eventueel met de hand, tot je geen meel meer ziet maar nog 

wel een luchtig beslag hebt. 

 Giet het beslag in de bakvorm en schuif in de oven. Bak de brownies 24 -30 minuten 

in het midden van de oven. 

 Laat de brownies volledig afkoelen voor je ze in blokjes snijdt. Dat gaat het best met 

een mes dat je even in heet water doopt en na elke snede schoonmaakt. 

Tip: Haal zelf je tamme kastanjes in het bos tijdens een herfstwandeling.   
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ONZE SPONSOR 
 

 

 

 


