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VERSLAGEN VAN DE VOORBIJE AKTIVITEITEN

Naar de studio van ‘Familie’

Op woensdag 19 maart ging ik naar ‘Studio’s Amusement’.
Daar wordt het TV-programma ‘Familie’ opgenomen.
Ik ging er samen met mijn zus en schoonbroer naartoe.
Zij hadden geregeld dat ik in de soap mocht figureren.
Figureren wil zeggen dat ik geen echte rol heb.
Maar ik zal toch te zien zijn in een aflevering van ‘Familie’.
Ik nam voor deze gelegenheid een halve dag verlof op het werk.
Ik trok mooie kleren aan.
Mijn zus kwam me halen.
Samen reden we naar Boortmeerbeek.
Daar zijn de opnamestudio’s gelegen.
Toen we aankwamen, stond er een vrouw buiten ons op te wachten.
Zij stuurde ons door naar een grote hal.
Daar zaten alle figuranten te wachten.
Na een uurtje mochten we naar de studio.
In het café van Jan moest ik doen alsof ik met mijn zus en schoonbroer aan het praten was.
Maar we mochten geen geluid maken.
De scène moest verschillende keren gespeeld worden.
Eerst repeteerden we, daarna was het voor echt.
De opnames duurden 45 minuten.
Het was een leuke ervaring.
Ik zou dat nog wel eens willen doen.
De aflevering van ‘Familie’ waarin wij figureren, werd uitgezonden op 21 mei.
Misschien heb je ons wel herkend?
Robrecht en Jan
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Onze jaarlijkse fuif

Op vrijdagavond 28 maart vond onze bewonersfuif van VZW Martine Van Camp weer plaats.
Deze dansavond ging door in de feestzaal ‘Den Amer’ te Diest.
Ongeveer 150 dansliefhebbers kwamen naar de feestzaal.
De rockband ‘De Uilen’ zorgden voor een optreden.
Er was ook een goede ‘DJ’.
Hij speelde zowel Engelse als Vlaamstalige hits.
Zoals op elk feest was er drank en chips aanwezig.
Mmmm.
Er was pils, wijn, frisdrank en koffie.
Ik had last van mijn voeten.
Ik kon spijtig genoeg niet dansen.
Maar ik amuseerde me evengoed.
Ik kocht een cd van ‘De Uilen’.
Ik genoot van de geserveerde drankjes van de begeleiding.
Rond tien uur bracht Cris ons met het busje naar huis.
We sliepen uit.
Want het was weekend.
Het was tenslotte een amusante avond geworden.
Theo en Sylvia
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BTT doet uitstapjes op zonnige dagen

In maart hebben we enkele zonnige weken gehad.
Hiervan hebben wij volop geprofiteerd.
We zijn buiten op het terras gaan zitten.
En we hebben spelletjes gespeeld.
Dit was gooien met de bal, over een stok wandelen, onder de stok door gaan,…
Ook zijn we een ijsje gaan eten bij Rikske Tip.
Dit is een ijssalon in Gerhagen.
Dit was heel lekker.
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Dagje Planckendael

Zaterdag 26 april vertrokken we met de organisatie KVG naar Planckendael.
Met een grote bus gingen we ’s morgens vroeg weg.
Toen we aankwamen, gingen we eerst wandelen.
Het was zonnig weer.
We moesten een kwis doen over vreemde vogels.
Het waren moeilijke vragen en opdrachten.
Toch was er een winnaar.
We hebben roodborstjes, papegaaien en nog andere vreemde vogels gezien.
We gingen langs de grote giraffen en zebra’s.
De olifanten rolden in het zand.
Dat dient om hun huid te beschermen.

We zijn in de bossen van Gerhagen gaan wandelen.
Na de wandeling dronken we een cola op het terras.
Ook gingen we een dagje winkelen.
In de Lunch Garden hielden we een tussenstop voor een drankje.

’s Middags gingen we een broodje eten en dronken iets.
Theo en Lucien kochten een souvenirtje in het winkeltje.
Zo hebben ze een mooi aandenken.

