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Fotoshoot voor Hoezo
Karin kwam ons vertellen dat de bewoners van De Horizon op de voorpagina
van de nieuwe Hoezo kwamen.
Dat vonden wij zeer leuk.
We gingen meteen aan de slag met het thema dat we hadden doorgekregen,
namelijk winter.
We knutselden onze eigen schaatsen en oorverwarmers.
Alle bewoners hebben hieraan geholpen.
Daardoor was elk knutselwerkje uniek.
We maakten de twee schaatsen steeds met een koord aan elkaar vast.
Zo konden we deze rond onze nek doen.
Op de dag van de fotoshoot hebben enkele bewoners hun winterse kledij erbij
gehaald.
We hadden sjaals, mutsen en handschoenen.
We hebben ervoor gekozen om de fotoshoot buiten te laten doorgaan.
Zo was het extra winters.
Met soms wat extra moeite van de begeleiders is het gelukt om elke bewoner
op de juiste plaats te krijgen.
Want iedereen moest goed op de foto staan.
We moeten eerlijk zijn.
We zijn allemaal zeer blij met het resultaat.
Gianni
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We zijn alweer een seizoen verder.
En ook wij vinden dat elk seizoen zijn charmes heeft.
Dit seizoen vinden wij extra spannend.
Want er komen heel wat feesten aan.
Maar alles op zijn tijd natuurlijk.
Nu tellen we eerst volop af naar Sinterklaas.
Dat doen we aan de hand van een pakjeskalender.
We hangen pakjes aan een draad in de leefgroep.
Elke dag mag één iemand een pakje openen.
Als alle pakjes zijn opengemaakt, is het de verjaardag van Sinterklaas.
Zo kunnen wij gemakkelijk volgen hoe lang het nog duurt voordat de Sint wat
lekkers komt brengen naar Langenberg.
En eerlijk, iedereen krijgt toch graag een pakje?
We hebben alvast aan Sinterklaas gevraagd wat er over onze bewoners in zijn
grote boek staat.
- Filip is supporter van Club Brugge.
- Diane houdt van koffie en snoezelen.
- Paul weet altijd perfect hoe het weer zal zijn.
- Rudi is gek op knuffels.
- Gert kan heel veel liedjes mee fluiten.
- Luc kent alle merken van de auto’s van de begeleiding uit zijn hoofd.
- Hans kan erg goed SMOG- gebaren gebruiken.
- Jan houdt ervan met zijn vrijwilliger iets te gaan drinken.
- Dirk kan erg goed wandelen en puzzelen.
De Sint kent onze bewoners duidelijk heel goed.
We kijken alvast uit naar 6 december.
Cynthia
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Slag van de Molen
Elk jaar organiseren we in september een groot evenement.
Dat heet ‘Slag van de Molen’.
Dit jaar ging dat voor de derde keer door.
Slag van de Molen is een evenement voor jong en oud.
Het thema is iets tussen kermis en circus, met een hoek eraf.
vzw Martine Van Camp organiseert dit niet alleen.
Samen met andere Diestse verenigingen, zoals De Oranje Giraffen, Arktos,
Spiegel, Twist, Adkra, Akabe,… hebben we de handen in mekaar geslagen.
We vinden het heel belangrijk dat dit evenement toegankelijk is voor iedereen.
Het is gratis.
Zo kunnen mensen met weinig geld ook komen.
Het is rolwagentoegankelijk.
En qua activiteiten is er voor ieder wat wils.
De eerste twee edities waren op de Citadel.
Dit jaar vroeg de stad Diest ons om het een keer in de Hallezaal te laten
doorgaan.
Dit omdat er in de stad die dag nog veel andere leuke dingen te doen waren.
Er was dit jaar heel wat te beleven.
Je kon je laten trouwen in een trouwkapel.
Er was een bokswedstrijd.
En er was een rodeo stier om op te rijden.
Dat kan je op de foto’s zien.
Verder waren er nog een schietkraam met kleine katapulten, circusinitiatie,
schmink en haartooi.
En er was nog zoveel meer.
Kom zeker volgend jaar in september ook een kijkje nemen.
Jan
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De voorleesweek
Al enkele jaren hebben we in onze dagbesteding een mooie leeskoffer vol met
toffe verhalen.
De activiteit voorlezen is bij veel gasten heel geliefd.
We hebben ook een kamishibai.
Dat is een voorleestheater.
Hierin kan je grote vertelplaten stoppen.
Op deze manier wordt voorlezen nog toffer.
Iedereen kan de prenten in het boek dan veel beter zien.
Bij onze koffer horen ook twee grote handpoppen.
Het zijn Lena en Stuart.
Het is altijd dolle pret als zij helpen bij het voorlezen van de verhaaltjes.
We hebben ook kleinere handpoppen van Sinterklaas, Zwarte Piet en het
paard.
De voorleesweek was vorig jaar van 22 tot 28 november.
Die week hebben we extra veel gebruik gemaakt van onze koffer.
Wat vinden onze gasten van de voorleesweek?
Hoezo zocht het uit.
Hoezo:

