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Doedag 2019

Op 14 juni was het onze jaarlijkse doedag. 
De doedag ging dit jaar door in Den Amer.

Ik mocht die dag dansen in een groep met de personen die deze activiteit ook kozen.  
Op het podium stond Siegfried Cobaro.
Dat is een dansleraar die ons de danspasjes voordeed.  
We moesten met z’n allen de pasjes volgen op de maat van de muziek.  
 
’s Middags aten we frietjes met mayonaise en een curryworst.  
We kregen ook een fris drankje: limonade of cola. 
 
In de namiddag ben ik samen met Boudje mijn gezicht gaan laten schminken.  
Ik kreeg ook nog veel glitters in mijn haren en op mijn gezicht.  
Daarna rookte we samen nog een sigaretje buiten op het terras. 

Er werden ook foto’s genomen van de bewoners en de begeleiding.  
We konden nog wat rondwandelen in de zaal.  
Op het podium werd nog een beetje gedanst met de gasten.  

De doedag was reuze. 
Het was enorm leuk. 
Daarna werd het tijd om te vertrekken naar de Tweewoonst in Molenstede te Diest.

Els Branders
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Themawerking in de Speelhofstraat

In het voorjaar hadden we een thema : verkeer, veiligheid en preventie. 
Een leuk en leerrijk thema.
 
We gingen op bezoek in het ziekenhuis. 
Daar kregen we een leuke rondleiding en heel wat uitleg. 
We waren zelf ook even patiënt. 
En we mochten zelfs een ritje met de ambulance maken. 
 
Hilde en Jeanne, onze verpleegsters, kwamen ons wat meer vertellen over windels 
aanleggen, EHBO en wonden verzorgen. 
Dat was een leerrijke ervaring.

We deden een smokkelspel met z’n allen in het dagcentrum. 
We moesten proberen om geld en wafels over de grens te smokkelen, zonder dat de douane 
ons kon betrappen. 
Want dan moesten we de gevangenis in.  
Helaas, dat smokkelen is niet gelukt. 

We gingen ook verschillende keren de straat op voor een wandeling. 
We oefenden dan vooral het oversteken. 
Links – rechts – links, niet altijd even makkelijk hoor.
We speelden ook een lottospel met verkeersborden.  
Dat was niet altijd even makkelijk.

Onze speelplaats werd ook omgetoverd in een echt verkeerspark. 
We moesten verkeersborden en verkeersregels respecteren. 
Want anders kregen we een boete. 
Er kwamen ook twee politieagenten op bezoek in het dagcentrum. 
We speelden een geluidenspel, leerden over de regel van zes en veilig oversteken. 

Ook de mama van Marleen kwam op bezoek om ons veilig te leren oversteken.  
Zij is gemachtigd opzichter en laat dagelijks de kinderen in de buurt veilig over.  
Wij mochten nu even haar taak overnemen.  
 
In het bos leerden we hoe de weg te vinden als we verdwaald zijn. 
We leerden ook wat we moeten doen als we everzwijnen tegenkomen.
Dat was interessant.
Onze kok Bart kwam wat meer vertellen over voedselveiligheid. 
Hoe moet je dingen bewaren? 
Hoe warm moet eten zijn?
Dat zijn belangrijke dingen.

Om de maand goed af te sluiten was er ook nog een vorming over veilig op internet. 
Wat doe je best niet op internet? 
Wij weten het nu ook.

Janne
 



VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE ACTIVITEITEN VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE ACTIVITEITEN

Huifkarrentocht in de zomer Uitstap naar Bets Bounce

Op donderdagnamiddag 15 augustus vertrokken we samen met de begeleiding en de gasten 
van TWW en BTT naar Westerlo.  
De begeleiding die mee gingen waren Cris, An, Joke en Lynn.  
Van de gasten gingen Cindy, Adri, Gust, Theo, Mia, Hilda, Boud, Filip, Anita, Nabora, Lucien, 
Willy, Annie en Miguel mee. 

In de huifkar was het rustig. 
Iedereen kon er rustig babbelen over van alles. 

’s Middags aten wij gezellig met iedereen samen in een restaurant.  
Ik heb een lekkere spaghetti met kaas en tomatensaus gegeten.  
Nadien aten we nog een lekker dessertje. 
De meeste gasten kozen voor een Brusselse wafel met slagroom. 
Maar ik koos voor een suikervrij vanille ijsje. 