Soms hadden we het zo warm dat we wat moesten afkoelen.
Dat deden we met onze voeten in het water.
Dat het mooie weer maar snel terugkomt.
Marie Josée, Adri en Kelly

De dag werd afgesloten met een optreden van Sam Gooris.
Dit was plezant.
We dansten en zongen mee.
We aten ook nog een ijsje voor we vertrokken.
Het was mooie en leuke dag.

Els en Bieke
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Bewonersvakantie BTE

Dit jaar deden we een bewonersvakantie die net iets anders was.
Om de vakantie voor te bereiden, bekeken we eerst wat op ieders verlanglijstje stond.
We besloten om één overnachting te doen.
De rest van de vakantie hielden we thuis.
Hier volgt ons reisverslag.

Om half vier vertrokken we richting Diest waar we om half zes aankwamen.
We aten hier onze warme maaltijd en ruimden onze spullen op.
De bewoners vonden het vandaag nog fijner dan gisteren.
Ze waren wel allemaal erg moe.
Velen kropen dan ook vroeg in bed.

Maandag 28 april
Onze eerste vakantiedag ging richting Pairi Daiza.
Dit is een dierentuin in Brugelette.
Na een voorspoedige rit kwamen we aan.
We konden extra genieten, want de zon was ook goed aanwezig.

Woensdag 30 april 2014.
Vandaag hielden we een rustige dag.
Filip en Annie kozen ervoor om lekker uit te slapen.
Sven en Nabora gingen met Sofie naar de markt.
Hier gingen we groenten kopen voor de barbecue.
We stopten ook nog bij de winkel voor vlees en bij de bakker voor brood.
Ondertussen genoot Annie van een uitgebreid bad met een bruisbal.
Hier kon ze lekker in ontspannen.
’s Middags aten we een kaasbuffetje.

We zagen er de beroemde panda’s.
Annie was het meeste onder de indruk van de hyena’s.
We keken er ook naar een roofvogelshow.
Sven vond het echt een prachtige show.
Hij vertelde er de hele vakantie nog over.
’s Avonds reden we naar een jeugdherberg in Bergen om te overnachten.
Onderweg zijn we bij een Chinees-Thais restaurant gestopt.
Hier aten we uitgebreid en het was erg lekker.
We kwamen pas om half tien aan in Bergen.

Na de middag begonnen Sven, Filip en Gwenda aan de voorbereiding voor de barbecue.
De groentjes werden gewassen en gesneden.
Annie, Nabora en Sofie wasten de tuinmeubelen af.
Na het werk keken de bewoners naar de afleveringen van Familie die ze de afgelopen dagen
hadden moeten missen.
Daarna begonnen Sven en Nabora aan het maken van een armbandje met kleine elastiekjes.

Filip en Annie gingen meteen slapen na de vermoeiende dag.
Met Sven en Nabora deden we nog een terrasje op de markt in Bergen.
Het was een leuke afsluiter van een geslaagde eerste dag.

Rond vijf uur begonnen we aan de barbecue.
Gwenda bakte het vlees.
Het was lekker en iedereen at zijn buikje rond.

Dinsdag 29 april
Om negen uur zaten we met ons allen uitgerust aan de ontbijttafel.
Na een rustig en smakelijk ontbijt brachten we onze spullen naar de bus.
Nu konden we zonder bagage Bergen verkennen.
De bewoners kozen ervoor om te shoppen.
Annie en Filip kochten er een riem en Sven een jas.
Het was weer een zonnige dag.
We konden daarom extra genieten van het wandelen in de winkelstraten.
Een terrasje mocht natuurlijk ook niet ontbreken.

