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 Blijdorp – Buggenhout 
Blijdorpstraat 3 

9255 Buggenhout 
052/39.99.90 

 
 

 Blijdorp – St-Rochusstraat 
St-Rochusstraat 35 

9200 Dendermonde 
052/25.08.50 

 
 

 Blijdorp – Baleunisstraat 
Baleunisstraat 70 – 72 
9200 Dendermonde 

052/25.92.00 
 

Blijdorp - Habitar 
Baleunisstraat 3 

9200 Dendermonde 
052/20 00 57 

 
 Blijdorp – Roemenië 

www.blijdorproemenië.be 
 
  

We zijn nu ook on-line 
www.blijdorp.be 
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Blijdorp 

 

ALGEMEEN 

 

 

 

 
Fotowedstrijd  

In de vorige BD-echo publiceerden we een nieuwe wedstrijd, maar de periode voor deel-
name was te kort, daarom geven wij iedereen de kans om nog mee te doen en verlengen 
we de wedstrijdperiode tot 19 april 2019 

Wat moet je doen en wat kan je winnen ? 
We presenteren hierna twee foto’s. Omschrijf per foto heel concreet waar in Blijdorp je dit 
situeert en wat je ziet. Wie beide foto’s juist kan identificeren, kan meedingen voor drie 
waardevolle prijzen . 

Stuur je oplossing (en je identificatiegegevens) digitaal  door naar : 
Christine.Wauters@blijdorp.be of bezorg je ingevulde antwoordstrook aan de receptie in 
Blijdorp Buggenhout of Blijdorp Baleunis, ten laatste tegen vrijdag 19 april 23.59 uur.  De 
winnaars worden bekend gemaakt in de volgende BD-echo. 
Veel succes ! 

 
                          FOTO 1                      FOTO 2  

 

 

 

 

 

 

 
————————————————————————————————————————-- 
 

Naam deelnemer wedstrijd…………………………………..ouder of familielid van………………. (naam 
deelnemer) heeft  volgende oplossingen voor de foto-opdracht : 

Foto 1: (concreet waar in Blijdorp terug te vinden en wat zie je ?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Foto 2 : (concreet waar in Blijdorp terug te vinden en wat zie je ?) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 vestigingsnieuws 

 
Rookbeleid in Blijdorp 

Campus Blijdorpstraat 3 te Buggenhout  
 
Vanuit de onderwijsinspectie is een algemeen rookverbod van kracht vanaf schooljaar  
2018-2019 in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen. Dit geldt voor alle medewerkers, ouders 
en bezoekers die zich op het domein Blijdorpstraat 3 bevinden. Het rookverbod geldt 7 dagen op 
7, 24u op 24 en slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals onder 
andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks.  
 
Vanaf dit schooljaar zijn we dus verplicht om hier nog strenger mee om te gaan. De sancties die 
uitgesproken worden in geval van overtreding, zijn niet min. De onderwijsinstelling kan haar  
erkenning of subsidiering verliezen. Overtredingen kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.  
Aangezien iedereen (ook ouders, bezoekers, ..) een overtreding rechtstreeks kan melden aan de 
onderwijsinspectie, zullen we dan ook streng toezien op het naleven van het rookverbod.  
 
Het rookbeleid is besproken op het overleg afdelingshoofden, samen met de diensthoofden en 
wordt ook op de volgende ondernemingsraad nog eens gemeld. Het rookverbod stond reeds  
vermeld in het arbeidsreglement.  
 
Uiteraard beseffen wij dat onze rokers nog ergens een plaats moeten krijgen. Dit moet echter  
volledig buiten het domein vallen. Om te voorkomen dat iedereen aan de schoolpoort staat te  
roken, zullen wij een hoek voorzien opzij van de parking aan de schoolpoort, die zal afgezet  
worden met een haag en voorzien worden van een asbak.  
 
Meer informatie kan je vinden via deze link  
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/je-
werkomgeving/welzijn-veiligheid-en-gezondheid/gezondheid/rookverbod-in-je-school   
 
Andere campussen van Blijdorp  
Voorlopig blijven de afspraken daar ongewijzigd. We gaan er wel strenger op toezien dat er enkel 
op de voorziene plaatsen en op de afgesproken momenten wordt gerookt.  
De voorziene rokersplaatsen op het domein Baleunis zijn:  
 

1. De parking naast de personeelsrefter (kant van de garage) – niet op de andere kant aan het 

terras van Klaver 4  

2. Vóór de ingang van de Loods  

3. Achter het gebouw Klimop (aan de kant van de Lelie)  

4. In het (overdekte) bushok aan de Appelier  

5. Aan de achterdeur van het Klaverblad  

 

Namens het overleg met afdelingshoofden, diensthoofden en directie 
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Reporter ter plaatse 

In oktober 2018 ging de vernieuwde Saffraan in het dagcentrum Teunisbloem van 

start. Dit met enkele oude vertrouwde gezichten , maar ook nieuwe  

deelnemers die de overstap maakten van de school/jongeren naar de  

volwassenwerking. 

De vernieuwde Saffraan is een startgroep, waar de deelnemers ook  

aansluiten bij de atelierwerking. Ondertussen zijn we bijna een half jaar  

verder. Tijd voor een kort interview met één van de deelnemers die nieuw startte 

in het dagcentrum: 

 
 
 
Begeleider J.: je bent nu al enkele maanden afgestudeerd en in oktober gestart in de 
Saffraan. Hoe heb je deze overgang ervaren ? 

B : In het begin was dit zeker even wennen. Nu ben ik het al wat gewoon. Met de ande-
re  
deelnemers van de Saffraan klikt het goed.  In de atelierwerking klikt het soms niet met  
iedereen. 

 
 
Begeleider J.: Welke activiteiten van de groep doe je het liefst en wat is je favoriete ate-
lier ? 

B : Op maandag ga ik graag mee naar de winkel. Ik kan dan ook iets voor mezelf kopen. 
Van ateliers is de wasserij mijn favoriet. Het is met twee toffe (en soms zotte) madam-
men dat ik mag werken. 
 
 

Begeleider J.: Wat vind je het grootste verschil tussen je school en het dagcentrum ? 
B:  Ik mis vooral mijn beste vriend van op school en mijn zorgkindje. Op school had ik al  
eens ruzie met een leerkracht. Met de begeleiding van het dagcentrum nog nooit. 

 
 
Begeleider J.: met welke positieve noot wil je dit interview afsluiten ? 

B: Ik vind het fijn dat ik hier als volwassene behandeld wordt. 
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Zaterdag 27 april 2019 (van 14u tot 17u) 
  

OPEN-DEUR-DAG   
BLIJDORP    BUGGENHOUT 

BuBaO – BuSO - MFC 
Open klassen 

Infostands  
Drankjes 

en 

Voetbaltornooi met onze jongensploeg Buso , G ploegen Leb-
beke en Puurs en een personeelsploeg dames Blijdorp 

 

 

 

 

Meer info volgt… 