Na het eten maakten we een groepsfoto aan de huifkar. 
Het was een zeer mooie foto. 
We hebben veel gelachen. 
En iedereen had het enorm naar zijn zin. 

De huifkartocht liep door de bossen en de velden.  
De huifkar werd dan ook getrokken door echte boerenpaarden.  
Het groepje waarmee we in de huifkar zaten was heel aangenaam.
We kwamen goed overeen.  
Daardoor hebben we ons allemaal enorm kunnen amuseren. 

Els Branders 

Op dinsdag 9 juli gingen we met een grote groep van DCS naar Bets Bounce in Geetbets. 
Dit is een festival met verschillende springkastelen, avontuurlijke attracties en leuke 
randanimatie.

We vonden een plekje om onze spullen te leggen vlakbij de karaoke stand. 
Het duurde niet lang voor we meededen aan de karaoke. 
Bijna iedereen zong wel een liedje uit volle borst.

Er stond een groot springkasteel met water. 
En er was een heel hoge glijbaan. 
Wie hier vanaf durfde, vloog in de lucht. 
Dan kwam je op een zacht kussen terecht.

Ook van de randanimatie kregen we maar niet genoeg. 
Zo konden we onze haren mooi laten maken. 
Je kon een glittertattoo laten zetten. 
En je kon gekke foto’s laten nemen.
Met de andere attracties waren we de rest van de dag bezig.
Zo was er een hindernissenparcours in de vorm van een luchtkussen.
We konden schieten met pijl en boog. 
Of je kon in een bal kruipen en op het water drijven.

We amuseerden ons heel goed. 
We kijken nu al uit naar Bets Bounce volgend jaar. 
We gaan zeker terug.

Janne en Frédéric
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Frans Meylemans in de kijker

Ik stel jullie graag voor aan Frans Meylemans.
Frans rijdt al geruime tijd op woensdagavond en vrijdagavond met de bus.
Hij rijdt ronde 1.
Frans werkte vroeger bij ‘Den Hool’. 
Hij controleerde daar de nieuwe bussen.  
Nu is hij met pensioen. 

De busrit die Frans rijdt gaat helemaal tot in Rillaar. 
Frans woont in Rillaar samen met zijn vrouw Chris, zoon Pieter en hond Luca.  
Pieter komt elke dag naar dagcentrum Speelhofstraat en zit ook op ronde 1. 
De gasten vinden het heel leuk als Frans rijdt.
Het is altijd dolle pret op ronde 1.

Frans komt ook elk jaar helpen op de muziekkwis. 
Wij zijn zeer blij met zijn helpende handen. 

Frans is heel graag buiten. 
Volgens zijn vrouw Chris is Frans altijd tevreden wanneer hij een hark in zijn handen heeft en 
buiten kan bezig zijn.  
Hij gaat vaak wandelen met hun hond Luca.
Daarnaast helpt hij ook regelmatig bij zijn dochter Sofie op de manege. 

Frans hoopt nog lang te kunnen rijden met de bus. 
Want hij is graag bij ons. 
 
Frans, we willen je bedanken omdat je zo trouw komt en iedereen steeds veilig thuis brengt.  
Wij hopen ook dat je nog vele jaren bij ons blijft. 

Sara   

Sandro: schilderij in aquarel
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Ook van Peter moesten we in augustus plots afscheid nemen.
Peter was eveneens een vrijwilliger in het dagcentrum.

Als een loyale soldaat was Peter wekelijks 2 of 3 dagen aanwezig in groep 2 van ons 
dagcentrum.  
 
Peter gebruikte niet veel woorden. 
Maar de warmte van zijn aanwezigheid hebben wij zeker gevoeld.
Hij lachte met zijn ogen. 

Hij genoot van de fratsen van de één en de grappen van de ander. 
Hij was een helpende hand bij de kledingcontainers en bij het rondhalen van het afval.

Maar het was ook wel duidelijk dat hij het niet gemakkelijk had, al sprak hij er niet over. 
We vroegen er wel naar, maar stelden misschien dan toch niet die ene juiste vraag…  
We zullen het nooit weten. 

Peter koos zelf voor een andere weg. 
Het was een weg die hem hopelijk rust bezorgde.  
We delen nu zijn stil verdriet. 

Maar zijn vooral blij en dankbaar dat we Peter mochten ontmoeten. 
Bedankt Peter, voor alles wat je voor ons deed.