Donderdag 1 mei 2014
‘We gaan te voet naar Scherpenheuvel’.
Dat was het doel van de dag.
De bewoners konden vandaag wat langer slapen.
Na het ontbijt maakten we onze lunch.
Nu waren we klaar om te vertrekken.
We gingen langs de kleine wegen.
Het was een mooie wandeling.
Onderweg genoten we van een picknick.
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Het begon te regenen toen we eindelijk in Scherpenheuvel aankwamen.
Hierdoor was het moeilijk om in een taverne een droog plaatsje te vinden.
Daarom gingen we eerst een kaarsje branden.
Na veel zoeken, vonden we dan toch een plekje om uit te rusten.
We genoten er ook van een lekkere coupe ijs.
Annie koos een tas soep om zich aan op te warmen.
Na een welverdiende rustpauze vertrokken Gwenda en Sven terug te voet naar Diest.
Sofie wandelde met de andere bewoners naar BTS.
Hier konden we het busje nemen om naar BTE te rijden.
Gwenda en Sven stopten op de terugweg aan de frituur.
Ze namen voor iedereen een lekker frietje mee.
Het was weer een leuke dag.
Iedereen was fier op zijn prestatie.
Vrijdag 2 mei 2014
Vandaag stond er een echte verwendag op het programma.
Eerst genoten we van een uitgebreid ontbijt in brasserie ‘Chocolat Moment’.
We kregen er pannenkoekjes, een glaasje schuimwijn, spek met eieren, lekkere broodjes en
nog veel lekkers.
Dit liet iedereen zich erg smaken.
Na het ontbijt reden we naar Koersel.
We gingen naar sauna ‘Aqua Puur’.
Hier konden de bewoners echt ontspannen en genieten.
Er was een sauna, een stoombad, een buitenzwembad en een bubbelbad.
Zalig vond iedereen het.
Nabora en Filip vonden het één van de leukste momenten tijdens de vakantie.
Na enkele uurtjes ontspannen reden we terug naar Diest.
In Beringen stopten we nog bij de bowlingbaan.
We speelden er een spelletje.
Daarna reden we terug naar huis.
’s Avonds gingen we eten uithalen.
Sommigen kozen voor pizza en anderen voor een lekkere kebab.
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Tijdens het eten hebben we nog wat nagepraat over de week.
Iedereen vond het een leuke vakantie.
De eerste ideeën voor de volgende vakantie kwamen al naar boven.
Volgend jaar gaan we naar zee.
Eerst nog wat nagenieten van deze vakantie.
Nabora, Annie en Sofie
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Doedag: naar Planckendael

De doedag was weer een enorm succes.
Karin en Hilde hadden heel wat leuke aktiviteiten en uitstappen georganiseerd.
Eén daguitstap was een bezoek aan Planckendael.
Met twee volle busjes reden we richting Mechelen.
Natuurlijk gingen we eerst naar de pinguïns kijken.
Deze dieren zitten nog niet zo lang in Planckendael.
Chiara en Jimmy waren onze gidsen.
Zij zochten snel op hun kaart waar de pinguïns zaten.
Ze wezen ons de weg.
De pinguïns waren super schattig.
Sommigen wilden zelfs stiekem eentje meenemen.
Tegenover de pinguïns zaten de roze flamingo’s.
Ingrid kreeg van de verzorger een hele uitleg.
Vanaf nu weet zij alles over famingo’s.
Daarna gingen we op zoek naar de olifanten.
We wilden natuurlijk Kai Mook zien.
Dat olifantje werd vijf jaar geleden in de Zoo geboren.
Twee jaar geleden kwam het naar Planckendael.
Ondertussen kwamen we een gek dier tegen.
Hilde zei dat het net ‘een hazenhert’ was.
Dat vonden we allemaal heel grappig.
Maar toen we goed keken, moesten we haar gelijk geven.
Als het dier lag, was het net een haas.
Maar het liep als een hert.
Toen we de olifanten gevonden hadden, schrokken we wel een beetje.
Kai Mook was al heel hard gegroeid.
We herkenden haar bijna niet tussen de andere olifanten.
Op haar paspoort zagen we dat ze de volgende dag jarig was.
Ze wordt dan al vijf jaar.

