
 

 Zomeractiviteiten  
Deze zomer hebben we in het dagcentrum zeker niet stilgezeten. We 

blikken terug naar een leuke en warme zomer vol activiteiten. Zo zijn we 

met een groepje met de trein naar de zoo van Antwerpen geweest. 

Daar hebben we met z’n allen een lekkere hamburger met frieten 

gegeten. Alsook zijn we deze zomer pannenkoeken gaan eten in ‘Lijn 

58’ en hebben we een BBQ gedaan met vers gesneden groentjes, die 

ons allen heeft gesmaakt!  

 

   Thema ‘boerderij’   
Dinsdag 3 juli zijn we naar de boerderij geweest in teken van het thema. 

Dit was bij begeleidster Cynthia thuis. Ze gaf een rondleiding waar we 

koeien, schapen, duiven, honden, poezen, ganzen en een kalkoen 

hebben gezien.  

Om verder in thema te blijven hebben we allerlei knutselwerkjes 

gemaakt. Alsook hebben we ‘het boerenspel’ gespeeld aan de hand 

van een bordspel. Hierbij werden vragen gesteld over de boerderij en 

de dieren, waardoor ons geheugen terug werd opgefrist.  

 

  Thema ‘dorp en verkiezingen’ 
We begonnen dit thema met een infosessie over de gemeenten en het 

dorp. ‘Wat is er aanwezig in een dorp of gemeente’, ‘wat is een stad’, 

etc. Hierbij hebben we uitgebreid gesproken over ‘Lievegem’, waarbij                                                                                               

er veel opzoekwerk op de computer bij te pas kwam. In dit thema                                                                                      

hebben we allerlei activiteiten gedaan. 

 

 

Nieuwsbrief Dagcentrum 
 
 
Beste lezer, 

We zijn terug, dit is de zesde editie van onze nieuwsbrief. In deze 

nieuwsbrief blikken we kort terug op de zomeractiviteiten en het 

thema ‘boerderij’. Hierna komt het thema ‘dorp en 

verkiezingen’ aan bod. Hierrond werken we nog steeds in het 

dagcentrum. De twee thema’s waren heel leerrijk en interessant 

om rond te werken, maar ook heel leuk en amusant.  

Om te beginnen geven we kort een woordje uitleg over de 

zomeractiviteiten en het thema ‘boerderij’. Hierna volgt een 

uitgebreid verslag over het thema ‘dorp en verkiezingen’. We 

ronden af met ‘nog meer belangrijk nieuws’. 

 

We wensen jullie veel leesplezier! 

 Het dagcentrum. 

 

 

Geplande evenementen 

25-10-2018 

Aperitief verjaardag Jan- 

junior 

1-11-2018 

Aperitief verjaardag Elien 

19-11-2018 

Aperitief verjaardag Henk 

 

 

 

 
 



 

   Activiteiten  
In het dorp van Waarschoot zijn we met z’n allen gaan voetballen. In 

twee teams hebben we een matchke gespeeld tegen elkaar. De teams  

waren geduchte tegenstanders van elkaar en gaven zich niet zomaar 

gewonnen. 

Nog één van de activiteiten was een quiz over de gemeenten en 

dorpen. Hierover hadden we toch al enige kennis die we ook al hadden 

opgedaan in het gemeentehuis van Waarschoot waar we eerder op 

bezoek zijn geweest.  

Het bezoek aan het gemeentehuis was een topper. We kregen er een 

rondleiding en mochten op ‘grote stoelen aan een grote tafel zitten’. 

We moesten vragen beantwoorden die ze daar stelden en kregen 

nieuwe informatie over ‘het gemeentehuis’.  

Om ook eens wat meer stil te staan bij de verkiezingen, hebben we ons 

eigen verkiezingsformulier opgesteld waarin we onze voorstellen en onze 

standpunten kenbaar maakten voor de anderen. Tijdens deze activiteit 

hebben sommigen onder ons een stemtest gedaan, om te kijken naar 

welke partij hun voorkeur gaat. 

 

   Koken 
Op 12 september maakten we verse frietjes met boontjes en 

biefstuk/worst. De hele maaltijd was zelf bereid en viel duidelijk in de 

smaak. Naast een hoofdgerecht maakten we op 29 september ook een 

dessert, namelijk een koekjestaart.   

  Nog meer belangrijk nieuws  

Lentemiddag: 18 juni werden alle ouders uitgenodigd om broodjes en 

gazpacho te komen eten in het dagcentrum. Hierbij  willen we jullie 

ook nog eens van harte bedanken voor de massale opkomst!                                                   

Trouw Melissa en David: op 23 juni is begeleidster Melissa getrouwd 

met David. 25 juni mocht iedereen van het dagcentrum op bezoek 

gaan bij haar voor een hapje en drankje. We wensen hen veel geluk 

toe.                                                                                              

Taartennamiddag: 25 september ging de taartennamiddag door in 

het dagcentrum. Hierbij waren de buschauffeurs en Colette 

uitgenodigd om mee te smullen van de lekkere taarten.                                 

Tuinhuis: Rik de vrijwilliger willen we toch ook even bedanken voor het 

plaatsen van het tuinhuis.                                                        

Verjaardagen: de voorbije maanden waren er zes jarigen! De 

gelukkigen waren Katrien, Nicky, Lieven, Steven, Celes en Bieke. Dit 

vierden we één voor één met een aperitief en een hapje.                 

RTH- cliënten: sinds kort mochten we drie nieuwe cliënten 

verwelkomen die telkens één dag in de week naar het dagcentrum 

komen, deze zijn Luc, Elien en Jan-junior. Welkom!                                                            

Zwangerschap begeleidster Liesbeth: Liesbeth is in blijde 

verwachting van haar tweede kindje! Hierdoor zal zij een tijdje afwezig 

zijn. Haar plaats wordt tijdelijk ingevuld door Emmy. 

Stagiair: vanaf september tot eind juni komt stagiair Kenny een handje 

toe steken in ons dagcentrum.  

 

 

 

        Volgend thema 
                     Kunst 
 

 

18 oktober: knutselen Halloween & 

leesvoormiddag  

 

19 oktober: snoezelen 

 

26 oktober: gymnastiek en Yoga 

 

30 oktober: infomoment  

 

31 oktober: gedenkvoormiddag 

 

6 november: kunst- imitatie 

 

7 november: pizza 

 

14 november: nieuwsbrief 

 

20 november: kunstwandeling De 

Triangel 

 

29 november: knutselen sint 

 

4 december: werken met klei 

 

5 december: spaghetti 

 

 

 

 

 

 

 

 