Jules

In memoriam: Ivo Luyten In memoriam: Peter Jacobs

Opnieuw slecht nieuws in onze voorziening. 
Ook de voorbije periode moesten we afscheid nemen van een aantal mensen bij ons.
In juli heeft Ivo ons helaas verlaten. 
Ivo was al jaren een trouwe vrijwilliger in het dagcentrum.

Maandag is niet de meest favoriete dag van de week.  
Maar als je Ivo tegenkwam in het dagcentrum, was dat altijd een garantie voor een glimlach 
en een vriendelijke goedendag.  
Elke keer dat je hem ontmoette, was een plezier. 
Maar hij stond ook steeds klaar om te helpen. 
Het mooiste een grootse voorbeeld van zijn hulpvaardigheid en doorzettingsvermogen is de 
indeling van onze grote zaal.  
Met hart en ziel en een grote dosis kunde maakte hij mooie panelen.  
Onze refter werd een gezellige rustige plek voor onze gasten en een fijne werkplaats voor de 
begeleiders.  
Iedereen is hem daar ook erg dankbaar voor.

Ivo had ook een ongelooflijke klik met onze cliënten.  
Hij was een rustige, zachte man met een hart van goud. 
En dat voelden onze gasten ook goed aan. 
Ook met gasten die moeilijker contact maken, kon Ivo goed omgaan.  
Zijn band met Dave was hartverwarmend en wederzijds.  
Als Dave hoorde dat hij een activiteit had met Ivo, stond hij hem op te wachten aan de 
voordeur.

Wat missen we je, Ivo.
Maandagen in ons dagcentrum zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Jules
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In memoriam: Bart Deboutte In de kijker: Jo Van Wijngaerden

 
Ook in september moeten we afscheid nemen.
Bart Deboutte, één van onze lieve bewoners, is er niet meer.
Zijn stoel en zijn bed blijven leeg.
Maar de leefgroep zal gevuld worden met mooie herinneringen.

Deuren of ramen die openstonden, deden wij voor je dicht.
Want anders had jij “het een beetje fris”. 
 
Het noppenspel, daar was jij zo goed in.
Het huisje, de vlinder, het meisje en de rups, je maakte ze altijd netjes af op je eigen tempo.
En waar is de tijd dat jouw agenda in je ‘kabaske’ zo belangrijk voor je was. 
Je verzamelde hierin stempels door ‘een flinke Bart’ te zijn. 

En dan is er nog de muziek van Marcel. 
Jij kon dirigeren als de beste.
Dat eindigde meestal in een ‘zot danske’, met je wijsvingers in de lucht. 

Je was zo intens gelukkig tijdens die kleine, maar prachtige momenten. 
We hebben altijd mogen ervaren hoe warm en liefdevol jij door jouw familie omringd werd. 

Lieve Bart, patee-pateeke, we hebben allemaal heel graag voor jou gezorgd. 
Alle begeleiders en cliënten gaan je heel erg missen in de groep.
Vergeten zullen we je nooit.

Ruth

Jo komt al een tijdje naar groep 3 in het dagcentrum.
Hij woont nog thuis en komt elke dag met het busje naar het dagcentrum.
Jo houdt enorm veel van dieren.
Hij weet welke huisdieren de begeleiding heeft en vraagt hier regelmatig naar.
Over zijn eigen hond vertelt hij heel graag.
Koeien vindt hij ook geweldig.

Gaan wandelen doet hij heel graag. 
Hij zit heel graag buiten om te genieten van het zonnetje.
Te drukke activiteiten vindt hij niet zo fijn.

Spaghetti is zijn favoriete eten.
Jo is enorm blij als dit op het menu staat.
Alles moet ook altijd opgeruimd zijn bij Jo.
Als er een kast openstaat, doet Jo deze zeker en vast dicht.
En papiertjes die op de grond liggen, gooit hij allemaal in de vuilbak.
Onder de middag ligt hij graag in onze rusthoek.
Daar doet hij een dutje of kijkt even naar de tv.
Hij kent alle namen van de begeleiding.
Toch zal hij de vrouwelijke begeleiding vaak aanspreken met ‘mooi meisje’.
Hij geeft ook graag kusjes en knuffels.

Binnenkort gaat hij op vakantie naar de zee.
Daar kijkt hij enorm naar uit.
Onze Jo is dus een echte levensgenieter.