We hadden geluk.
De verzorgers kwamen de olifanten net voederen.
Zo konden we de dieren van dichtbij bewonderen.
Na de olifanten zagen we nog mooie vogels.
We gingen ook op zoek naar de leeuw.
Die had zich goed verstopt.
Maar na lang zoeken vonden we hem.
We zagen nog veel meer mooie dieren.
Zo zagen we ook het baby kameeltje.
Ingrid en Sabrina namen veel foto’s.
Rond half drie werden we allemaal een beetje moe.
We vonden een tof terrasje naast het water.
Daar sloten we onze leuke uitstap af met een lekker drankje in het zonnetje.
Daarna reden we terug richting Diest voor de receptie.
Jan en Katrien
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Doedag met BTK

Op vrijdag 16 mei was het zover.
Het was eindelijk weer doedag.
In BTK had iedereen er erg naar uitgekeken.
Er was veel spanning over wat we mochten gaan doen.
We praten er over met een paar bewoners.
Linda:
Charlotte:

Charlotte, wat deed jij met de doedag?
Ik ben gaan paardrijden.

Linda:
Charlotte:

Was het leuk om te doen?
Jaaaa!

Linda:
Charlotte:

Ging er van BTK nog iemand mee?
Nee

Linda:
Jo: 		

Jo, wat ben jij gaan doen?
Gaan zwemmen in Maasmechelen.

Linda:
Jo: 		
		

Super. En wat deed je daar nog?
Gepicknickt.
En dan gaan rijden met de elektrische fietsen.

Linda:
Jo: 		

Dat klinkt leuk. Ging er van de groep nog iemand mee?
Ja, Dave en Wesly en begeleidster Kathleen.

Linda:
Michel:

Michel, wat heb jij gedaan?
Gaan dansen op schlager-muziek en gaan bowlen.

Linda:
Michel:

Amai, fijn. Heb je met mooie meisjes mogen dansen?
Dat is zeker.

Linda:
Michel:
		
Linda:

En bij het bowlen, heb je goed gespeeld?
Niet gewonnen, maar wel goed gespeeld.
Het was plezant.
Leuk om te horen.

Martin had een wat rustiger dagje.
Hij maakte een mooi schilderij bij het cobra-schilderen.
En hij genoot in de namiddag van de film van ‘FC De Kampioenen’.
Hij was erg enthousiast over de doedag.
Onderaan zie je het schilderij dat Martin maakte.
Goed gedaan, Martin.
Ik hoorde ook dat nog een aantal bewoners naar Planckendael gingen.
Gelukkig hebben ze niemand bij de aapjes achtergelaten.
Hihi, grapje.
Het werd een onvergetelijke dag voor iedereen.
We kijken al uit naar de doedag van volgend jaar.
Michel, Martin, Charlotte, Jo en Linda
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DCS op vakantie naar zee

Op maandag 19 mei vertrokken we om tien uur richting zee.
Iedereen had zijn goed humeur bij.
Ook het zonnetje was van de partij.
Na even in de file staan, kregen we allemaal honger.
We stopten in een wegrestaurant om een lekker broodje te eten.
Daarna zetten we onze trip verder.
Om half drie kwamen we aan in ‘Het Duinpaviljoen’ in Koksyde-St-Idesbald.
Het is een heel mooi huisje met alles er op en er aan.
Snel onze koffers uitladen en naar de winkel, want we kregen alweer honger.
Kristien maakte voor ons een lekker gerecht met vis of iets vegetarisch.
Nadien genoten we samen van onze eerste avond op vakantie in de tuin van het huisje.
Dinsdag was het al vroeg dag.
Na een stevig ontbijt namen we de tram richting Oostende.
We gingen wat winkelen, eten in de McDonald’s en lekker luieren op het strand.
’s Avonds gingen we nog op restaurant.
Na een drukke dag in Oostende, kropen we tevreden in ons bedje.
Op woensdag namen we de tram naar De Panne.
We brachten een bezoekje aan Plopsaland.
We probeerden zoveel mogelijk attrakties uit.
Kevin, Tiny en Fabienne gingen zelfs in ‘Het huis Anubis’.
Dit gaat overkop.
Dat is echt iets voor durvers.
Ook Rudy durfde al eens in een snellere attraktie, zolang het maar niet overkop ging.
Nadia, Jimmy en Marleen hielden het bij de wat rustigere dingen.
Maar ook zij genoten.
’s Middags gingen we eten bij ‘Meneer Spaghetti’.
Het was heel lekker.
In de namiddag keken we naar de Maya-show.
We deden nog enkele attrakties binnen.
Tegen sluitingstijd gingen we naar huis.
’s Avonds genoten we van een croque monsieur.
Daarna speelden we wat spelletjes
En genoten weer van het samenzijn.

