
 

   Infosessie 
De infosessie rond verkeer ging door op 4 april. Voor dit thema werden 

we opgesplitst in twee groepen, op deze manier konden we gerichte 

informatie krijgen over dit thema. Zo was er een groepje die uitleg kreeg 

over het verkeer aan de hand van foto’s en filmpjes, terwijl de andere 

groep zich een weg baande door de informatie via een bundeltje. Het 

was goede opfrisvoormiddag.  

   Verkeersborden 
Op donderdag 5 april gingen we aan de slag met het maken van 

verkeersborden. Hiervoor gebruikten we vooral de kleuren blauw, rood, 

wit en zwart. Op deze manier konden we op een leuke manier de 

verkeersborden nog eens herhalen en werd ons dagcentrum een heus 

oerwoud aan verkeersborden. Aan het begin van ons dagcentrum 

hangt nu ook een mooi gemeentebord van het dagcentrum. 

    Verkeerstest en relaxatie 
Op vrijdag 6 april was er een groepje waar we de verworven kennis over 

het verkeer  aan bod kwam. Zo moesten we verkeersborden juist 

inkleuren, de correcte rijrichting aanduiden en nog van talloze 

verkeerssituaties analyseren.  

Een andere groep genoot dan volop van een moment van relaxatie. 

Hier kon men genieten van een voetbadje, massages en rustige muziek. 

Kortom deze voormiddag was een leuke afsluiter van een intensieve 

eerste week. 

   Fruitsalade 
Op Donderdag 12 april maakten we fruitsalade. We hadden heel veel 

verschillende soorten fruit, zoals ananas, peren, bananen, druiven, appels, 

sinaasappel, mango. Wat ons deed wegdromen van de zomer. Dankzij  

het rijke aanbod van fruit hadden we fruitsalade voor twee dagen.  

 

 

Nieuwsbrief Dagcentrum 
 
 
 

Beste lezer, 

In deze vierde editie blikken we met enige vertraging terug op 

het thema verkeer. Het was een thema waar we merkten dat 

de opfrissing meer dan welkom was. Het was heel intensief, 

maar natuurlijk was er naast alle informatie ook ruimte om onze 

kennis uit te testen binnen activiteiten zoals een verkeerstocht, 

een quiz en het heuse verkeersspel. Kortom het was een leuke 

en zeer leerrijke maand.                                                                              

We wensen jullie veel leesplezier! 

   Het dagcentrum. 

 

 

Geplande evenementen 

17-5-2018 

Aperitief verjaardag Rosita 

24-4-2018 

Aperitief verjaardag Christa 

 

 

 

 
 



 

   Verkeerstocht 
Op dinsdag 10 en 24 april gingen we op pad binnen Waarschoot. 

Tijdens deze tocht hadden we een wegbeschrijving aan de hand van 

verkeersituaties. Op deze manier kwamen er heel veel verschillende 

verkeersborden en situaties onder de aandacht en hadden we een fikse 

en gezonde wandeling. 

  Verkeersspel 
Op dinsdag 10 en 24 april was er voor de andere groep een heus 

verkeersspel. De begeleiding had een spel gemaakt op basis van 

ganzenbord. Zo moesten we opdrachten en vragen volbrengen om 

verder op het spelbord te raken. We moesten soms goed nadenken, 

maar het was wel heel plezant. 

 

  Verkeersquiz 
Op woensdag 18 april was het tijd voor een verkeersquiz. We werden in 

twee groepen verdeeld en kregen verschillende rondes voorgeschoteld. 

De presentatrice van de quiz was Celes en ze deed dit goed. 

 

  Beweging 
Op vrijdag 13 april was het tijd om te beweging. We hadden prachtig 

weer en we trokken naar het terrein van Humival. Daar werd er 

gewandeld en deden we turnoefeningen. Maar er werd ook gefietst en 

met de go-car gereden. En enkele gingen met de tandem fietsen in het 

drop. Het was een heel leuke en sportieve voormiddag. 

Op vrijdag 20 april konden we opnieuw genieten van mooi weer. Deze 

keer bleven we niet in Humival maar trokken we het dorp in. We 

maakten een stevige wandeling en af en toe stonden we eens stil bij 

enkele verkeerssituaties. 

 

  Moederkesdag 
Op woensdag 11 april  zijn we van start gegaan met het knutselen voor 

moederdag. Hierover kunnen we niet veel prijsgeven, want dit moet 

uiteraard een verrassing blijven. Het enige dat we willen vertellen is dat 

we zelf een kleur mochten kiezen en hiermee aan de slag gingen. 

Spannden! 

 

   Koken 
Op woensdag 25 april kookten we opnieuw zelf ons potje. Op het menu 

stond wortelstoemp met worst. Het was een hele karwij voor zo’n grote 

groep koken, maar we kunnen stellen dat we echte chef koks zijn! 

 

   Infodag met de politie 
Op donderdag 26 april herhaalden we in de voormiddag alle informatie 

rond verkeer samen met enkele mensen uit de groepen. In de 

namiddag kregen we een agent op bezoek die ons meenam in een  

heuse rondleiding rond het verkeer. 

 
 

 

 

 

        Volgend thema 
                     Lente 

 
8 mei: Aankoop bloemen voor de  

           tuin 

 

9 mei: Planten van de bloemetjes 

 

15 mei: Infovoormiddag composteren 

              met Jean-Pierre + opstart van 

             het compastvat. 

 

23 mei: Koken: koude schotel 

 

 