Wat is de voorleesweek?

Mike:		
		
		

Ik heb daar reclame van gezien op tv.
Iedereen moet die week dan extra veel voorlezen.
Maar zelf lezen mag natuurlijk ook.

Hoezo:

Houden jullie van voorlezen?

Glenn:
		

Ik luister heel graag naar verhaaltjes.
En kijk graag naar de prenten.

Lara:		
Ik hou ook van voorlezen.
		Na het verhaal mogen we zelf vertellen wat er gebeurd is.
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Dat vind ik ook tof.
En we spelen vaak spelletjes rond het verhaal.
Soms zingen we zelfs liedjes die over het verhaal gaan.

Bart:		
		

Ik vind het leuk als wij met de poppen het verhaal mogen 			
naspelen.

Jo: 		

Dat doe ik ook graag.

Hoezo:

Welk verhaal hebben jullie vandaag gehoord?

Jo:		

Het ging over Sinterklaas.

Mike:		

Het paard van de Sint was ziek.

Glenn:
		

Maar er was een lief jongetje.
Dat gaf het paard een lekkere wortel.

Bart:		

En het paard was beter.

Hoezo:
		

Dat lijkt me een heel tof verhaal.
Hebben jullie een lievelingsverhaal?

Mike:
		
		
		

Dat is moeilijk.
We hebben zo veel boekjes.
Het verhaal van ‘Het mooiste visje van de zee’ vind ik wel heel 		
mooi.

Glenn:

De boekjes van ‘Kikker en zijn vriendjes’ zijn mijn favorieten.

Lara:		
		

Ja, die vind ik ook heel mooi.
Maar eigenlijk vind ik alle verhalen tof.

Hoezo:
		

Bedankt voor dit toffe gesprek.
Nog veel plezier met al dat voorlezen.
Bart, Jo, Glenn, Lara, Mike en Katrien
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Dagje Winterland
Op 2 januari gingen we met enkele bewoners van DIO 2 naar Winterland in
Hasselt.
We vertrokken in de namiddag met een busje.
We hadden schrik dat het ging regenen.
Maar we hadden geluk.
Het bleef droog.
Bij aankomst in Winterland moesten we onze coronapas laten scannen voor
we naar binnen mochten gaan.
Eenmaal binnen, begonnen we aan onze ronde door de kerstmarkt.
We snuffelden door de verschillende kraampjes.
We zochten naar leuke spulletjes.
We zagen ook dat iemand kaarsen aan het maken was.
Mooi om te zien.
Het was er gezellig.

