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Vandaag ben jij onze gast! 
Neem deze programmabrochure en het grondplan mee als jouw gids 
doorheen ons domein. 

Op heel wat plaatsen stellen we onze deuren open en kan je zien wat er
allemaal leeft in Dominiek Savio. We stippelden voor jou verschillende routes 
uit, maar jij mag zelf bepalen wat je meepikt uit welke route.

Geniet van een gratis welkomstaperitief en stel ondertussen zelf je 
dagprogramma samen. 

We hopen dat je vandaag kan genieten van alles om je heen en 
dat je leuke ONTmoetingen hebt!

WELKOM: ONTDEK - PROEF - BELEEF! W
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MUZIKALE ROUTE 12

NUTTIGE PLAATSEN 4

CULINAIRE ROUTE 20

ARTISTIEKE ROUTE 14

ACTIE ROUTE 6

EXTRA’S 22

INNOVATIE ROUTE 18

OVER ONS 25
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 Trefpunten (info + drank- & eetkaarten)i
Er zijn 5 trefpunten verspreid over ons domein.
Je kan hier terecht:

 y voor uitleg rond het programma.
 y om je weg te vinden naar specifieke plaatsen.
 y voor de aankoop van eet- en drankkaarten.
 y voor de uitleen van rolwagens (in ruil voor ID-kaart).
 y voor een fotozoektocht doorheen ons domein.
 y voor algemene uitleg rond onze werking.

Toiletten
Bij de meeste locaties is een aangepast toilet aanwezig.
Voor de heren is er hier en daar een toiletruimte buiten op het domein.

ADL-punt
Leerlingen, cliënten, oud-leerlingen en oud-cliënten kunnen voor 
assistentie terecht in één van de twee badkamers speciaal voorzien voor 
ADL. Onze medewerkers staan er voor je klaar.

 y domein Withuys: nabij onthaal Withuys
 y domein Kasteel: nabij woongroep Contrabas (volwassenenwerking)

Baby’s & mama’s
Er zijn 3 plaatsen waar je je baby kan verzorgen. 
Daar is ook plaats voorzien om rustig borstvoeding te geven.
Je kan er ook gebruik maken van een microgolfoven om melk op te 
warmen.

 y kinderdagverblijf ‘t Stationnetje (stationsgebouw)
 y domein Withuys: De Platse (nabij Kidsdorp)
 y domein Kasteel: Gastenhuis (nabij dagcentrum)
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Medische dienst
Bij medische problemen kunnen leerlingen, cliënten, oud-leerlingen en 
oud-cliënten terecht bij onze medische diensten. 
De verpleging helpt je daar verder.

 y domein Withuys: nabij inkom Vier Seizoenen
 y domein Kasteel: nabij inkom volwassenenwerking

EHBO
Schrammen, schaafwonden, verzwikte enkels...? 
Het Rode Kruis staat voor iedereen klaar. 
Bij heel dringende gevallen bel je ons noodnummer: 0477 991 791 

 y domein Withuys: nabij Golemplein (voorkant Withuys)
 y domein Kasteel: schoolgebouw secundair (nabij brug naar kasteelplein)

Evacuatiepunt
Bij brand... wordt van iedereen verwacht om op één van onze centrale 
evacuatieplaatsen te verzamelen.

 y domein Withuys: Golemplein (voorkant Withuys)
 y centraal: parking Schapenweide
 y domein Kasteel: parking naast het kasteel

Shuttlebus - opstapplaats
Met onze aangepaste shuttlebussen kan je gemakkelijk terug naar de 
parkings of naar het station van Lichtervelde.
De shuttlebussen rijden hun laatste ritten rond 19u.

 y opstapplaats Hoeve Ter Kerst: richting parkings
 y opstapplaats spoorweg: richting parkings
 y opstapplaats Vleterwonen: richting station Lichtervelde
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Kidsdorp (voor kids van 3 tot 12 jaar)1

Op en rond Hoeve Ter Kerst Op en rond Hoeve Ter Kerst

Toertje Hoeve Ter Kerst
Ontdek onze hoevedieren tijdens een begeleide wandeling op de hoeve: 
konijnen, schapen, ezel, paarden, geiten, varken, kippen...
Afspraak voor de hoeve - Start om 11u30, 14u, 15u, 16u.

Grote Spelen & Volksspelen
Speel samen met jong en oud grote spelen: vier op een rij, Kubb...
of waag je aan een volksspel zoals in de goede oude tijd. 