Op donderdag deden mochten we allemaal wat langer in ons bed blijven liggen.
Sommigen slipen zelfs tot tien uur.
We genoten van een lekker ontbijt met alles er op en er aan.
Eitjes, spek, versgebakken broodjes, koffiekoekjes, …
In de namiddag speelden we wat spelletjes en genoten van het mooie weer in de tuin.
Dan gingen we ons omkleden.
Want het was tijd voor onze tropische avond.
Iedereen zag er heel zomers uit: een hawaïhemd, een bloemenkrans of een kleurrijk kleed.
Janne maakte een echte cocktail voor ons.
En Kristien maakte lekkere hapjes.
Er stond ook tropische muziek op.
’s Avonds genoten we van een lekkere barbecue en verse fruitsla.
En we bleven allemaal lekker lang op.
Vrijdagochtend waren we allemaal nog moe.
We maakten onze koffers, ruimden de kamers op en genoten van een laatste ontbijt.
Rond tien uur moesten we ons huisje verlaten.
We stapelden alle koffers in de bus en reden naar het centrum van Koksijde.
Daar was het markt.
We gingen voor vertrek nog iets eten in een restaurantje op het strand.
Toen was het tijd om weer naar huis te vertrekken.
Het was een heel fijne vakantie.
En we kijken nu al uit naar de vakantie van volgend jaar.

Janne
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EHBO in IWO

Naar Spiegel met Langenberg

Op 25 april gingen we naar de spelletjesavond.
Hiervoor moesten we naar Schaffen rijden.
Tijdens de busrit zongen we hard mee met de radio.
‘Mexico’ van de Zangeres Zonder Naam speelde op de radio.
Dit kende iedereen.

Verschillende bewoners wilden eens een vorming over EHBO volgen.
EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen.
Tijdens de paasvakantie werd de vorming gegeven.
We kwamen allemaal samen in de gemeenschappelijke ruimte van de Begijnenstraat.
Hilde en Jan gaven de vorming.

Er was niet zo veel volk deze keer.
Dit was niet erg.
Zo konden wij meer spelletjes spelen.
Paul, Jan en Filip speelden ‘dier op dier’.
Je moet dan een hoge toren met diertjes maken.
Deze mag zeker niet omvallen.
Het was heel spannend.
Gert, Rudi, Diane en Luc speelden ‘mens erger je niet’.

Eerst vertelden ze ons wat we moeten doen als we ziek zijn en niet kunnen gaan werken.
Als we dat zelf kunnen, mogen we naar de dokter bellen voor een afspraak.
We mogen het werk ook zelf verwittigen.
De begeleiding heeft dan ook graag dat we hen bellen.
Dan bellen we naar de permanentie-gsm.
Als we zelf niet naar de dokter kunnen bellen doet de begeleiding dat voor ons.
Hilde en Jan lieten zien wat er allemaal in de huisapotheek zit.
Ze vertelden ons waarvoor de medicatie dient.
Ze zeiden ook hoeveel we er dan van mogen gebruiken.
Daarna ging het over huidwonden.
We leerden veel over snijwonden, brandwonden en insectenbeten.
Er werd ook uitleg gegeven over gebroken botten.
Jan en Hilde lieten zien wat je kan doen bij een breuk of een verstuiking.

