
ONTMOETINGScENTruM
Ontmoeting, vrije tijd

Team Activering



ONTMOETINGSCENTRUM

ONZE VISIE

WAT DOEN WE?

VOOR WIE?

Het ontmoetingscentrum is in de eerste plaats 
bedoeld voor mensen met een psychosociale 
kwetsbaarheid. 

Voor wie niet
Personen met agressief gedrag, een primaire 
mentale handicap

Het ontmoetingscentrum bevindt zich in de 
Veldbornstraat 15-17,  in het centrum van Tie-
nen. De benedenverdieping van twee huizen 

werd tot één grote multifunctionele ruimte 
verbouwd. Het pand beschikt tevens over een 
ruime stadstuin.

In het Ontmoetingscentrum ‘Den Band’ ont-
moet men elkaar op een laagdrempelige ma-
nier. In deze ‘aanloopfunctie’ ligt de klemtoon 
op het vrijblijvend karakter: gewoon aanwezig 
zijn, genieten van elkaars gezelschap, al dan 
niet participeren aan een aangeboden pro-
gramma en opvulling van vrije tijd.  Bezoekers 
vinden elkaar. De bezoekers zijn ook mee ver-
antwoordelijk voor de huiselijke sfeer en de 
goede werking.

Het ontmoetingscentrum stimuleert bezoe-
kers om een zinvolle dagbesteding te vinden, 
zowel in het ontmoetingscentrum als er bui-
ten.

Het ontmoetingscentrum wil een rustpunt 
bieden aan cliënten in functie van hun dag-
structuur.

Programma
De aangeboden dagbesteding is basaal en 
laagdrempelig, maar toch boeiend en uitda-
gend. Toch willen we ook een stapje verder 
gaan met te voorzien in activiteiten die een 
opstapje bieden naar het aanbod in de regu-
liere voorzieningen. De activiteiten zijn dan 
ook gezondheids- en samenlevingsgericht.

Het programma kan geraadpleegd worden op 
www.hestiatienen.be>werking>ontmoetings-
centrum>programma

Er is een gezellig hoekje met koffie en lectuur 
(tijdschriften, de krant,…): men is welkom!
’s Middags kan men er zijn boterhammen 
eten. Voor koffie wordt gezorgd.
Er is een vast aanbod. 

Men kan er steeds breien of ander creatief 
handwerk doen. Bezoekers helpen elkaar.
Er staan drie computers ter beschikking. Te-
gen een onkostenvergoeding kan men ook do-
cumenten afprinten.
Er is een wekelijks sportmoment. Zo gaan we 
samen joggen op het Houtemveld. Cliënten 
kunnen met elkaar ook afspreken om te gaan 
aqua gymmen.
Er is een wekelijks moment om samen een ge-
zonde snack te bereiden en nadien tegen een 
democratisch tarief gezellig te verorberen;
Wekelijks kan men er terecht voor een kaart-
avond, een creatieve namiddag, een wande-
ling, enz.
Tijdens het weekend wordt het Ontmoetings-
centrum open gehouden door vrijwilligers.
Maandelijks is er een stuif-in tijdens het week-
end. Dit kan gaan om een uitstap, samen een 
maaltijd klaarmaken, een barbecue,… .

Beeldvorming
Vanuit het Ontmoetingscentrum wordt er on-
der de hoofding ‘BRUGGENBOUWERS’ actief 
gewerkt aan beeldvorming. Zo werd er in het 
verleden tweejaarlijks een theatervoorstelling 
georganiseerd met als doel ‘Psychiatrie’ in een 
positief daglicht te stellen.  De laatste (10de) 
voorstelling vond plaats in maart 2016.

Vanaf oktober 2017 kunnen de scholen beroep 
om ons doen om een les rond ‘Geestelijke 
Gezondheid’ te verzorgen in de klassen (3de  
graad secundair onderwijs).  Door middel van 
dit lespakket wordt het thema ‘Geestelijke ge-
zondheid’ bespreekbaar gemaakt op klasni-
veau. Leerlingen kunnen vragen stellen. Cli-
enten werken actief mee aan dit lespakket. Zij 
vertellen hun herstelverhaal (getuigenis) en 
illustreren dit d.m.v. muziek en beeld.

Vakanties
Jaarlijks worden er twee vakanties georgani-
seerd.  In het voorjaar een reis naar Spanje of 
Italië. Er is aandacht voor ontspanning en cul-
turele uitstappen.
In het najaar is er een midweek naar de Arden-
nen of de Kust.
Het Ontmoetingscentrum is lid van Toerisme 
Vlaanderen. Zo kunnen we daguitstappen aan 
sociaal tarief boeken. Dankzij het Ontmoe-
tingscentrum kunnen cliënten ook individu-
eel een vakantie boeken aan sociaal tarief via 
Toerisme Vlaanderen.

AANMELDING?

In principe staat het ontmoetingscentrum 
open voor iedereen. Ook buurtbewoners kun-
nen er langskomen of kennissen en familie 
van de vaste cliënten. 

Men kan zich zelfstandig aanmelden of de 
aanmelding kan gebeuren via een dienst uit 
de omgeving.
Huisartsen of psychiaters kunnen eveneens 
cliënten doorverwijzen.
De kennismaking gebeurt ter plaatse in het 
ontmoetingscentrum, al dan niet met de be-

geleiding vanuit de verwijzende dienst. Men 
krijgt een rondleiding in het ontmoetingscen-
trum en er volgt een informatief gesprek waar-
in wordt afgetast wat er concreet verwacht 
wordt, wat de doelstellingen zijn.

Belangrijk in dit verband is het document ‘Al-
gemene gegevens’. Hierop worden de noodza-
kelijke coördinaten genoteerd, maar is er ook 
ruimte om gegevens te noteren zoals diagno-
se, mogelijke valkuilen, personen te verwitti-
gen in geval van nood, enz.



CONTACT

Wie werkt er ?

Geert Vandeborght verantwoordelijke
Hilde Geulinckx begeleider
Cibelle Fransen  begeleider
Dominique Sevenants begeleider
Dierick Ann  vrijwilliger
Demuyser Paula vrijwilliger

Ontmoetingscentrum Den Band
Veldbornstraat 15
3300 Tienen
016 89 67 10

Contact 
Geert Vandeborght, verantwoordelijke
oc.hestia@gmail.com
geert.vandeborght@fracarita.org
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