Creatieve knutsels
Leef je uit met allerlei knutselmateriaal en maak je eigen kunstwerk.

Kindergrime
Wil je er even anders uitzien?  
Wij toveren met plezier een nieuw laag je op je gezicht.

Ponyliefde
Streel of kam je favoriete mini-pony: 
11u - 12u30, 13u30 - 15u, 15u30 - 17u.
 
Zoektocht
Ga met je vriendjes of ouders op zoektocht doorheen de hoeve.  
Vraag je formulier aan één van onze medewerkers bij het Kidsdorp.

Springkastelen
Zowel voor de kleinste (3 tot 6 jaar) als voor de grotere (7 tot 10 jaar)  
is er een springkasteel voorzien. 

Ballonplooien
Een hoofddeksel, een diertje... alles kan, vraag het aan onze  
ballonplooiman.

Snoezelcaravan
Kom binnen in onze caravan, leg of zet je neer en geniet... tijd om even 
op adem te komen.
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2 Wielen op de piste

Voetbal mee (GIDOS)3

Smout je kuiten in want fietsen in alle soorten en maten staan klaar om je 
benen warm te rijden. Ook met je eigen fiets mag je op de piste 
rondtoeren. We voorzien begeleiders die een oog je in het zeil houden, 
maar toezicht van ouders blijft wenselijk.

Wil je meer info over aangepaste fietsen?
Een stafmedewerker van ons Centrum Consult geeft je graag info rond het 
gebruik en het ontlenen ervan.

Op het voetbalveld hebben onze voetballers heel wat plezier! Soms nemen 
ze deel aan recreatieve toernooien. Deze sport wordt bij GIDOS 
aangeboden in twee verschillende niveaugroepen. 
Kom naar het voetbalveld tussen 14u en 16u en scoor een doelpunt!

Atletiekpiste Gaat niet door

Grasveld aan atletiekpiste Sportzaal domein Kasteel
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Kiddydorp (voor baby’s & peuters)4

Stationsgebouw en omgeving Zelfde locatie

Start in Koolskampstraat Zelfde locatie

Beeldend gepeuter (workshop kind/ouder)
In deze korte workshop olv VCOK verken je samen met je peuter 
(18 tot 30 maanden) verschillende materialen en technieken om beeldend 
te werken. 
De workshops starten om 14u, 14u30, 15u30 en 16u. (duur: 30 minuten) 

Krijtkunst
De kleintjes mogen krijten op de grond en creëren samen 1 groot 
kunstwerk. Vuile handjes, blije snoetjes!

Fietsparcours
De jongste kinderen kunnen zich op diverse loopfietsjes uitleven.

Nagel- en grimestand
Mama’s aan de kant, want het is nagel- en schminktijd voor de 
allerkleinsten. De nagels worden gelakt met kindvriendelijke nagellak en 
misschien krijg je straks een prinses of een stoere krijger mee naar huis?!

Baby- en peuterspeeltuin 
De tuin wordt ingericht met heel wat spelmateriaal aangepast voor jullie 
kleine sloebers.

Mini Jumbo Run: rij je mee?!5
De Jumbo Run wordt bijna 49 jaar! Elk jaar trekt deze kleurrijke karavaan 
van zijspanrijders en trikes op pad met kinderen, jongeren en volwassenen 
uit onze werking. We rijden in een grote colonne en vieren feest in een 
West-Vlaamse gemeente of stad. Vriendschap is het centraal gegeven.  

Ook jij kan vandaag een ritje maken in zo’n zijspan! 
De Brugse Sietekaristen nemen je mee voor een kort ritje in de omgeving 
van Dominiek Savio. Welkom van 11u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. 
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Hoog in de lucht6
Wil jij een luchtballon zien opblazen en opstijgen?  
Kom om 16u langs en hou je oren goed open, want misschien mag 
jij vandaag wel mee met deze luchtballon!

Parking Schapenweide Gaat niet door

Smurfenland7
In Smurfenland kan je even verpozen en genieten van een drankje.  
Knutselsmurf voorziet voldoende knutselactiviteiten voor de kinderen.  
Jongeren kunnen hun kans wagen op Dokter Bibber.  

MAC-gebouw en omgeving Zelfde locatie

GIDOS stelt voor
8

9

Sportzaal domein Kasteel Zelfde locatie

H-hockey 
H-hockey is een discipline van rolstoelhockey en wordt gespeeld door 
personen in een handbewogen of manuele rolstoel. In Vlaanderen biedt 
GIDOS als enige club deze sport aan. Laat je begeleiden door onze 
H-hockeyploeg en beleef een unieke ervaring! 