verslagen van de voorbije activiteiten
op de kalender

activiteiten

Natuurlijk gaat onze uitstap niet voorbij zonder iets lekkers te drinken.
In Winterland is keuze genoeg.
We dronken in een cafeetje van Winterland een lekkere chocomelk met
slagroom.
Voor de liefhebbers onder ons was er natuurlijk ook koffie.
Voor we vertrokken, aten we ook nog iets lekkers.
Sommigen kozen een warme Luikse wafel.
Anderen kozen een aardappeltwister.
Dat is een aardappel gesneden in rondjes op een stokje.
Daarop zijn nog kruiden.
Dat is zeer lekker.
We denken dat dit een gerecht uit Oostenrijk is.
Na onze versnapering vertrokken we terug richting Diest om onze dag rustig af
te sluiten.
Het was een fijne uitstap.
Nico, Wiske en Imke
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Een dag aan zee
Op maandag 27 september zijn de cliënten van de Halensebaan, Begijnhof en
Robeynslaan naar zee geweest.
We vertrokken ’s ochtends vroeg met de trein en kwamen ’s middags in
Oostende aan.
Om de tijd wat te versnellen op de trein speelden we bingo.
In de middag zijn we gezellig op restaurant gegaan.
We hebben daar lekkere mosselen gegeten.
Niet iedereen eet graag mosselen.
Er stond ook steak op het menu.
Jammer genoeg was het eerst hard aan het regenen.
Maar gelukkig kregen we in de namiddag de zon te zien.
We zijn dan met een deel van de groep gaan go-carten.
En ondertussen wandelden de anderen doorheen de winkelstraten van
Oostende.
Als snackje haalden we een lekker ijsje uit.
We sloten de dag af met een sandwich in de trein.
Imke
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Heropening van De Spot
De Spot is één van de dagbestedingsprojecten van vzw Martine Van Camp.
Het is gelegen in de Overstraat.
Dat is in het centrum van Diest.
Momenteel komen 45 mensen naar De Spot.
Dat is een grote groep.
Maar iedereen komt niet op dezelfde dag.
Voor de coronaperiode was het soms best druk in De Spot.
De deelnemers kwamen ’s morgens toe in dezelfde ruimte.
Mensen konden elke dag vrij kiezen welke activiteit ze wilden doen.
Daardoor waren er soms grote groepen.
Door corona moesten we in bubbels werken.
Bubbels zijn kleinere vaste groepen.
Dit was wel even wennen.
Maar we merkten ook wel dat dat veel rust bracht.
Na de zomervakantie versoepelden de maatregelen.
En in september mochten we terug werken zoals voordien.
Op 3 september deden we een officiële heropening.
Onze directie kwam het rode lint doorknippen.
We maakten een nieuwe inkom met de letters van De Spot en wijzers waarop
staat wat we er doen.
We vertelden die dag ook aan de deelnemers dat we voortaan wat anders
zullen werken dan voor corona.
We gaan voortaan in kleinere, vaste groepen werken.
De deelnemers werden bevraagd over welke activiteiten ze graag doen.
Op basis hiervan werd een vast programma uitgewerkt.
Samen met de cliënten maakten we ook tien afspraken opdat we vlot en
aangenaam kunnen samenwerken.
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Het programma is opgebouwd rond vier pijlers:
1.
2.
3.
4.

Ontspanning: petanquen, darts, knutselen, gezelschapsspelen
Arbeid: tuinwerk, semi-industriële werkjes, hout- en metaalbewerking
Beweging: fitnessen, wandelen, fietsen
Vorming: koken, leren over de natuur, bedrijfsbezoek

