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Kookactiviteiten  

Ook in dit thema stonden er allerlei kookactiviteiten op het programma.  

 

Door de warme zomerdagen die we hebben gehad maakten we 

koude gerechten om ’s middags te eten. We maakten een frisse pasta 

salade en een koude schotel. Iedereen hielp telkens goed mee en de 

gerechten waren dan ook zeer lekker!   

Alsook maakten we lekkere desserts zoals ijstaart (semifredo) met 

aardbeien en fruitbrochettes. De fruitbrochettes dopten we in 

gesmolten chocolade. Beide desserts waren zeker en vast geslaagd 

voor ons! 

 

Picknick 

We zouden met z’n allen gaan picknicken in de Huysmanshoeve, maar 

door het slecht weer is onze picknick letterlijk in het water gevallen. Als 

alternatief  haalden we onze volksspelen uit om er toch nog een leuke 

voormiddag van te maken. 

Doordat we onze lunchpakketten al bestelt hadden, aten we ze op in 

het dagcentrum met de regen op de achtergrond.  

Als dessert aten we onze lekkere semifredo op die we de dag voordien 

hadden gemaakt en nog stijf moest worden in de diepvries. 

 

Uitstap zee 

Op dinsdag 20 augustus vertrokken we met de bus van Humival richting 

Oostende. Om de dag te beginnen maakten we eerst een fikse 

wandeling tot aan het restaurant waar we iets gingen eten. We aten 

lekkere frietjes met hamburgers. Toen onze buiken vol zaten gingen we 

richting het kursaal om FC de kampioenen in 3D te gaan bekijken. We 

zagen decors en filmpjes van FC de kampioenen, maar jammer genoeg 

geen acteurs. Doordat we al snel rond waren in het Kursaal besloten we 

een koffie te gaan drinken en een taartje of ijsje te eten.  

Om de dag af te sluiten konden degene die wouden met hun voeten in 

de zee gaan. Enkel Katrien en Christa zagen dit zitten en gingen in de 

zee. 

Het was een zonnige en leuke dag!  

 

 

 

 

Nieuwsbrief Dagcentrum 

 

 
 

 
Beste lezer, 

We zijn terug met de volgende nieuwsbrief over het 

thema van de voorbije acht weken.  

De voorbije weken hebben we gewerkt rond het thema 

‘zomer en vakantie’. Het is een mooie zomer/ vakantie 

geweest met allerlei activiteiten op het programma.   
 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

 

Geplande evenementen 

Verjaardag Steven, Jan-

junior en Elien 
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Wandelen (onderhoud tuin) 

Tussen alle activiteiten door zijn we een paar keer gaan wandelen in het 

zonnige weer en moest er natuurlijk ook gewerkt worden in ons tuintje in het 

dagcentrum. 

 

Ellie ons konijntje 

Spijtig genoeg is ons konijntje overleden in de vakantie. We vermoeden dat 

de warme zomerdagen hier voor iets tussen zitten. Voorlopig besloten we 

om nog geen ander diertje in huis te nemen.   

 

Mocktails 

We maakten 2 alcoholvrije drankjes, strawberry daiquiri en mojito.  

Hiervoor hadden we aardbeien, ananassap, limoen, sprite zero en suiker 

nodig. Dit vonden we een heel lekkere, verfrissende en leuke activiteit. 

Yoga  

Nu Ineke terug is kunnen we opnieuw yoga-oefeningen doen. 

We legden rustige muziek op. De oefeningen gaan ons al beter af en we 

genieten vooral van de rustige momentjes tussendoor.  

Petanquen  

We gingen Petanquen op de petanquebaan van leefgroep 3. 

We blijven dit een zeer toffe activiteit vinden. Lieven was de winnaar. 

Daarna gingen we iets in de boshoeve gaan eten,  

Na het eten zijn we nog een wandeling gaan maken in de Lembeekse 

bossen. 

Kamp 

Het dagcentrum ging voor het eerst na 12 jaar opnieuw op kamp. 

Met zijn zessen en 2 begeleiders vertrokken we maandag 9 september 

richting ‘De Kleppe’ in Everbeek. 

We hadden heel mooi weer en deden een uitstap naar pairi daiza. Een 

super mooi park met heel veel dieren! Alsook gingen we naar de markt en 

zijn we gaan wandelen met de ezels.  

We genoten van lekker eten en aperitieven.  

Markt     

Terug in waarschoot gingen we ook eens naar de markt in Eeklo. We keken 

nieuwsgierig naar alle kraampjes en eindigden ons marktbezoek met een 

drankje.  
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Nog meer belangrijk nieuws 

Verjaardagen: We vierden de verjaardag van Celes, Bieke en Lieven. Dit 

deden we met een lekkere aperitief en eten die ze zelf mochten kiezen. 

Proficiat aan alle 3 

Terugkomst Liesbeth en Ineke: Op 23 Augustus is Liesbeth terug beginnen 

werken na haar zwangerschap. 

Als ook Ineke verwelkomden we begin September.  

Busvervoer: Vanaf september neemt de begeleiding van het dagcentrum 

het busvervoer terug over. Alsook is er sinds september een nieuwe 

buschauffeur, zei heet Sabine.  

Seppe en Elien: Seppe komt vanaf nu ook de woensdag. Hij komt dus de 

maandag en de woensdag. Elien komt  in plaats van de maandag, de 

donderdag naar het dagcentrum.  

 

 

 

 

 

 

Volgend thema 
Hulpdiensten 

 

2 oktober: kookactiviteit: hamburger, frietjes en een fris slaatjes.  

4 oktober: EHBO.   

9 oktober: bezoek aan de politie van Zomergem. 

15 oktober: oefenen op het bellen naar hulpdiensten.  

16 oktober: kookactiviteit: wafels met vers fruit en slagroom. 

22 oktober: bezoek van een verpleegster (vriendin van stagiair Kenny). 

24 oktober: markt Eeklo. 

30 oktober: kookactiviteit: quiche. 

31 oktober: knutselen Halloween.  

1 november: DC GESLOTEN. 

11 november: DC GESLOTEN. 

14 november: markt Eeklo. 
 

 