Boccia
Boccia (spreek uit: ‘botsja’ of ‘boksia’) is een paralympische sport die 
gelijkenissen vertoont met petanque. Het doel van deze sport is om de 
lederen speelballen (zes blauwe of zes rode) zo dicht mogelijk bij de witte 
doelbal, ‘jack’ genaamd, te gooien of te rollen. De belangrijkste aspecten 
zijn tactiek, concentratievermogen en spiercontrole. 
Ga de uitdaging aan met de Bocciaspelers van GIDOS en verleg je 
grenzen!

Speel zelf tussen 11u en 12u30 of tussen 13u15 en 17u en  
kom zeker ook eens langs bij de GIDOS-infostand.

10
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De Wensboom11

Kasteelplein Zelfde locatie

Op het kasteelplein staat een wensboom waarin alle wensen hangen die 
leven bij onze kinderen, jongeren en volwassenen. 
Vandaag verwezenlijken we live een aantal dromen.
Als bezoeker kan je ook aangeven of je één van die dromen, gedurende de 
komende jaren, wil laten uitkomen.

Grasplein aan ‘t Neerhof Zelfde locatie

Welkom in de Rosie12
Wat is er een mooier aandenken aan een gezellige dag dan een 
vereeuwiging op de gevoelige plaat? Wij verwelkomen je hiervoor graag in 
De Rosie, de retro photobooth-caravan waar je een leuke foto kan nemen 
met de vele attributen in een leuk decor.

De Rosie is open van 13u tot 17u. Rolstoeltoegankelijk: van 15u tot 17u.

In en rond refter Dagcentrum Refter Dagcentrum & Kine

Verwennerij
13

14

Hairsalon ‘58
In ons pop-up kapsalon verwelkomen onze dames jou graag om je een 
kapsel van de fifties te geven. 
Hou je het liever wat soberder? Dan is een lichte make-up uit die tijd 
misschien meer iets voor jou! 

Grime voor klein én groot
Heb je liever een andere look? 
Onze grimeurs toveren met plezier een nieuw kleurtje op je gezicht.
En... je bent nooit te oud om eens gek te doen! 
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‘t Visvijverke15
Terwijl mama en papa zich in ons Hairsalon ‘58 laten verwennen, kunnen de 
allerkleinsten eendjes vissen én zo een leuk verrassingscadeautje mee naar 
huis nemen. 

Pleintje voor het Dagcentrum Refter Dagcentrum & Kine

FOTOZOEKTOCHT

Ontdek alle kleine maar fijne plaatsjes op 
ons grote domein.

Ga alleen of samen met vrienden op 
tocht en zoek de foto’s.

Met alle letters die je verzamelt, vorm 
je een kernwoord wat Dominiek Savio 

kenmerkt.

Haal deze zoektocht op in één van 
onze trefpunten. 
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Dansende rolstoelen1

Parking De Platse (Withuys) Sportzaal Withuys

Muziek doet bewegen en dansen. Ook onze leerlingen en cliënten dansen 
graag op muziek! Een mooi voorbeeld hiervan is rolstoeldansen. We geven 
hiervan demonstraties en nodigen ook jou uit om een dans aan te leren. 
Strek alvast je benen en kom langs tussen 12u en 16u30.

Savio op zijn Afrikaans3

Plein aan schoolgebouw secundair Gaat niet door

Wist je dat sommige van onze leerlingen djembé spelen en dat er tijdens de 
zomervakanties al jaren djembékampen bij ons doorgaan?
Kom kijken naar onze demonstraties en speel zelf ook mee tijdens de 
workshops. Maak je polsen los, warm je handen op en kom langs: 14u30, 
15u15 en 16u. 

Crealokaal (Withuys) Zelfde locatie

Het Muziekatelier2
We maakten een muzikale installatie. Kom je uitleven in ons muziekatelier 
en maak via allerlei handelingen samen muziek. Ook lichteffecten zullen 
niet ontbreken!
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Ode aan Fanfarela4
Tot een aantal jaar terug hadden we onze eigen fanfare ‘Fanfarela’. 
Iedereen speelde vanuit zijn eigen talent en mogelijkheden. Beluister oude 
opnames en geniet van oude foto’s... in deze ‘Ode aan Fanfarela’.