We zetten sterk in op buurtvervlechting en netwerken.
Dit wil zeggen dat we proberen samen met andere organisaties en mensen uit
de buurt projecten op poten te zetten.
Zo gaan we geregeld zwerfvuil opruimen in de buurt.
We organiseren evenementen zoals Café Amusé en Slag van de Molen.
We helpen bij Supermercado.
En?
Wil je meer weten over De Spot?
Volg ons dan op facebook:
www.facebook.com/dagwerkingDeSpot
Jan Havermans
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Het Plein
Hier zijn we dan: Matthias, Stefanie, Clint, Daisy, Matti en Stefania.
Wij zijn de bewoners van Het Plein.
Graag willen wij jullie wat meer vertellen over onze groep.
Wij bestaan namelijk nog niet zolang als de meeste groepen hier.
Wij zijn een jonge doelgroep met bewoners tussen de 25 en 40 jaar.
Omdat wij veel structuur nodig hebben, hebben wij per bewoner een vast
schema.
Ook staan er bij ons elke week dezelfde activiteiten op het programma.
Die worden natuurlijk wel telkens anders ingevuld.
Hier genieten we dan wel van.
We geven jullie enkele voorbeeldjes van dit seizoen.
Want nu werken we namelijk rond de winter.
Zo maakten we al:
- rendiertjes en sneeuwpoppen uit papier
- onze eigen kerstboom tegen de muur
- onze zelfgemaakte placemats om het gezellig te maken tijdens ons kerstdiner
Het toppunt van de winter is bij ons het uitgebreid kerstmenu.
We sluiten af met een eigen nieuwjaarsreceptie met cadeautjes.
Wij wensen verder iedereen een goed en gezond 2022 van de begeleiding en
de bewoners van Het Plein.
Lobke
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In memoriam: Johan Dockx

Lieve Johan, zo een plots afscheid.
Jouw verhaal hier start 33 jaar geleden.
Jij was één van de 4 bewoners van ons eerste bezigheidstehuis.
Tot 2017 was de leefgroep Langenberg je tweede thuis.
Hierna begon je aan een iets rustiger hoofdstuk in BTT, later Oase.
We blijven je herinneren als een lieve man die heel goed wist wat hij wou.
Jij maakte ons vaak duidelijk dat het geluk in de kleine dingen zit.
Je kon intens blij zijn als je een nieuw muntje kreeg.
En je keek altijd vol bewondering naar treinen en grote kranen.
Gooien met jouw zorgvuldig uitgekozen balletjes was jouw favoriete bezigheid.
Je toonde dat je gelukkig was door met je ogen te knipperen of enthousiast in
je handen te wrijven.
Op een superdag ging je al zingend de dag door, op je zelf verzonnen deuntje.
Je kende heel veel mensen in de voorziening, die je vaak met een
zelfverzonnen bijnaam begroette.
Dit zorgde regelmatig voor grappige momenten.
Vanop je vaste plaats aan de ingang was jij altijd de eerste die ons
verwelkomde.
Lieve Johan, we hadden zo graag nog meer herinneringen met jou gemaakt.
We gaan jou allemaal heel hard missen.
Begeleiding Oase
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Dagcentrum Poels
In november was het eindelijk zover.
In de Speelhofstraat werden alle spullen ingepakt voor de grote verhuis.
Dit was wel spannend.
We gingen naar een nieuw gebouw waar veel meer ruimte is om activiteiten te
doen.
Dagcentrum Poels werd gebouwd op het terrein waar vroeger een kerk stond.
De bel van de kerk hangt nog steeds op aan de buitenkant van onze
nieuwbouw.

We hebben een grote refter waar we ’s middags allemaal samen eten.
In het activiteitenlokaal is er veel plaats om te sporten of spelletjes te spelen.
We hebben ook een crealokaal waar we heel veel leuke knutselwerkjes
maken.
In ons snoezellokaal komen we tot rust.
Verderop in de gang hebben we nog een vormingslokaal waar we logo
volgen, actua doen en ook functioneel leren.
Achter het grote gebouw ligt het ateliergebouw.
Daar zijn twee lokalen voor de gasten die extra nabijheid nodig hebben.
Zij sluiten regelmatig aan bij activiteiten met de grote groep.
Aan de linkerkant van het ateliergebouw ligt ons semi-lokaal.
Daar gaan we elke dag werkjes maken voor bedrijven.
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We zijn erg blij dat we elke dag naar zo’n mooi gebouw mogen komen om
leuke activiteiten te doen met al onze vrienden.
We vroegen ook even aan onze gasten wat ze het leukst vinden aan het
nieuwe dagcentrum.
Martina is heel blij dat ze te voet naar het dagcentrum kan komen.
Jimmy vertelt dat hij het fijn vindt dat er een lift is.
Hierdoor kan hij zelf met de rolstoel naar elk lokaal gaan.
Anke vindt het handig dat we een strijklokaal hebben.
De mensen brengen hun was binnen.
En Anke kan elke week strijken.
Marleen kijkt elke week uit naar crea.
Nu hebben we een eigen crealokaal waar we al onze afgewerkte
knutselwerkjes kunnen ophangen.
André geniet ervan dat we allemaal samen kunnen eten in de refter.
Het leukste aan het nieuwe dagcentrum is het kunnen samenzijn met al je
vrienden volgens Jordi.
Linde
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In Memoriam: Dirk Volders