Hilde en Katrien
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Met Superplus naar de fitness

Om de 14 dagen gaan we op maandag met Superplus naar de fitness. 
De fitnesszaal heet ‘fit 2 function’.
Deze is gelegen aan de kleine ring vlakbij de Schaffensepoort.
We gaan er te voet naartoe vanuit de Overstraat waar Superplus doorgaat. 
Een personal coach geeft ons les. 
Dat is iemand die zegt welke oefeningen we moeten doen.
We doen daar leuke dingen.
 
We beginnen altijd met een kwartiertje opwarming. 
Daarna maken we gebruik van de toestellen die er staan, zoals fietsen, roeien, ... 
Daarna doen we leuke spelletjes, zoals met de bal gooien. 
Of we lopen een wedstrijdje tegen elkaar.
We krijgen echt dikke spierballen. 
Want we heffen ook zware gewichten op.

Ook boksen doen we graag.
De begeleiding moet zich dan goed weren.
 
Na een uurtje zit het sporten erop.
Moe maar voldaan keren we terug naar de Overstraat. 
We hopen dat we er nog lang mogen gaan fitnessen. 
Want sporten is gezond.

Jos en Dorien 

Begin dit jaar had ik een goed voornemen. 
Ik wou iets aan mijn conditie doen. 
De begeleiding van DCT1 stelde voor om te wandelen.
Dit zag ik wel zitten. 
Maar enkel als ik achter een lege rolstoel mocht lopen om geen rugpijn te krijgen.

We begonnen met een korte afstand.
We stapten 2 minuten gewoon. 
En daarna 2 minuten traag.
En zo deden we dat 4 keer na elkaar.
Dit was heel zwaar voor mij.

We gingen elke maandag in de Halve Maan oefenen.
Na een paar keren ging het al beter.
Daarom wandelden we de volgende keer 4 keer 3 minuten. 
Tussendoor wandelden we telkens 2 minuten traag.
En zo wandelden we telkens wat meer.
Soms was er tijd over tijdens de activiteit.
Dan las Karla een verhaal voor.

Na een half jaar kon ik al 3 kwartier stappen.
Mijn doel is om 1 uur aan één stuk door te wandelen.
Andere gasten, zoals Daisy, gingen graag mee om naar de dieren te kijken.
In het begin vond ik het helemaal geen leuke activiteit.
 
Nu ben ik blij dat ik het toch volgehouden heb.
Ik heb minder snel rugpijn.
En ik ben minder snel kort van adem.

Kristien Bosmans en Karla

Start to walk in groep 1
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Snippervoorzieningen

Wist je dat je als persoon met een beperking recht hebt op extra dienstencheques,  
assistentie bij het nemen van de trein en nog veel meer?  
Lees hieronder verder voor meer informatie.

KVG Vlaams-Brabant organiseerde een tijdje geleden een infomoment rond  
snippervoorzieningen.  
Snippervoorzieningen zijn allerlei voordelen waar mensen met een beperking recht op  
hebben.  
Hieronder vinden jullie meer informatie over enkele van deze voordelen. 

WIST JE DAT als je de trein neemt, je gebruik kan maken van een assistent? 
Iedereen met een beperkte mobiliteit heeft recht op een assistent die je helpt bij het  
instappen, uitstappen en overstappen van de trein.  
Dit dien je op voorhand aan te vragen in het dichtstbijzijnde station. 
Dat kan via de website of telefonisch.  
Voor meer info en nog meer voordelen kan je terecht op deze website  :   
https://www.belgiantrain.be/nl/travel-info/prepare-for-your-journey/assistance-reduced-
mobility   
Je kan ook terecht bij het treinloket. 

WIST JE DAT je recht hebt op extra dienstencheques? 
Als persoon met een beperking mag je tot tweeduizend dienstencheques bestellen aan 9 
euro per kalenderjaar.  
Neem contact op met je dienstencheque-kantoor voor meer informatie.

WIST JE DAT de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer je helpt bij het zoeken naar gepast 
vervoer? Afgekort is dit MAV.
Iedereen met verplaatsingsmoeilijkheden kan hierbij terecht.  
Samen met jou gaat MAV op zoek naar de beste optie voor vervoer.  
Meer informatie vind je terug op: 
http://mav.info/  
Je kan ook informatie vragen via het gratis telefoonnummer 0800/26990.

WIST JE DAT als je op logement gaat, je mogelijks terugbetaling krijgt via de mutualiteit? 
Wanneer jouw zoon, dochter of familielid op logement komt binnen onze voorziening kan je 
de kostprijs mogelijks gedeeltelijk terugkrijgen via de mutualiteit.  
Wil je hierrond meer informatie?  
Neem dan contact op met jouw mutualiteit. 