We kregen ook nog een hotdog en iets te drinken.
Dat smaakte goed.
Hierna keken we nog wat foto’s op de computer.
Deze waren van het Spiegelweekend.
Onze bewoners stonden er mooi op.
Nu was het tijd om naar Langenberg te gaan.
We komen de volgende keer zeker terug.
			

Hilde

Het laatste deel van de vorming vond ik het leukste.
Dat ging over reanimatie.
Bij reanimatie leer je wat je moet doen wanneer iemand bewusteloos is.
We bellen dan de ziekenwagen.
Als de persoon nog ademt, leggen we hem op zijn zij.
Als hij niet meer ademt moeten we reanimeren.
We konden dat oefenen op een pop.
Om iemand te reanimeren moet je vaak en hard duwen op iemand zijn borstkas.
Dat is vermoeiend.
Ik vond het een interessante vorming.
Ik ben jammer genoeg al wat vergeten van wat er toen gezegd is.
We zullen de vorming nog eens moeten herhalen.
Rudy en Jan

‘GETEKEND’ DE MOEITE WAARD

Zomerse bloemen getekend door Brian Vranckx

In de kijker

Hilda Meylemans 75 jaar: weer feest.

Hilda werd op 14 maart 75 jaar.
Hilda had besloten om haar 75ste verjaardag te vieren met een avondfeest.
Dit feest vond plaats in het restaurant Katsenberg.
Hilde had een mooie uitnodiging laten maken.
Op dit kaartje stond een mooie foto van haar.
Ze had alle bewoners van de Tweewoonst uitgenodigd.
En ze nodigde ook het team uit en de directeur met zijn vrouw.
De tafels waren prachtig versierd.
Eerst kregen we een aperitiefje als opening van de avond.
Nadien konden we lekker eten uitkiezen aan het buffet.
De keuze was uitgebreid.
Zo waren er verscheidene soorten vis zoals zalm, tongrolletje en pladijs.
Daarnaast was er ook vlees, zoals stoofvlees en biefstuk.
Aan tafel werd de drank ook rijkelijk geserveerd.
Hilde kreeg natuurlijk mooie verjaardagscadeautjes van de gasten.
De vrolijke sfeer was er al snel aanwezig.
We praatten, lachten en later op de avond draaide een ‘DJ’ leuke dansmuziek.
We konden later op de avond ook kiezen uit vele soorten desserts aan het dessertenbuffet.
Het zag er niet alleen prachtig uit, maar het was ook een lekkernij.
Na enkele dansjes was het ook al laat geworden.
Toen zijn we samen terug naar de Tweewoonst gereden.
Hoera voor Hilda.
Theo en Eric

Sport

informatie

Sportweek in DCS

Kaas- en wijnavond

De sportweek dit jaar was weer geslaagd.
We hadden het zonnetje mee.
Elke dag stonden we klaar in onze sport-outfit.

Op 4 april was het de jaarlijkse kaas- en wijnavond.
De kaas- en wijnavond is voor de bezigheidstehuizen Langenberg, Turnhoutsebaan en
Kruisstraat.
Dit jaar was de organisatie in handen van Bezigheidstehuis Turnhoutsebaan.

Dinsdag 1 april hebben we Sara en Evelien beet genomen.
We zeiden dat Sam en Liesbeth gevallen waren.
Maar natuurlijk was dit niet waar.
Ze waren helemaal mee met onze aprilgrap.
Daarna hebben we het zand opgezocht aan de Halve Maan.

De kaas- en wijnavond is een ouderavond.
Een ouderavond is een avond dat de ouders van de bewoners eens gezellig kunnen babbelen
met de begeleiding en met elkaar.
Natuurlijk is er ook lekker eten voorzien.
Er is kaas, charcuterie, lekker brood, wijn en frisdrank.

Woensdag gingen we op uitstap naar Centerparcs ‘De Vossemeren’.
We genoten in het golfslagbad, in het bubbelbad en op de grote glijbanen.
Na het zwemmen, aten we een lekkere pizza.

Jaarlijks is er ook een speech van Erik Coninx.
Hij licht dan even de toekomst van Martine Van Camp toe.

