
 

Thema kunst 
De voorbije maand werkten we rond thema kunst.  

We maakten verschillende kunstwerken gebaseerd op bekende 

kunstwerken. Zo maakten we elk een mozaïekwerk en lieten we ons 

inspireren door Mondriaan en Andy Warhol. 

We maakten ook onze handen vuil en boetseerden verschillende 

beeldjes uit klei zoals een kom, slak en een vlinder. Daarnaast gingen 

we met nog ander materiaal aan het werk zoals ijzerdraad en tegels. 

We lieten onze fantasie volledig gaan, allemaal ter voorbereiding van 

onze kunstgalerij.  

Om wat inspiratie op te doen gingen we op bezoek bij DVC De 

Triangel. Op 20 november waren we welkom voor een kunstwandeling. 

Op deze frisse voormiddag kregen we een rondleiding op het domein 

om alle kunstwerken te bezichtigen. Zo zagen we mooie, grote beelden 

uit mozaïek. We kregen uitleg over hoe alles is gemaakt en door wie.  

Er werd voor ons ook lekkere soep voorzien om ons te kunnen 

opwarmen. 

En dan.. Op dinsdag 4 november was het dan eindelijk zover. Onze 

kunstgalerij werd geopend. We stelden al onze zelfgemaakte 

kunstwerken ter bezichtiging in de hal van Humival. Henk verwelkomde 

iedereen met zijn ontvangstwoord.  

Daarna mochten ze rondwandelen en onze werken bekijken. Wij 

stonden bij elk werk klaar om een woordje uitleg te geven. De 

voormiddag werd afgesloten met een hapje en een drankje. De 

cliënten waren enthousiast over onze werkjes. 

We kunnen spreken van een geslaagde editie! 

 

Kookactiviteiten 

Ook deze periode werden weer enkele gerechten klaargemaakt. Zo 

maakten we zelfgemaakte spaghetti en vlaai. Iedereen heeft goed 

geholpen en we zijn stiekem een beetje fier op ons resultaat!  

 

Nieuwsbrief Dagcentrum 
 
 
Beste lezer, 

In deze editie van onze nieuwsbrief bespreken we enkele 

thema’s die de voorbije weken aan bod kwamen.  

We werkten verder rond het thema kunst en beëindigden deze 

met een mooie kunstgalerij. 

Ook de thema’s Sint en Kerst komen aan bod. 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

 

Geplande evenementen 

20-12-2018 

Kerstfeestje in het 

dagcentrum 

 

 

 

 

 
 



Sinterklaas 

De Sint was ook weer in het land. Om helemaal in de sfeer te komen, 

knutselden we enkele werkjes. Zo maakten we mini Sinterklaasjes en 

kleine zwarte Pieten om op onze slinger te hangen. We maakten ook 

elk een kleurplaat om dit aan hem af te geven. 

 

De week voor dat de Sint op bezoek kwam bij iedereen heeft hij onze 

hulp ingeroepen. Er was super veel werk om iedereen wat lekkers te 

geven dus besloten wij – samen met andere cliënten van Humival – 

hem te helpen met het vullen van zakjes. Dat is met veel plezier 

gedaan Sint! 

 

En donderdag was het zover.. In de namiddag moesten we allemaal 

naar Humival voor een activiteit. Maar eigenlijk was dit omdat 

Sinterklaas op bezoek kwam. We zaten nog niet lang in het bakatelier 

en we hoorden al een auto claxonneren. Daar waren ze dan: 

Sinterklaas met zijn twee zwarte Pieten.  

Toen hij ons kwam bezoeken, had hij het goede nieuws dat iedereen 

flink was geweest het voorbije jaar. Maar plots haalde Zwarte Piet een 

zak boven. Neen, het was niet om iemand erin te steken. Het was een 

grabbelzak met allemaal spelletjes in! Het spelletje dat door ons werd 

getrokken was ringen over de staf van Sinterklaas gooien. Dit lukte 

goed. Daarna werd het tijd om onze tekeningen af te geven en een 

liedje te zingen. Dag Sinterklaasje, daaag, daaag, daaag, Zwarte Piet! 

 

Kerst 

Het is al vroeg donker en binnen een weekje is het Kerstmis. Redenen 

genoeg om in het dagcentrum de kerstsfeer ook naar boven te 

brengen. We haalden onze kerstdozen van onder het stof en maakten 

het dagcentrum gezellig door de kerstboom op te zetten en onze kast 

te versieren.  

Ook tijdens het knutselen kwam thema kerst aan bod. Zo maakten wij 

onze kerstkaartjes volledig zelf. En worden de menukaarten voor op 

het kerstfeest afgewerkt.  

 

Winterfeest 

Op 11 december nodigden we met het dagcentrum alle ouders uit op 

ons Winterfeest. 

Waarbij de familieleden konden genieten van een lekkere 

pannenkoek, cake en koffie. Tussendoor waren er ook foto's te zien van 

de activiteiten die we allemaal hebben gedaan het voorbije jaar. 

Het was een gezellige namiddag en voor ons is het voor herhaling 

vatbaar!  

 

 

 

 

 

 

        Volgend thema 
Winter en eindejaar 

 

 

28 december: Dessert verloren 

brood met appel en peer 

 

3 januari: Clown Rocky 

 

10 januari: Traktatie taart door 

collectief overlegorgaan 

 

11 januari: Snoezelen klankschalen 

 

17 januari: Dessert perencrumnle 

met chocolade 
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  Nog meer belangrijk nieuws  

Verjaardagen: We vierden de verjaardag van Henk, dit hebben we gedaan met een aperitief en 

sfeermuziek van Clouseau. Ook bracht hij twee zelfgemaakte rijsttaarten mee om te trakteren voor zijn 

verjaardag. Hmmm! 

Nieuwe minibus: Op 12 december kreeg Humival de sleutels overhandigd van een nieuwe minibus. De 

bezieler van het project was Special Ad die op zoek ging naar de nodige sponsors in de regio om dit 

project mogelijk te maken. Namens iedereen van vzw Humival willen wij alle sponsors en de mensen van 

Special Ad bedanken die deze droom hielpen waarmaken. 

Sluitingsdagen dagcentrum: Het dagcentrum zal gesloten zijn op 24, 25 en 26 december en 31 

december, 1 en 2 januari. 

Busvervoer vakantieritten: Tijdens de kerstvakantie gaan de vakantieritten terug door in plaats van de 

gewone busritten.  

Wissel Melissa en Silke: Met spijt in het hart nemen wij vanaf januari afscheid van Melissa in het 

dagcentrum. Melissa heeft besloten om naar de leefgroepen te gaan om daar te gaan werken. Hierbij 

willen we haar van harte bedanken voor al haar jaren dienst en inzet in het dagcentrum! Melissa zal 

vervangen worden door Silke die voordien in leefgroep 1 werkte.  


