
 
 
 

Beste lezer, 

In deze derde editie blikken we terug op een heel intensieve 

knutselperiode.                                                                                     

Zo maakten we onze outfits voor het carnavalsfeest dat 

doorging op14 maart. We verkleedden ons in de figuren uit de 

film Peter Pan. We maakten hoeden, pluimen, messen, 

zwaarden,… We keken met z’n allen uit naar dit feest!  Het werd 

voor iedereen een leuke fuif waar veel werd gedanst.          

 Daarnaast startten we ook met een nieuw thema, dit keer ging 

het over afval. Ook hier werden de koppen bij elkaar gestoken 

en hebben we zo leuke knutsel ideeën uitgewerkt.                                                                                     

We wensen jullie veel leesplezier! 

   Het dagcentrum. 

 

   Infosessie 
De infosessie rond afval ging door op 7 maart. Over dit thema wisten we 

eigenlijk al veel zelf te vertellen. We weten dat we ons afval goed 

moeten sorteren. Zo gaat groentenafval in het compostvat, glas in een 

glascontainer, blikjes en plastic flessen in een PMD zak. Veel afval wordt 

gerecycleerd en de vuilnisman haalt veel van ons afval op. We leerden 

ook dat er containers zijn waar we oude kleding en schoenen kunnen 

deponeren en we bespraken ook de werking van kringwinkels.  

   Sorteerwijzer 
Op donderdag 8 maart maakten we een sorteerwijzer. Dit helpt ons om 

het afval in het dagcentrum goed te kunnen sorteren. Om deze 

sorteerwijzer te kunnen maken moesten we eerst overlopen wat waar 

hoort. Maar dit was voor ons een koud kunstje, we kunnen stellen dat we 

goeie sorteerders zijn. 

    Snoezelen 
Een groepje gebruikers ging op vrijdag 9 maart naar de snoezelruimte 

om te snoezelen. Zij mochten dan ook de tovertafel uitproberen. Dit 

vonden ze allen super leuk en voor herhaling vatbaar! 

   Verloren brood 
Op Donderdag 15 maart maakten we verloren brood. Dit is brood dat 

geweekt wordt in melk, eieren en suiker, we bakten hier ook nog 

appeltjes bij. Dit werd dus een lekker dessert. 

 

   Verjaardagen 
We vierden deze maand de verjaardagen van Petrocsja (47 jaar) 

en Elisabet (40 jaar) Zo was er voor beiden met een lekker aperitiefje  

en dessert. 
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Geplande evenementen 

17-4-2018 

Er worden pasfoto’s en 

groepsfoto’s genomen in 

het dagcentrum 

25-4-2018 

Kookactiviteit: wortelstoemp 

met worst 

 

 

 

 
 



  Modeshow 
Tussen alle andere activiteiten door werkten we aan de kledij voor de 

modeshow. We hebben veel materiaal moeten verzamelen en hebben 

veel en lang gewerkt aan iedereen zijn outfit. Maar het eindresultaat 

mocht er zeker en vast zijn. Iedereen had een mooie outfit volledig uit 

gerecycleerde materialen. 

Op maandag 26 maart was het dan zover, we gaven onze show in 

Humival. Iedereen zette zijn beste beentje voor en we werden goed 

onthaald door de gebruikers uit de groepen. Voor ons was dit de kers op 

de taart! 

 

De foto’s van iedereen kan je terugvinden op de facebookpagina van 

Humival vzw. Maar ook hier geven we een kort overzicht wat iedereen 

droeg op de modeshow. 

Rosita: een topje en rok gemaakt uit rietjes 

Lieven: een t-shirt uit een kledingzak met paperclips aan, gecombineerd 

             met een broek gemaakt uit lapjes stof. 

Petrocsja: een t-shirt uit een aardappelzak, met een hoedje gemaakt  

                  van een ajuinzak en een rok van broodzakken. 

Kristof: een  t-shirt  waarop allemaal flessendopjes kleefden en daarbij  

            een hoed ook vol met deze dopjes. 

Christa: een topje van een overschot stof en behangpapier en een rok  

              gemaakt met isomo. 

Nicky: een t-shirt waarop allemaal kaarten kleefden en daarbij ook een  

            grote hoed vol speelkaarten. 

Steven: een jas uit aardappelzakjes met hierop geverfde eierdopjes en 

               een broek gemaakt van twee oude broeken. 

Henk: een t-shirt die vol reclame werd gekleefd met een pet gemaakt  

           van melkkartons. 

Bieke: een topje gemaakt uit een oude jeansbroek en een plooirok van 

           reepjes behangpapier. Met een handtas van plastiek en   

           krantenpapier. 

Celes: een kleed gemaakt van aaneen gekleefde snippers   

           krantenpapier. En hergebruikte laarzen met pomponnen. 

Katrien: een kleedje gemaakt uit een oude gordijn bekleed met 

              gekleurde isomobolletjes. En een handtas met flessendoppen. 

 

   Koken 
Op woensdag 28 maart kookten we opnieuw zelf ons potje. Op het 

menu stond verse frietjes, mayonaise, salade mixte, tomaten en 

hamburgers. Het was een leuke activiteit en het heeft ons allen 

gesmaakt! 
 

 

         Nog meer belangrijk nieuws 
Naar aanleiding van ons project rond afval, starten we binnenkort met 

het sorteren van groen afval. Hiervoor kregen we een compostvat. We 

kunnen echter pas starten met composteren als we +- 1.5 m2 tuintegels 

zouden hebben om dit vat op te plaatsen. Wie ons hieraan kan helpen 

mag steeds met ons contact opnemen! 

 

 

 

        Volgend thema 
                     Verkeer 

 
10 april: Wandeltocht door het dorp  

               met het oog op verkeer 

 

13 april: Fietsen en wandelen 

 

20 april: Verkeersparcours 

 

24april: Wandeltocht door het dorp   

              met het oog op verkeer 

 

 