Binnenhof (schoolgebouw secundair) Zelfde locatie
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Talentenpodium: ontdek de ster!5
Heel wat van onze leerlingen, cliënten, medewerkers... hebben muzikale 
talenten! Voor hen organiseren we een vrij podium. De presentatie 
gebeurt net als in de goede oude tijd zoals in het TV-programma ‘Ontdek 
de ster’. Dit programma was midden jaren ‘50 te zien op de toenmalige 
BRT. Wie is onze Toni Corsari?!

Podium voor het kasteel Tent voor het kasteel

Radio Savio6
De Jazzavan brengt live radiomuziek. Vraag gerust je plaatje aan!

Caravan kasteelplein Zelfde locatie

De gekke fanfare 7
Meespeelfanfare De Lettergeletterden brengt heel wat materiaal mee: 
muziekinstrumenten, fanfarekostuums, majorette pakjes... 
Wie durft het aan en stapt mee met deze gekke fanfare? 
Spelen op de trommel, toeteren op de trompet, zwaaien met de vlag? 
Alles kan, alles mag!

Verplaatsen zich op het domein Verplaatsen zich op het domein

Rijdend Café Chantant8
Vul je longen, want ook jij mag meezingen. We rijden rond en weten je te 
vinden om samen met ons gekende liederen te zingen. 
En... we stellen je ook ons Saviolied voor, speciaal geschreven voor ons 
feest van vandaag. Op het einde van de dag willen we dit met zoveel 
mogelijk mensen samen zingen. 

Verplaatsen zich op het domein Verplaatsen zich op het domein
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Kunstmarkt: talent in huis!1

Binnenplein Withuys Schoolstraat Withuys

Bezoek onze unieke, gezellige kunstmarkt tussen 13u30 en 17u.

Tentoonstelling
Onze leerlingen, cliënten en medewerkers stellen hun talent aan jou voor. 
Kijk, ga in gesprek en ontdek. 
Een greep uit het aanbod: cartoontekenen, fotografie, schilderen, 
steenkappen, kaartjes ontwerpen, modeltekenen, glasgraveren, kleien, 
beeldhouwen, pixelart… 

Mini-tentoonstelling ‘teken- en schilderatelier’
In onze ateliers werken we regelmatig naar projecten toe zoals YOT,  
het beest in mij, Boegie Woegie Kunstenfestival… 
Enkele van onze kunstenaars werken dan samen aan eenzelfde thema. 
Daarnaast maken we ook kaartjes van onze schilderijen die we verkopen in 
onze Beleefwinkel hARTwerk. 
En ten slotte wordt er ook nog vrij gewerkt binnen de interessesfeer van 
onze kunstenaars. Hier zie je het werk van enkele van onze cliënten.

Toonmoment ‘Klei’ 
Werken met klei is voor veel cliënten een ontspannende activiteit: 
ze kunnen hun fantasie loslaten in het maken van keramieken beelden. 
Samen met een cliënt tonen we jou hoe we precies aan de slag gaan. 
Daarnaast tonen we met trots ook enkele keramieken beelden van eigen 
bodem. Kom kijken tussen 14u en 17u.

Toonmoment ‘Kantklossen’ 
Kantklossen is zeker niet voor oude wijfjes. Het is een activiteit die terug 
hip is. Dat zie je aan onze deelnemers die steeds jonger worden. 
De werken worden dan ook steeds moderner. 
Kom gerust een langs om ons aan het werk te zien.
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Beleefwinkel hARTwerk Zelfde locatie

Beleefwinkel hARTwerk: zien en doen!
2

3

4

Beleefwinkel hARTwerk
De beleefwinkel is in de eerste plaats een ruimte waar we met trots de 
producten willen tonen en verkopen die in onze ateliers worden gemaakt!
De ruimte wordt ook als creatief atelier gebruikt zodat je als klant direct 
contact kunt hebben met de makers van de producten. 
Vandaag kan je alvast even komen kijken tussen 13u en 17u.

Workshop ‘Maak je eigen postkaart’
In deze workshop ga je creatief aan de slag met papier. Als wij kaartjes 
maken, doen we dit nooit alleen: iedereen heeft zijn eigen deeltaak en zo 
komen we tot een mooi product. In deze workshop leer jij hoe wij werken in 
ons atelier. Zo goed als alle deelactiviteiten worden vooraf in ons
atelier voorbereid. Het eindresultaat is aan jou, ga de uitdaging aan
en wees welkom tussen 13u en 16u.