Je zag als eerste wie er toekwam.
Jij was degene die onze handtassen aannam.
Je leerde ons dat de boog niet altijd gespannen moet staan.
Een ondeugend streekje hier en daar.
Hiervoor stond je graag klaar.
Als enige koos je altijd voor kiwi.
En je zorgde graag voor wat actie.
Zo hield je van een dikke stift.
Maar je gebruikte deze liever niet in een schrift.
Je ging graag naar huis.
Waar je tijdig zorgde voor een kookpot op het fornuis.
Je hield van kaasjes uit de frigo, ritjes met de auto, wandelingen in de zon.
En ook eens snoezelen als het kon.
Met een lach op ons gezicht vullen deze mooie herinneringen onze gedachten.
Ze zorgen voor een warm gevoel in ons hart.
We zullen je missen, Dirk.
Cynthia en begeleiding Langenberg
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Ontmoet de beweging
Eindelijk konden we nog eens samen sporten met andere organisaties in Diest
zoals Akcent.
Dit wordt georganiseerd op woensdag namiddag, één keer in de veertien
dagen door de stad Diest.
Het heet ‘Ontmoet de beweging’.
Als eerste activiteit was het pingpong.
Dit was heel intensief, maar wel heel fijn.
We hadden veel plezier.
De tweede activiteit was een mobiele escape room.
Dit was een ruimte waar we binnen het uur moesten uit zien te raken.
Ik vond dit spannend.
De Italiaanse Maffia had ons in de macht.
En door opdrachten goed uit te voeren kregen we tips.
Zo konden we het geld terugvinden.
We zijn net op tijd uit de escape room kunnen ontsnappen.
Als derde activiteit gingen we sporten in Karteria Diest.
We konden kiezen tussen squash en snooker.
Ik koos voor squash.
Het was heel leuk.
Maar ik heb ook veel moeten lopen.
Jammer genoeg was dit voorlopig de laatste activiteit.
De reden hiervan is dat de coronacijfers terug stijgen.
Hopelijk kunnen we in 2022 weer samen sporten.
Leen
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Nuttige tips
Kortingsbon voor energiezuinige wasmachine of koelkast
Gezinnen met een sociaal tarief kunnen jaarlijks twee kortingsbonnen
van Fluvius ontvangen ter waarde van 150 euro voor de aankoop van een
energiezuinige wasmachine of koelkast.

Belangrijk om te weten :
-

De kortingsbon moet je aanvragen vóór de aankoop van het toestel.

-

De bon is strikt persoonlijk en mag je niet doorverkopen.

-

Per aangekocht toestel kan je slechts één kortingsbon gebruiken.

-

We kennen jaarlijks maximum 2 bonnen per gezin op hetzelfde adres 		
toe.

-

Hou rekening met enkele dagen verwerkingstijd en de verzending van
de bon naar jouw adres.

-

De kortingsbon is geldig tot het einde van het jaar waarin je de bon 		
aangevraagd hebt.

