
 

Thema winter 
Sinds eind vorig jaar werkten we rond thema winter. 

Bij het start van dit thema was er nog geen sneeuw buiten te zien maar via 

knutselactiviteiten zorgden we er wel voor dat deze sfeer aanwezig was in het 

dagcentrum.  

Zo prikten we allerlei figuren uit, zoals een kerstman en hingen we deze op aan onze 

draad. Ook maakten we zelf sneeuwvlokken vanuit watten. 

Lege schoendozen kregen bij ons een nieuw leven. Zo maakten we van eentje een 

kerststal en van een ander een klein besneeuwd stadje.  

Voor een ander knutselwerkje haalden Henk en Jan-Junior hun beste timmerkunsten 

boven en sloegen nagels in verschillende plankjes. Daarna namen wij de wol uit de kast 

en wikkelden we deze rond de nagels. We moeten toegeven dat het moeilijker was dan 

gedacht, maar onder het motto moeilijk gaat ook, creëerden we heel mooie werkjes. 

 

Kerstfeestje 
In de vorige nieuwsbrief lazen jullie al over ons winterfeest dat we samen vierden met 

familie en vrienden. De week erna gaven we opnieuw een feestje. Deze keer een 

kerstfeest met iedereen van het dagcentrum. Ook hadden we Colette uitgenodigd, wat 

een blij weerzien was langs beide kanten! 

Ter voorbereiding hadden wij de menu kaarten gemaakt en de lange tafel aangekleed in 

een gezellige kerstsfeer. Op het menu stond als voorgerecht een duo van garnaal- en 

kaaskroket, als hoofdgerecht werd er vol-au-vent met kroketjes geserveerd. Als kers op 

de taart kregen we ijstaart. Het heeft ons allen gesmaakt en we hebben er met volle 

teugen van genoten! 

Afscheid Melissa 
Tijdens het kerstfeestje namen we ook even de tijd om Melissa (letterlijk) in de 

bloemetjes te zetten. Na jarenlang te werken in het dagcentrum heeft ze ervoor 

gekozen om in de leefgroepen te gaan werken. Ze kreeg meerdere kleurplaten en een 

mooi boeket bloemen. We wensten haar dan ook veel succes in de leefgroepen.  

 

Nieuwsbrief Dagcentrum 
 
 

Beste lezer, 

In deze editie van onze nieuwsbrief bespreken we het thema winter.  

We blikken terug naar enkele dagen voor de kerstvakantie tot nu en 

overlopen welke activiteiten wij allemaal hebben gedaan.  

Er stond veel op het programma met feesten, koken en zoveel meer. Maar 

dat wil niet zeggen dat we niet hebben gewerkt, u leest het allemaal 

hieronder.  

Veel leesgenot gewenst! 

 

 

 

 

              

          

       

 

    

 

      

 



Kookactiviteiten 
Ook deze maand hebben we onze kookschort weer aangedaan. We maakten 

perencrumble met chocolade maar ook spruitensoep en savooikool in de kaassaus 

met puree en worst. Buiten deze kookactiviteiten maakten we ook heerlijke 

pannenkoeken in het thema van de lichtmis.  

Clown Rocky 
Hierna was het nieuwe jaar gestart en traditiegetrouw komt Clown Rocky op bezoek 

bij Humival.  

Samen met de (klein)kinderen van begeleiders en vrijwilligers zaten we vol 

enthousiasme te wachten in de hal voor zijn komst. Het was een zeer gevarieerde 

show met dansen, opdrachten en natuurlijk magie. Clown Rocky slaagde erin om een 

taart te toveren voor Ginette van leefgroep 3 die haar 82e verjaardag vierde. Ook 

kon hij erin slagen om flessen weg te toveren of te veranderen van kleur.  

Het was een interactieve show waarbij wij opdrachten mochten uitvoeren, zo werd 

er een muziekronde uitgevoerd. We mochten met enkele cliënten naar voor gaan en 

we werden in twee groepen verdeeld. Dan werd er een liedje afgespeeld en na 

enkele seconden gestopt. Wanneer het nummer stopte, moesten we zo snel 

mogelijk lopen naar de bel die in het midden stond en daarmee rinkelen. Wie het 

eerste was, mocht gokken welk nummer er speelde en verder zingen.  