Boegie Woegie
Tijdens het kunstenfestival van Boegie Woegie te Menen kregen we de 
kans om werk van onze kunstenaars te exposeren. We werkten rond het 
thema ‘bewegen’ waar ook Boegie Woegie voor staat. 
We stelden dit kunstwerk opnieuw op, zodat ook jij kan kijken naar een 
unieke combinatie van eenvoudige druktechnieken en zelfgemaakt papier.
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Cinéma Nostalgique5
Geniet doorlopend van nostalgische tekenfilmpjes. 
Maak het jezelf gemakkelijk in onze bioscoop.

Zaal Emmaüs (secundaire school) Zelfde locatie
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Tentoonstelling 60 jaar Dominiek Savio8

Kasteel Zelfde locatie

60 jaar... dat kan tellen. 
We brengen beknopt de hoogtepunten uit onze werking naar voren: 
informatiepanelen, films uit de oude doos, oude tijdschriften, affiches en 
foto’s. En als je je afvraagt hoe de kasteelruimtes eruitzien 60 jaar later... 
Vandaag kan je alvast eens een kijkje nemen op het gelijkvloers.

Workshop ‘Druktechnieken’

Workshop ‘Lichtgraffiti’

6

7

In ons drukatelier maak je in één uur tijd je eigen artistieke creatie. 
Dit doe je aan de hand van twee druktechnieken: afdrukken van vormen 
met inkt en met de techniek monotype. 
Even laten drogen en je gaat naar huis met een uniek kunstwerkje. 
Start om 11u, 12u, 14u, 15u en 16u (duur: 1 uur).

Je leert aan de hand van voorbeelden en een korte uitleg wat lichtgraffiti is. 
Je hebt er geen spuitbussen voor nodig, een camera en wat lichtjes 
volstaan. We maken het helemaal donker en we spelen met licht. Dit doen 
we door de sluitertijd van de fotocamera anders in te stellen dan normaal. 
We kijken op groot scherm naar de resultaten. 
De mooiste worden afgedrukt en krijgen jullie mee naar huis.
Start om 11u, 13u30 en 15u (duur: 1,5 uur).

Schoolgebouw secundair (beneden) Zelfde locatie

Schoolgebouw secundair (beneden) Zelfde locatie
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Gedichtenwandeling9

Rond ‘de Stille Bron’ Zelfde locatie

Midden het groen en de rust van ons domein, zijn gedichten te vinden 
geschreven door leerlingen en cliënten. 
De poëzie en de bijhorende illustraties zijn gecreëerd door en voor mensen 
op het snijpunt van de kwetsbaarheid en de schoonheid van het bestaan.

Atomium10

Grasveld achterkant Kasteel Zelfde locatie

Het jaar ‘58 was niet alleen ons startjaar maar ook het jaar van de 
wereldtentoonstelling in Brussel. Daar werd het Atomium in de kijker 
geplaatst. Wij maakten een eigen atomium met daarin beelden uit onze 
werking: typerende elementen uit de diverse diensten. 

Workshop ‘Handen in de klei’11

Favorelplein (dagcentrum) Klei-atelier (dagcentrum)

In het klei-atelier worden tal van kunstwerken gemaakt. Vandaag kan jij het 
zelf eens uitproberen. We maken decoratieve hangertjes door vormpjes uit 
te drukken en daarna te versieren naar eigen inspiratie. 
Op die manier gaat iedereen met zijn eigen kunstwerkje naar huis. 
Maak je handen vuil tussen 11u en 13u30.

Workshop ‘Pyrogravure’12

Favorelplein (dagcentrum) Houtatelier (dagcentrum)

Pyrogravure wordt door onze cliënten beschreven als met vuur branden in 
hout. En dit is het ook, het is een kunstvorm waarbij met hitte hout 
bewerkt wordt. Hier leer je kennismaken met deze vurige dagbesteding. 
Je creëert je eigen sleutelhanger op een door ons aangeboden stukje hout.
Laat het vuur in je los tussen 13u30 en 17u.
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Technologie & ik1
3
6
9

5 mensen getuigen hoe innovatie, technologie en mobiele begeleiding 
een impact hebben op hun leven.  
Luister en bekijk hun verhalen op de verschillende informatiezuilen.    

Diverse locaties (zie grondplan) Zelfde locaties

Grenzen verleggen2
Dankzij technologische ondersteuning verleggen mensen hun grenzen.  
Maak kennis met een aangepaste klasomgeving en met uitgekiende 
speelervaringen. 
Test zelf de digitale klastools, de tovertafel, de WII... 