WIST JE DAT je je brievenbus uitzonderlijk tegen je voordeur mag zetten in plaats van aan 
de straat? 
Wanneer je blijvend beperkt mobiel bent, mag je uitzonderlijk je brievenbus aan je  
voordeur plaatsen in plaats van tegen de straat.  
Je kan hiervoor te rade gaan bij het plaatselijk postkantoor. 

WIST JE DAT je misschien kan genieten van extra voordelen in jouw gemeente? 
Informeer eens bij jouw gemeente of je recht hebt op andere voordelen zoals verminderd 
tarief voor vuilniszakken, premie voor opvoeding van een persoon met een beperking, …

Lotte
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Nico Eco geeft tips om ecologisch te eten in de herfst

Lokaal gekweekte en seizoensproducten
Het hele jaar door kan je bijna alle groenten en fruit kopen in de winkel.  
Maar de aardbeien of tomaten die je in de winter koopt, komen vaak uit verre landen.  
De brandstoffen die voertuigen gebruiken, zijn heel slecht voor ons milieu.  
Je koopt daarom beter plaatselijke en seizoensgebonden groenten.
• Op de markt vind je gemakkelijker seizoensgebonden groenten.
• Koop rechtstreeks bij de producent
• Lees de etiketten in de winkel, zodat je weet van waar je groenten of fruit komen.
• Kijk op de seizoensgroentelijst. 
• Kies liever voor vers fruit en groenten dan voor diepvriesproducten.
 
Biologische producten
De biologische landbouw en veeteelt maken geen gebruik van pesticiden.
Zij zijn dus minder vervuilend en produceren minder schadelijke gassen. 
Dat is dus beter voor mens en milieu. 
 
Hoe herken je bioproducten?
• Europese producten hebben de vermelding ‘afkomstig uit de biologische landbouw’.     
 Vaak samen staat er ook het Belgische Biogarantielabel op. 
• Het logo ‘Biologische Landbouw’ is het biolabel van de Europese Unie. 
 
Vlees
De productie van vlees levert enorm veel broeikasgassen op. 
Daarvoor zijn uitgestrekte oppervlakten landbouwgrond en veel water water nodig. 
 
Enkele milieuvriendelijke gewoonten
• Eet twee keer per week een vegetarisch vervangmiddel voor vlees.
• Vervang vlees of vis regelmatig door verschillende soorten granen en peulvruchten. 
 Deze zijn rijk zijn aan plantaardige eiwitten.
• Kies voor vlees van biologisch gekweekte dieren.

SEPTEMBER
Aardappelen
Andijvie
Artisjok
Aubergine
Bleekselderij
Bloemkool
Broccoli
Chinese kool
Courgette
Groene selder
Knolselder
Komkommer
Koolrabi
Kropsla
Maïs
Paddenstoelen
Paprika
Pompoen
Prei
Prinsessenbonen
Raap
Raapstelen
Radijs
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Snijbonen
Spinazie
Spitskool
Tomaten
Uien
Venkel
Warmoes
Wittekool
Wortelen

OKTOBER
Aardappelen
Andijvie
Artisjok
Aubergine
Bleekselderij
Bloemkool
Boerenkool
Broccoli
Chinese kool
Courgette
Groene selder
Knolselder
Koolraap
Koolrabi
Kropsla
Paddenstoelen
Paprika
Pastinaak
Pompoen
Prei
Prinsessenbonen
Raap
Raapstelen
Radijs
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Schorseneren
Snijbonen
Spinazie
Spitskool
Spruiten
Tomaten
Uien
Veldsla
Venkel
Warmoes
Winterpostelein
Witlof

NOVEMBER
Aardappelen
Aardpeer
Andijvie
Bleekselderij
Bloemkool
Boerenkool
Broccoli
Chinese kool
Courgette
Groene selder
Knolselder
Koolraap
Paddenstoelen
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Schorseneren
Spruiten
Uien
Veldsla
Venkel
Winterpostelein
Witlof
Wittekool
Wortelen
  
  

DECEMBER
Aardappelen
Aardpeer
Andijvie
Boerenkool
Groene selder
Knolselder
Koolraap
Paddenstoelen
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Rammenas
Rode biet
Rodekool
Savooikool
Schorseneren
Spruiten
Uien
Veldsla
Winterpostelein
Witlof
Wittekool
Wortelen
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Circus for a smile: dankuwel voor deze fantastische 
dagen bij jullie
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Gedicht