Donderdag gingen we van start met een één-urenloop in Den Egger.
Na onze picknick speelden we het Stratego-spel.
We eindigden met ‘Schipper-mag-ik-overvaren’.
Het was fijn om iedereen van DCT nog eens te zien.

Het is een heel leuke avond voor de ouders, de bewoners en de begeleiding.
De begeleiding leert de ouders beter kennen en andersom geldt dit ook.
We hechten dan ook veel belang aan deze avond.
We hopen ook in de toekomst een talrijke opkomst te behouden.

Vrijdag begon rustig met een sportkwis in het Molenhuis.
De sportweek eindigde met een spannende netbalmatch.
En toen was de sportweek voorbij.
Maar we hebben die week super goed geslapen.
Want we gingen elke dag moe maar voldaan naar huis.

Robin

Dorien

Fotobladzijde

Doedag 2014: creatief, sportief of eerder rustig

fotobladzijde
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Onze hobby: voetbal

In DCT is het thema van mei en juni ‘Hobby’s’.
Tijdens logo mochten alle gasten vertellen over hun hobby.
Dimitri, Filip Vertessen, Filip Meeus en Adri hebben allemaal dezelfde hobby.
Hoezo wou hier wel wat meer over weten.

Hoezo:
Samen:

Wat is jullie hobby?
voetbal

Hoezo:
Adri: 		
Filip V:

Spelen jullie zelf voetbal?
Nee, we kijken naar het voetbal.
We zijn supporters.

Hoezo:
Dimitri:
		
		
Filip V :
		
Filip M:
Adri:		

Voor welke ploeg supporteren jullie?
Ik supporter voor Anderlecht.
Al enkele keren ging ik naar een match van hen kijken.
Dat was heel plezant en spannend.
Ik kijk graag naar verschillende ploegen.
Maar Sint-Truiden is mijn favoriet.
Club Brugge is mijn ploeg.
Ik ben fan van Racing Genk.

Hoezo:
Samen:
Filip M:
Adri:		
Dimitri:

Zijn jullie ook fan van de Rode Duivels?
Jaaaa.
Ik heb al een truitje van de Belgen.
Op mijn kast hangt een poster van de Rode Duivels.
Ik heb een aansteker in de kleuren van België: zwart-geel-rood.

Filip V:
Dimitri:
		
Adri:		
Filip:		
		
Filip V:

Binnenkort krijg ik een T-shirt van Vincent Kompany.
Dat is een verdediger.
Die zie ik graag voetballen.
Kompany is de kapitein van de Rode Duivels.
Lukaku is ook een goede speler.
Dat is een aanvaller.
Die gaat zeker scoren.

Hoezo:
Adri:		
Filip V:
Adri:		
		
Filip M:
Adri:		
Dimitri:

Waar gaan de Rode Duivels binnenkort spelen?
In Brazilië.
Op het WK, het wereldkapioenschap.
Daar spelen de beste landen van de wereld tegen elkaar.
Dinsdag moet België tegen Algerije spelen.
Ik denk dat België het WK gaat winnen.
Brazilië is ook heel goed.
Ik hoop ook dat België de wereldbeker gaat winnen.

Hoezo:
		

Bedankt voor het interview.
En goed supporteren voor de Rode Duivels.

						

Adri, Dimitri, Filip Vertessen, Filip Meeus en Katrien

spelletjes, hobby’s, gedichten

Woordzoeker

In DCT werkten we de voorbije maanden rond het thema ‘hobby’s’.
Ook in onze woordzoeker gaan we op zoek naar tien hobby’s:

VOETBALLEN / HANDWERK / FOTOGRAFIE /
BLOEMSCHIKKEN / FIETSEN / REIZEN / TUINIEREN /
KAARTEN / SCHILDEREN / KOKEN

spelletjes, hobby’s, gedichten

Om te kleuren

weetjes, verjaardagen, zoekertjes
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Weetjes

BTE
Wisten jullie dat Annie op 12 september zestig jaar wordt?
BTT
Wisten jullie dat Raf fiere papa geworden is van Dries.
Vicky is bevallen van haar tweede kindje.
Zijn naam is Brian.
Ebru komt bij ons werken tot september.
De verjaardag van Geert op 27 mei hebben we gevierd op de ezelboerderij.
Op 10 juni hebben we allemaal uit volle borst gezongen op de CD van Pnocchio.
Marie Josée en Marcel gaan elke vrijdag mee naar de Colruyt.