Plezier en verbazing zijn de twee woorden die deze show omschrijven. Het was een 

topper! 

Taartenslag 
Een andere traditie dat altijd doorgaat in het begin van het jaar, is de taartenslag van 

het collectief overlegorgaan. Elk jaar voorzien zij een ruim assortiment van taarten, ze 

dachten aan iedereen want er waren ook lekkere en verschillende dieettaarten 

voorzien. We genoten met z’n allen van een zeer gezellige sfeer en de overheerlijke 

taarten. Het collectief overlegorgaan nam ook de tijd om alle nieuwe gebruikers eens 

extra te verwelkomen, zo werden dus ook Elien, Luc en Jan-Junior vermeld en 

verwelkomt in Humival. 

Beweging 
Met alle feestdagen achter de rug waren er ook verschillende keren 

bewegingsactiviteiten voorzien. Zo haalden we onze beste moves boven en dansten 

we erop los. De ochtendgymnastiek, de ketchupsong, de macaréna, de indianendans 

en nog andere dansen kwamen aan bod. Jan-Junior nam zelfs even de tijd om ons 

een andere versie van de macaréna aan te leren. Het was een ideale en plezierige 

manier om eens goed te bewegen en het nieuwe jaar in te zetten! 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

        Volgend thema 

                Social Media 

 
6 februari: Facebookspel deel I 

14 februari: Valentijnsdessert maken; 

bladerdeeghartjes met kriekjes 

20 februari: Hutsepot maken 

27 februari: Facebookspel deel II 

1 maart: Quiz rond 

gespreksvaardigheden, privacy, afstand 

en nabijheid 

14 maart: Tiramisu maken 

21 februari & 7 maart: De markt, Eeklo 

 

 



  Nog meer belangrijk nieuws  

Verjaardagen: We vierden de verjaardag van Kristof, zijn mama trakteerde ons met lekkere 

taart en ook wij hadden een lekker aperitief voorzien voor hem. Als cadeau kreeg hij een CD 

+ DVD van Niels Destadsbader.  

 

 

De Warmste Week: Op 22 december ging Lieven samen met zijn familie 

langs bij de Warmste Week om bekend te maken hoeveel hun actie ‘Bubbles 

For Life’ heeft opgebracht. Het was maar liefst €2.525. Dikke merci voor deze 

warme actie! 

 

Aandachtsbegeleiders: Melissa werkt sinds 1 januari nu in de leefgroepen en sindsdien hebben wij Silke verwelkomt! 

Binnen het team werd er bekeken wie welke aandachtsbegeleider kreeg. Silke zorgt vanaf nu voor Henk, Petrocsja en Kristof. 

Ineke zal voor Celes zorgen.  

Pipa: Pipa is een duivenmaatschappij die duiven veilt. Elke eigenaar heeft van zijn duiven die geveild worden een catalogus. 

Om de catalogussen over de hele wereld te versturen moesten er adressen op enveloppen gekleefd worden en daarna 

werden de catalogussen erin gestoken. Dit was een serieus takenpakket waar zowel mensen van de leefgroepen als het 

dagcentrum aan hebben geholpen. Ze hebben in het totaal ongeveer 3500 enveloppen gevuld met ongeveer een 9000 

catalogussen. Het was een serieus werk, maar ze hebben bewezen dat ze super hard kunnen werken. 

Tabor: Jaarlijks reikt Tabor een WGO-award uit aan verschillende innoverende projecten in het kader van waardegericht 

ondernemen. We werkten in de voorziening rond het thema 'verbinden in krachtige netwerken'. We kregen de award voor 

onze buurtwerking, onze warme moestuin en deelname aan sociale en ecologische initiatieven. We willen de begeleiders die 

zich achter dit project hebben gezet, feliciteren met deze mooie prijs. 

 

 


