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 Thema beroepen 
In dit thema was er terug een infobundel voorzien zodat we wat meer 

informatie kregen over de verschillende beroepen die er zijn. Om ons 

nog meer te verdiepen in dit thema speelden we het spel ‘Time’s up’. 

Dit spel ging als volgt, er zijn verschillende kaartjes met beroepen op. 

Ieder van ons mocht om de beurt een kaartje trekken. Het was dan de 

bedoeling dat de persoon die het kaartje trok het beroep moest 

uitbeelden, uitleggen of omschrijven in 1 woord zonder het beroep te 

benoemen. Hierop moesten de anderen van het dagcentrum het 

beroep raden dat op het kaartje staat. Dit was een hele uitdaging, 

maar we slaagden erin om alle beroepen te raden! 

 

Audi- Volkswagen garage 
Als eerste gingen we naar de Volkswagen en Audigarage ‘De Mey’ in 

Maldegem om uitleg te krijgen over het beroep garagehouder. We 

kregen een rondleiding en mochten eens in de nieuwe auto’s zitten. 

Nadien werden we getrakteerd met een glaasje cola en een 

cadeautje (een drinkfles). Deze interessante rondleiding heeft ons veel 

bijgeleerd over dit beroep! 

 

Bakkerij Bert 
Ons tweede bezoekje was naar de bakkerij Bert, ook hier kregen we 

een uitgebreide rondleiding in zijn werkruimte en bakkerij. Nadien 

kochten we gebakjes om ervan te smullen.  

 

Bloemenwinkel Roels 
Het derde bezoek brachten we aan bloemenwinkel Roels. Hier zagen 

we de verschillende bloemen dat de bloemenwinkel zelf kweekt en 

kregen we uitleg over de machines hoe ze de potgrond maken en 

verdelen. 

 

Slagerij Wim & Veerle 
Op ons vierde bezoek zijn we met een groepje naar slagerij Wim en 

Veerle gegaan. 

 

Nieuwsbrief Dagcentrum 

 

 
 

 
Beste lezer, 

Hier zijn we terug met de volgende nieuwsbrief over het 

thema van de voorbije acht weken. De voorbije weken 

kwam het thema ‘beroepen’ aan bod.  Een thema 

waarover ieder van ons al het één en ander wist, maar 

toch nog verrast werd wanneer we bezoeken deden 

aan een aantal beroepen.  

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

 

Geplande evenementen 

Verjaardag Nicky, Katrien 

en Celes 
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Hier kregen we ook een woordje uitleg en een rondleiding in de slagerij 

en in het atelier waar het vlees wordt gemaakt. De slager toonde ons 

hoe gehakt en worsten worden gemaakt. Nadien mochten we onze 

handen uit de mouwen steken en maakten we kaashamburgers.                                       

We werden ook getrakteerd op stukjes grilworst en cola. Daarna 

hebben de kaasbrugers gebakken en met smaak opgegeten.  

 

Brandweer 
Als laatste bezoek gingen we naar de brandweer in Waarschoot. We 

kregen een uitgebreide rondleiding en mochten de kledij van de 

brandweer ook eens even passen. Op het einde konden we de 

brandweerwagen met de grote ladder nog even van dichtbij bekijken 

en klommen ze tot helemaal bovenaan om ons te tonen wat voor 

hoogtes zij soms moeten trotseren.   

 

Voetbalmatch  
In onze bewonersgesprekken wordt er telkens gevraagd naar de 

activiteiten die we nog allemaal willen doen. Hieruit kwam duidelijk de 

activiteit ‘voetbal’! We trokken onze sportieve kledij aan en trokken naar 

het voetbalveld te Waarschoot. We deden eerst penalty’s en eindigden 

met een match (vrouwen tegen de mannen). De ploegen waren 

gewaagd aan elkaar!  

 

Karaoke  
Naast voetballen stond ook karaoke op onze verlanglijst. Samen   

zongen we liedjes dat we zelf mochten kiezen. Daarnaast hebben we 

ook gedanst, waarbij de polonaise zeker niet mocht ontbreken.    

 

  Project Huysmanshoeve 

Zoals al geweten is zijn we in de Huysmanshoeve volop bezig met een   

tuinkamer te creëren. Eerst maakten we een plantenrekje en ons 

volgende opdracht was een toog met een leuke tekst op. Zie hier een 

foto.   

Kookactiviteiten 
Ook in dit thema stonden er twee hoofdgerechten op het programma, 

namelijk macaroni met kaas, hesp, champignons en prei en croque 

bolognaise. Gelukkig zitten we met echte koks in ons dagcentrum om de 

gerechten tot een goed einde te brengen. Daarnaast maakten we ook 

twee dessert, appel-kaneeltaartjes en chocomousse met aardbeien. Beide 

ook zeer lekker! 

Contactclowns  

Één van de dagen kregen we bezoek van de contactclowns van  

“Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw” 'in ons dagcentrum. 

"Contactclowns” zijn een groep mensen met een passie voor ‘Gentle 

Clowning’. Ze laten hun raken door mensen met een verstandelijke 

beperking. Ze zien vooral de mogelijkheden van de cliënten en aanvaarden 

hen zoals ze hier en nu zijn.  
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Nog meer belangrijk nieuws 

Verjaardagen: We vierden de verjaardag van Luc, Christa en Rosita, dit deden we 

met een lekkere aperitief en eten die ze zelf mochten kiezen. Proficiat aan alle 3!  

Lentefeest: dinsdag 11 juni om 12u gaat ons jaarlijks lentefeest door in het 

dagcentrum. Wij voorzien verse tomatensoep met balletjes, belegde sandwiches en 

een lekker dessert. Hopelijk kunnen jullie allen aanwezig zijn! 

 

 

-  

 

 

 

Volgend thema 
SPORT 

 

6 juni: dessert aardbeienparfait 

7 juni: voorbereiding lentefeest 

11 juni: lentefeest 

13 juni en 14 juni: Lol lympische spelen 

18 juni: verwenmoment 

20 juni: Jaarmarkt (bij goed weer) 

26 juni: vegetarische lasagne a la Sandra Bekkari 

4 juli: dessert vlaai 

5 juli: Zomerfeest en afscheid Sonja en Eddy (logisitek/keuken) 

15 juli – 28 juli: DC GESLOTEN 

12 augustus- 18 augustus: DC GESLOTEN 

 