De Vier Seizoenen (Withuys) Zelfde locatie

Onderweg4
Ontdek hoe begeleiding thuis en op school van A tot Z professioneel wordt 
georganiseerd met gepersonaliseerde dienstverlening. Leer meer over hou-
ding bij baby’s en maak kennis met het opvoedparty- en brussenspel.

Kruispunt (huis naast Mariasteen) Zelfde locatie

Ontdek en beleef hoe Dominiek Savio vernieuwende initiatieven, 
innoverende technologieën en wetenschappelijk onderzoek 
implementeert voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen: 
begeleiding thuis en op school, oogsturing, de tovertafel, cognitieve 
ondersteuning bij werkplekleren, digitale tools in begeleiding, leren en 
leven... 

Laat je inspireren door de verhalen van mensen die mede dankzij innovaties 
hun grenzen verleggen en hun levensdroom realiseren. 



19

IN
N

O
VATIE R

O
U

TE

Onderzoek & Innovatie

Bouwen 2.0

5

Peristilium (Mariasteen) Zelfde locatie

Probeer zélf innovaties uit zoals oogbesturing en cognitieve 
werkplekondersteuning. Of leer meer over wetenschappelijk onderzoek 
zoals specifieke groeicurves en het belang van schuifmaten. 

Onze leerlingen en cliënten verdienen het om in een aangepaste omgeving 
te leren en te wonen. 
Bekijk op de informatiepanelen aan de huidige gebouwen 2 van onze 
projecten in opbouw. 
Een live bezoek aan de sites is om veiligheidsredenen niet mogelijk.  

7
8

Talentier - Secundaire school (infopaneel aan schoolgebouw secundair)
Nieuw kinderdagverblijf (infopaneel aan ‘t Stationnetje)
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Overal langs de culinaire route kan je kiezen voor eten uit de jaren ‘50 of 
eten typerend voor 2018. Zelfs ons apertief gaat terug naar de tijd van 
toen... Wees gerust, de ingrediënten zijn zeker niet van die tijd.
Maar er is meer. Je kan, indien je wenst, ook proeven van aangepaste 
maaltijden, die voor veel van onze leerlingen en cliënten noodzakelijk zijn 
omwille van slikproblemen. Dus... zeg niet zomaar ‘eten en drinken’. 
Smakelijk én santé!

Restaurant Zetjebie (11u - 17u)9

Frietkot3 Voorkant Withuys (11u - 17u)

Pastabar5 Vergaderzaal (Mariasteen) (11u - 17u)

Paella6 MAC-gebouw en omgeving (11u - 17u)

Soepbar7 Binnenhof (schoolgebouw secundair) (11u - 17u)

WELKOM met aperitief1
Bij onze trefpunten ontving je 1 jeton voor een gratis aperitief. Tijd om te 
proeven van ons huisgemaakte drankje. Dank aan de cliënten van onze 
volwassenenwerking in Rumbeke!

In en rond Zetjebie kan je genieten van diverse maaltijden: veggiemaaltijd, 
een glutenvrije maaltijd, vis- en vleeslasagne, stoofvlees geserveerd met 
frietjes. Je kan er ook een pistolet met gehakt, gerookte vis... krijgen.

Golemplein voor Withuys (11u - 17u) Zelfde locaties
Plein achterkant Withuys (11u - 13u)
Plein nabij Vleterwonen (11u - 13u)

Zetjebie (domein Kasteel) Zelfde locatie
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Goed om weten
 y Op of nabij de locaties waar er eten wordt geserveerd, kan je gewone  

 dranken nuttigen. 
 y Overal kan je je maaltijd laten mixen, blixen... 
 y Pastabar: glutenvrije pasta voorzien.
 y Alcohol toegelaten vanaf 16 jaar, sterke drank en bieren vanaf 18 jaar.

Dessertplein (13u - 17u)2
Na het aperitief, een warme hap en wat beweging, kan een koffie zeker 
smaken. Stop bij ons Dessertplein en probeer te kiezen uit de vele taarten 
die het plein rijk is. Wil je liever een ijsje... de ijskar zal er staan!
Hier kan je ook frisdrank, een biertje... krijgen.

Hoeve Ter Kerst Zelfde locatie

Café Santé (11u - 17u)4
Gezellig samenzijn in een groen kader met een drankje naar wens.