NAJAAR

De zomer is bijna voorbij
De dagen worden korter
Toch ben ik vandaag heel blij
Want de zon die schijnt 
Ik geniet van de zonnestralen op mijn gezicht
En ondertussen schrijf ik een mooi gedicht

Stefanie en Lara

De hobby van Marcel Alen

Onze Marcel woont in het BTT en overdag verblijft hij in oase.
Hoezo bracht hem een bezoekje zodat hij over zijn hobby’s kon vertellen.

Hoezo:  Marcel, wat doe jij graag in je vrije tijd?
Marcel:  Muziek luisteren.

Hoezo:  Welke muziek hoor je graag?
Marcel:  Will Tura en Elvis Presley.
  Ik zing soms ook mee.

Hoezo: Luister je gewoon naar de radio?
Marcel: Nee, ik heb veel  CD’s. (Marcel laat fier zijn hele collectie zien)

Hoezo: Heb je nog andere hobby’s?
Marcel: Blokken kijken, met Ben Crabbé.
  En de ‘schoon maskes’ moeten winnen.
  Schrijven doe ik ook graag.
  In een boekje.
  Soms schrijf ik ook een brief.
  Of in de agenda van de begeleiding.

Hoezo: Wat een leuke hobby’s heb jij Marcel.
  Bedankt voor dit gesprek.

         Marcel en Katrien
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Woordzoeker

Het thema van deze woordzoeker is ‘keuken’.
Veel succes met het vinden van alle woorden hieronder.

BORD / KOOKPOT / PAN / VERGIET / GLAS / LEPEL / 
THEEPOT / VORK / KOELKAST / MES / VAATDOEK / 
WEEGSCHAAL

Om te kleuren



GEPLANDE ACTIVITEITENWEETJES, ZOEKERTJES

Weetjes

Weetjes BTE en BTA

We hebben een nieuwe collega. 
Tom werkt nu bij ons.
En Marleen werkt tijdelijk in IWO 1.

We hebben een nieuwe bewoner in BTE. 
Axel is verhuisd van De Groenstraat naar BTE. 
Welkom Axel.

Weetjes DCS 

We gaan wekelijks wandelen met de wandelfederatie. 
Zo blijven we fit. 
En zo halen we zeker ons stappen doel.

In oktober werken we rond het thema bouwen. 
We gaan op verschillende uitstapjes. 
En we doen een aantal vormingen. 
Maar we gaan ook echt bouwen. 
We steken dus weer de handen uit de mouwen.

Weetjes DCT 

Begin september is Charlotte verhuisd. 
We zullen haar missen.
 
Groep 3 maakt regelmatig een nieuwsbrief. 
Deze kan je bekijken via de website.

2 oktober:   Bal Populair in Huis in de Stad Tienen
6 oktober:   Mosselfeest Groenhoef
10 oktober:   Café Amusé
23 oktober:   Micromix 
25 oktober:   Halloweenfuif met DCS en DCT    
   Halloween bij Spiegel

8 november:  Netwerknamiddag in DCT 1 
15 november:  Netwerknamiddag in DCT 2 
22 november: Netwerknamiddag in DCT 3
28 november:  MVC Rockt

6 december:  Sinterklaasfeest in het dagcentrum 
18 december: Winterfeest Apojo op de Grote Markt in Aarschot
 

Kalender



VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN
BTE:   Bezigheidstehuis Eduard Robeynslaan
BTK:   Bezigheidstehuis Kruisstraat
BTL:   Bezigheidstehuis Langenberg
BTS:   Bezigheidstehuis Schoonberg
BTA:  Bezigheidstehuis Halensebaan
BTT:   Bezigheidstehuis Turnhoutsebaan
BTB:   Bezigheidstehuis Begijnhof
DCS:   Dagcentrum Speelhofstraat
DCT:   Dagcentrum Turnhoutsebaan
IWO:   Inclusief Wonen
KAB:   Studio’s Koning Albertstraat
BGS:   Studio’s in de Begijnenstraat
TWW: Tweewoonst in de Groenstraat 
KVG:   Katholieke Vereniging voor Gehandicapten

COLOFON 
HOEZO verschijnt 4 keer per jaar
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VZW Martine Van Camp 
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