-

Vraag de kortingsbon snel en eenvoudig aan via het online
aanvraagformulier of download het aanvraagformulier voor een 			
aanvraag op papier via www.fluvius.be

-

Voeg een attest/bewijs bij je aanvraagformulier dat aangeeft dat je recht
hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.
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Deelnemende winkels in Diest en omstreken :
-

NV ELECTRO VLEUGELS

Westelsebaan 1 , 3271 AVERBODE

-

ELDI DIEST Leuvensesteenweg 101, 3290 DIEST

-

ELECTRO MULLENS

-

ELECTRO PERSOONS Doelstraat 1, 3545 HALEN

-

MARC DAS Stationsstraat 114 , 3545 HALEN

-

TV SOMERS MARC NV Diestersteenweg 13 , 3545 HALEN

Loksbergenstraat 7 , 3545 HALEN

Let op : de kortingsbonnen zijn niet geldig in kringloopwinkels en webshops.

Medianest
Medianest bundelde informatie over verschillende thema’s.
Bij het thema ‘Bijzonder digitaal’ krijg je een lijst van apps die geschikt zijn
voor blinde en slechtziende kinderen en jongeren.
Er zijn ook apps om communicatie te ondersteunen en apps die je kind
kunnen helpen met organisatie en routine en nog veel meer.
Naast al die apps vind je ook een antwoord op interessante vragen zoals:
-

Mijn kind heeft een handicap.
Hoe pas ik de toegankelijkheid van een tablet aan?

-

Zijn er goede redenen om te kiezen voor een tablet voor je kind met een
handicap?
Medianest geeft je er al 9.

Meer info via https://www.medianest.be/thema/bijzonder-digitaal
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Autismevriendelijke feestdagen
December was een maand vol familiefeestjes, versierde huizen, cadeautjes,
veel en lekker eten,…
Een gezellige drukte.
Maar voor kinderen met autisme kunnen feestjes wel eens te druk worden.
Alles verloopt anders dan normaal.
De dagelijkse structuur valt weg.
Dit kan zorgen voor stress en spanningen.
De Limburgse Stichting Autisme maakte een video met tips om de feestdagen
autismevriendelijk te maken.
De feestmaand december is ondertussen alweer voorbij.
Toch geven we deze nuttige info nog even mee.
Je kan deze tips immers doorheen gans het jaar gebruiken.
Het filmpje kan je terugvinden op YouTube.
Je geeft ‘autismevriendelijke feestdagen’ in in de zoekbalk.
Lotte
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European Disability Card
Kennen jullie de European Disability Card al?
Het is een kaart voor cultuur-, sport- en vrijetijdsbeleving.
Wij leggen het graag nog eens uit.
Deze kaart is enkel voor personen met een handicap.
Met deze kaart heb je bepaalde voordelen.
Je kan korting krijgen bij cultuur, sport en vrijetijdsbestedingen.
En je kan ze ook gebruiken op rondleidingen, voor brochures in eenvoudige
taal of voor vlottere toegang tot attracties.
Vraag aan de organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten of ze de
kaart aanvaarden en welke voordelen ze toekennen.
Deze kaart is geldig in België, maar ook in het buitenland.
Deze kaart is gratis en persoonlijk.
De kaart is er enkel voor jou.
Je hebt ze best altijd bij je.
Deze kaart wil personen met een handicap aanmoedigen om deel te nemen
aan activiteiten, net zoals iedereen.
Heb jij deze kaart nog niet?
Neem dan contact op met de sociale dienst.
Lotte
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Dagcentrum Poels aan het werk
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De hobby van Fanny
Fanny is iemand die heel creatief is.
Hoezo bracht haar een bezoekje om meer te weten te komen over deze
hobby.
Hoezo:
		

Dag Fanny.
Hoe gaat het?

Fanny:
		

Ik heb wat last van mijn pols.
Maar voor de rest gaat het heel goed met mij.

Hoezo:
		

Ik heb gehoord dat jij toch veel hobby’s hebt.
Kan je mij hier wat meer over vertellen?