Golemplein voor Withuys Zelfde locatie

Bruine Kroeg (11u -...)8
Kom zeker eens langs in onze Bruine Kroeg. Laat je onderdompelen in de 
sfeer van toen! Geniet van een gezellig samenzijn met een fris drankje of 
lekker streekbiertje!

Kasteelplein Tent voorzien
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Als oud-leerling kan je herinneringen ophalen met oude sfeerfoto’s, ge-
tuigschriften van onderscheiding... Je kan ook jouw herinneringen 
achterlaten in een babbelbox en je contactgegevens in een gastenboek. 

Binnenhof (schoolgebouw secundair) Zelfde locatie

De Tuin van Dominiek SavioT
Als blijvende herinnering aan deze feestdag planten wij onze eigen “60” 
met bloembollen en windmolentjes. Wij kijken uit naar jouw hulp hierbij!

Atletiekpiste (straatkant) Zelfde locatie

BMX-parcours
Sinds kort is er ook een BMX-parcours op het domein van Groep Gidts, 
nabij de site Hoeve Ter Kerst. BMX oftewel fietscross is een wielersport die 
snelheid, behendigheid en bovenal fietsbeheersing bevat! 
BMX betekent Bicycle Moto Cross (de X staat voor Cross). De sport is 
ontstaan doordat kinderen met hun fietsen over motorcrossbanen gingen 
rijden en sprongen gingen maken. Benieuwd naar deze waaghalzen? 
De BMX-club geeft demonstraties tussen 15u en 16u.

BMX-piste (nabij Hoeve Ter Kerst) Zelfde locatie

Vrijwilligerswerk & Samen Kansen CreërenV

Kasteelplein (naast Trefpunt) Zelfde locatie

Ben je sociaal, handig, sportief, een goede chauffeur, creatief...?  
Zet jouw talenten in en help mee om extra kansen te creëren voor onze 
leerlingen en cliënten. 
Maak vrijblijvend kennis met onze vrijwilligerswerking.
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Kunst & SymbolenS
Op het domein van Groep Gidts kom je af en toe een kunstwerk tegen. 
Die zijn er niet zomaar geplaatst. Eén voor één hebben ze een symbolische 
waarde...

Golem
Dit kunstproject van Koen Van Mechelen is de uitdrukking 
van een wereldwijde verbondenheid tussen verschillende 
groepen en personen die opkomen voor de waardigheid 
van iedereen: een wereldwijde solidariteit. 

Oordeel
De zes beelden van kunstenaar Kris Vercruysse ‘Buste 
met corset’ verbeelden de immense schoonheid van elke 
mens. Ondanks het ontbreken van lichaamsdelen is en 
blijft de mens een uniek wezen dat op zoek is naar zijn 
bestemming. Het korset dat in ieder doek het lichaam 
ondersteunt, is een uiting van het wederkerige aspect in 
hulpverlening en zorg.

Muurtekst Groep Gidts: onze centrale missie
Als je wat je kunt, mag doen
en er iets mee in beweging brengt wat zinvol is, 
dan ga je in jezelf geloven, meetellen in de groep
en je Gedragen voelen.

S4 High 5
5 woorden: kracht – kansen – samen – sportief - uniek. 
2 vragen: “Wat betekenen deze woorden voor jullie? 
Hoe ervaren jullie ze op onze school?” 
Stof tot nadenken met boeiende discussies en leidde tot 
kansen + kracht = samen sterk, steeds sportief en altijd uniek.

Dit kunstwerk kreeg vorm in een samenwerking tussen 
onze leerlingen en leerlingen uit Brugge. 
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Onverwacht gegeven
Ter ere van het afscheid van E.H. Breyne als gedelegeerd 
bestuurder, maakte Filip Bisschop een bijzonder en 
betekenisvol kunstwerk. 
Er werd vertrokken van het abstracte beeld van een boom. 
In de kruin krijgen mensen een gezicht: mensen die samen 
leven... De gezichten gaan over in vogels: ‘mensen vleugels 
geven’. Er is meer: jonge bomen die groeien naar het 
voorbeeld van de grote boom, verwijzingen naar ons 
domein...

