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NIEUWSBRIEF DAGCENTRUM OBRA|BAKEN  september 2019 

TWEEDE EDITIE WARMSTE WEG OBRA|BAKEN KOMT ER AAN! 

 

Noteer alvast in je agenda: ‘De Warmste Weg’ komt er weer aan! 
Laat je verrassen door een sfeervolle en artistieke wandeltocht 
doorheen het nieuwe natuurgebied van Langerbrugge! 
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Op 5 juli vond er de zomermarkt plaats. Het werd een gezellig samenzijn waar men een zomers drankje kon 
nuttigen, zich kon wagen aan volksspelen of producten uit het dagcentrum kon kopen. 

Enkele sfeerbeelden… 
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Fietstocht langsheen de pittoreske Meetjeslandse wegen 
Een verslag door Ingo Van De Velde 

 

Naast de Tour de France zijn er ook andere plaatselijke ‘tourkes’ die weliswaar minder intensief zijn maar toch ook 
intensief beleefd worden door de deelnemers. 
 
Een jaarlijkse wederkerende klassieker is de ‘Meetjeslandse Tour’. Dit jaar nam het ploegje met Marc G., Wouter, Ingo, 
Christophe DK en Janosch als (elite)renners met als hoofdsponsor OBRA|BAKEN deel aan de fietstocht. Zij werden 
ondersteund door vrijwilligers David en Patrick in de hoedanigheid van soigneur, bevoorrader, mechanieker en 
peptalker. 
 
Het startschot voor de 57 kilometer lange rit werd gegeven in de Langerbrugsestraat. Vandaar verliep de rit langs de 
landelijke wegen van Wippelgem, Kluizen, Sleidinge, Waarschoot, Beke, Merendree, Lievegem en Vinderhoute om zo 
terug te fietsen richting Evergem. 
 
De renners hielden er een vrij strak tempo op na. Onder de 20 kilometer per uur werd er niet gefietst! Hadden sommigen 
een hoogtestage gedaan? Zo zaten we goed op schema wat de mogelijkheid bood om een extra rust- en drankmoment in 
te lassen. 
 
De bevoorrading was voorzien langsheen het kanaal in Zomergem. In een zonnige en rustgevende omgeving werden de 
nodige koolhydraten opgeslagen om het tweede deel van de rit aan te vatten. 
 
Ook dit deel verliep vlekkeloos. Sommigen ondervonden kort na de bevoorrading echter een korte inzinking maar de 
peptalk van de soigneurs maakte veel goed waardoor ze al vlug hun tweede adem terugvonden. 
 
In het tweede deel van de rit werd er eveneens goed doorgefietst wat er voor zorgde dat de renners in een scherpe tijd 
binnen waren. Het werd geen massaprint maar een ploegprestatie waarbij iedereen op het zelfde tijdstip over de meet 
kwam. Er was geen kopman en er waren geen knechten maar enkel één sterke en solide ploeg. 
 
Na de aankomst zagen we enkel maar blije gezichten. Op naar de volgende klassieker! 
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FRIETROCK 
 

 
Rapper Mike C bracht de festivalweide moeiteloos in opperste extase… 

 
De Jaumerja’s sloten met enkele rake covers een heel geslaagd Frietrock af. Op naar de volgende editie! 
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EIND DIT JAAR GAAT KATHELIJNE MET PENSIOEN! 

 

Maurice: 

“Kathelijne is een zeer gemoedelijke, aangename, correcte en betrokken collega met een opvallend duidelijke uitspraak. 
Een voorstander van een correct en duidelijk taalgebruik waardoor het even gissen was dat ze eveneens uit mijn West-
Vlaamse geboortestreek afkomstig is.” 

Karin: 

“Kathelijne, een chique madam van ’t secretariaat. Mooi uitgedost staat ze iedereen te woord, steeds behulpzaam en 
gezegend met een luisterend oor. Na 18 jaar dienst zwaaien we haar uit. Voor Kathelijne breekt nu de tijd aan voor 
extra me-time.” 

       Rosane: 

‘Kathelijne…. De onbekende, warme stem die ik hoorde bij mijn eerste contact met Centrum OBRA, nu bijna 16 jaar 
geleden. Die warme stem is er nog altijd, en is nu een fijne en warme collega waar je terecht kan met alle kleine en fijne 
dingen/zorgen. Ons damestrio wordt nu een damesduo. We zullen je heel hard missen maar ik wens je alle goeds toe en 
geniet met volle teugen van deze nieuwe mijlpaal in je leven!” 

Kathleen en Rita: 

“Een markante vrouw met vele capaciteiten waardoor ze ook een zeer divers parcours heeft gelopen in OBRA|BAKEN. 
Gaande van administratieve kracht voor directie en begeleiding tot bootexperte, logistiek experte, evenementexperte 
en bonnetjesexperte.” 
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Muurklimmen 30 sept 2019 13u30 – 15u30 

Sport 4 Specials 4 okt 2019 09u30 – 15u30 

Boswandeling 21 okt 2019 13u00 – 16u00 

Halloweenfuif 31 okt 2019 13u30 – 15u30 

Wintermarkt 13 dec 2019 15u00 – 21u00 

Sfeerwandeling 
(Music For Life) 

15 nov 2019 18u00 – 22u00 

 Teamdag 2 maanda g 14 okt 

 Allerheiligen vrijdag 1 nov 

Wapenstilstand maandag 11 nov 

 Kerstmis woensdag 25 dec 

Wist je dat imker Murat in de tuinen van onze werkplek lekkere honing maakt? 
Bestel deze via onderstaande contactgegevens! 

OBRA|BAKEN HONING 
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