Fanny:
		
		
		
		
		

Ja, dat is zo.
Ik ben graag creatief bezig.
Ik brei, haak en naai graag.
Ik kleur heel graag.
Ik help graag bij het maken van kaartjes tijdens de activiteit crea.
Thuis heb ik ook pixels.
Hiermee plak ik steentjes op een afbeelding.

Hoezo:
		

Amai, dat zijn veel creatieve dingen.
Welke is je favoriet?

Fanny:
		
		

Dat is een heel moeilijk vraag.
Want ik doe alles heel graag.
Zolang ik maar creatief bezig ben.

Hoezo:

En wat brei of naai je allemaal?

Fanny:
		
		
		
		

Ik doe vaak de kruissteek.
Dan maak ik bijvoorbeeld een tafellaken.
Bij het breien kijk ik in een boek met voorbeelden in.
En dan maak ik van alles zoals kleine poppetjes en diertjes.
Nu ben ik met een bodywarmer bezig.

spelletjes, hobby’s, gedichten
spel

		
		

Ik heb ook eens een smyrnatapijt gemaakt.
Dat is een tapijt met knopen.

Hoezo:
		

Zo te horen maak je allemaal leuke en mooie spulletjes.
Doe je dit elke dag?

Fanny:
		

Om de andere dag toch zeker.
Ik doe dit heel vaak.

Hoezo:

Maak je deze spulletjes allemaal alleen?

Fanny:
		
		

Ja, ik begin hier alleen aan.
Ik kijk dan in het boek wat ik allemaal kan maken.
Tijdens de crea activiteiten is er natuurlijk iemand bij.

Hoezo:

Wij wensen je nog veel knutselplezier.
Fanny en Jade

c

spelletjes, hobby’s, gedichten
spel

Gedicht

crea

		Voorlezen
		

Letters, woorden en zinnen

		

Samen vormen ze een mooi geheel

		

Grappig, droevig, altijd prachtig

		

Boeken, verhaaltjes, gedichten

		

Gezellig luisteren in onze voorleeshoek

		

Met een geweldig mooi boek
Froukje, Marijke, Jeroen, Heidi en Lulu

spelletjes, hobby’s, gedichten

Om te kleuren

spel

c

weetjes en zoekertjes
rara

op de kalender

Woordzoeker
We zoeken woorden in het thema ‘bos’.
Veel succes bij het zoeken.

BEEKJE / BOSBESSEN / PADDENSTOEL /
VOS / BLOEMEN / EVERZWIJN / RUST /
BOMEN / HERT / UIL

geplande activiteiten

Dag van de Zorg

rara

op de kalender

Op zondag 15 mei neemt MVC deel aan de Dag van de Zorg van 10.00u tot
17.00u.
Dat is een opendeurdag in de zorgsector.
Wij stellen twee sites open: onze centrale campus in Molenstede en site Poels.

Onze centrale campus is Turnhoutsebaan 57, 3294 Molenstede.
In deze campus stellen we onze werking en onze diensten voor.
Je krijgt er meer informatie over ‘werken bij vzw Martine Van Camp’.
Er kan een bezoekje gebracht worden aan één van de woningen, namelijk
‘Groenstraat’.
Je kan de snoezelbadkamer bekijken.
En je kan zien hoe de tovertafel en cradle werkt.
In ons semi atelier wordt onze dagbesteding voorgesteld.
Voor kinderen is er een zoektocht en een rolstoelenparcours.
Er is de mogelijkheid om een drankje en hapje te nuttigen.
De site Poels is Tulpenstraat 6, 3290 Diest .
Op deze site worden zowel het dagcentrum als het studioproject opengesteld.
De verschillende activiteiten van het dagcentrum worden voorgesteld.
De bewoners van het studiogebouw geven een rondleiding in hun woning.
Voor de kinderen zijn er volksspelen en een luchtkussen.
We voorzien een pendelbus tussen de centrale campus en site Poels.

activi

verschijnt 4 keer per jaar
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