Tot-leven-komende-boom
“Plotseling gebeurt er iets traumatisch en onomkeerbaar in 
je leven. Een gebeurtenis - zo ingrijpend - dat de gevolgen 
niet te overzien zijn. Alles verandert - open deuren sluiten 
zich - wat was, is niet meer.”
Dit is een verhaal dat we binnen onze organisatie vaak horen  
en waarbij mensen hun levensverwachtingen en 
toekomstdromen volledig omvergegooid zien. 
We zoeken samen naar nieuwe wegen die weer zin kunnen 
geven aan het leven, naar mogelijkheden en kansen tot 
waardering. Dit proces hebben we gesymboliseerd in de 
gekwetste boom. We hebben de stukken terug 
samengebracht, zodat groei weer mogelijk is en een nieuwe 
kruin kan ontstaan.

S5 Stille Bron
De Stille Bron is een herdenkingsplaats voor de overleden 
leerlingen, bewoners en personeelsleden van Dominiek 
Savio. Centraal staat de omega, als een poort tussen leven 
en dood. De omega, symbool voor einde en nieuw begin.
Vanuit de poort stroomt water over de witte keien, een 
teken van hoop... In elke witte kei is een naam gegrift en 
iedere steen krijgt een unieke plaats in de Stille Bron, net 
zoals elke persoon zijn eigen plaats had binnen Dominiek 
Savio.
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Bij Dominiek Savio zoeken we samen met mensen met een beperking 
naar hun eigen perspectief in het leven. 
Je dromen een kans geven, daar gaan we samen voor. 
We kijken verder dan wat we op het eerste gezicht zien. 
We graven dieper naar je wensen en verkennen samen de weg. 

Jij blijft de regisseur van je leven. Wij helpen je leven kruiden. 
Als we tegen de stroom in moeten gaan om een optimaal traject uit te 
tekenen, dan doen we dat. Maar we zijn ook eerlijk over onze mogelijkheden. 

We zijn vooruitstrevend en creatief. Zetten onze expertise in. 
We ontwikkelen innovatieve technologieën en duurzame oplossingen, 
die je kansen bieden. We houden daarbij rekening met jouw eigenheid. 
Jouw verhaal staat centraal.

Onze meerwaarde is het totale plaatje. 
Medewerkers, personen met een beperking en familie werken samen.
Wat ons bindt, is de solidariteit en betrokkenheid. Ook ons gedifferentieerde 
aanbod verbindt en biedt mogelijkheden. 

Kennis en kunde zijn van onschatbare waarde voor iedereen, 
ongeacht het traject dat je bij ons volgt. 
De warmte en affectie die we delen, maken je veerkrachtig. 
En daar zijn we trots op. Trots op wie jij bent.

Onze kijk op mensen...

VERBINDEN
KRUIDEN

EXPERTISE
VEERKRACHTIG

BETROKKEN

PERSPECTIEF



26

60 jaar... groeien en veranderen

Wie zijn we?

60 jaar geleden kwamen de eerste kinderen met een (neuro-)motorische 
handicap naar Gits. In 1958 was ons aanbod nog heel beperkt en werkten we 
met en voor een kleine groep kinderen. 

Doorheen die 60 jaar is er heel wat veranderd: naast de werking kinderen, 
startte ook een werking voor jongeren en volwassenen op. 
Daarnaast ontstonden diverse diensten die ondersteuning bieden in de 
thuisomgeving of in de gewone schoolomgeving. 

Op vandaag begeleiden we vanuit Dominiek Savio Onderwijs en 
Dominiek Savio Zorg & Ondersteuning ca 1700 leerlingen en cliënten.  

Elke dag staan we voor nieuwe uitdagingen die we aangrijpen om verder te 
groeien en leerlingen en cliënten blijvend kansen te bieden op het vlak van 
onderwijs, zorg en ondersteuning. 

Dominiek Savio maakt samen met maatwerkbedrijven Mariasteen en Molendries 
deel uit van Groep Gidts. Dominiek Savio biedt ondersteuning aan personen met 
een (neuro-)motorische handicap of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Wat hebben wij te bieden in de gewone schoolomgeving en thuisomgeving?
 y Ondersteuningsteam Type 4
 y Een Andere Start
 y PASVU: Persoonlijke Assistentie voor U
 y Thuisbegeleiding ‘t Spoor & Mobiel Team
 y Centrum Consult

Wat hebben wij te bieden in Gits en Rumbeke?
 y Basisonderwijs
 y Secundair onderwijs
 y Zorg & Ondersteuning voor kinderen
 y Zorg & Ondersteuning voor jongeren
 y Zorg & Ondersteuning voor volwassenen
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Dominiek Savio vzw
Koolskampstraat 24 - 8830 Hooglede-Gits
051 230 611 | info@dominiek-savio.be 
dominiek-savio.be