Ook Gert Vanhoutvinck is dit jaar al vijftig geworden.
En Rudi Verbruggen zal in september gevierd worden.
Hij wordt vijftig jaar.
Dirk Volders en Hans Van Bael worden dan weer veertig.
Reden genoeg om te feesten met al deze ronde getallen.
Begeleidsters Kim en Brigitte verjaren in juli en bewoners Martin en Jo in september.
Een dikke proficiat.
DCT
Wist je dat twee collega’s uit groep 3 bevallen zijn?
Isabel en Maarten kregen een flinke dochter: Renée.
Nele en Raf werden de trotse ouders van Dries.
We wensen hen allemaal veel geluk.

Adri knutselde een mooie tekening voor zijn mama voor moederdag.

Jill trouwde op 23 mei met Wim.
Een dikke proficiat aan het jonge paar.

En wisten jullie dat we de doedag allemaal kei-fijn vonden?

Tijdens de zomermaanden werken we rond het thema ‘ontdekkingsreizigers’.

BTL en BTK
Wisten jullie dat Romina een heel jaar stage gedaan heeft op Langenberg.
We hebben veel hulp aan haar gehad.
We wensen haar nog veel succes met haar examens en haar toekomstige stageplaatsen.

DCS
We zijn een film aan het maken over Grease.
We maken ook een filmpje voor het afscheid van Jef.

Onze bewoners zijn nog altijd enthousiast voor de maandelijkse sportaktiviteit, de fuif of
optreden in de Bogaerd in Geel en de Spiegelaktiviteiten.

We gingen naar de Halve Maan en volgden daar de vormingen :
‘Veren, vogels, vleugels’ en ‘het zintuigenpad’.

Dimitri zijn stage op BTK liep ten einde op 20 mei.
Hij trakteerde met lekkere taart en kidibull.
Bedankt voor alles Dimitri en nog veel succes.

Op 13 juni was het ‘Jef-dag’.
Jef stond de ganse dag in de belangstelling.
Jef gaat op pensioen.
We nemen op die manier afscheid van Jef.

Paul Oor van Langenberg is op 15 maart vijftig jaar geworden.
Hij gaf op 6 juni nog een groot feest voor zijn familie, zijn vrienden binnen Martine van Camp
en begeleiding.
Hij is terecht fier.

Jessica behaalde op 17 juni haar diploma van co-begeleider in de kleuterklas.
De voetbalgekte slaat ook toe in DCS.

geplande aktiviteiten

DCT
Tijdens de zomermaanden spelen we heel wat petanque wedstrijden.
8 juli: 		
MVCT – Lovenier
11 juli: 		
HEH – MVCT
22 juli: 		
MVCT – HEH
19 augustus:
MVCT – Kids
Op 18 september organiseren we een oriëntatieloop en zoektocht op de Halve Maan.
De autireis gaat dit jaar door van 14 tot en met 16 september.
DCS
Het petanqueseizoen komt er weer aan.
Tijdens de zomermaanden spelen we verschillende wedstrijden.
We nemen deel aan de Sportaval te Bierbeek op 19 juni.
Op 24 juni is het ‘de dag van de begeleid werker’.
Op 26 juni doen we mee aan een sportdag in het Dommelhof.
Onze film gaat in première op 27 juni.
BTK
We gaan met het BTK dit jaar van maandag 15 september tot en met vrijdag 19 september
op vakantie in Home Fabiola in Maasmechelen.

geplande aktiviteiten

BTL
Ook Langenberg verblijft een midweek in Home fabiola.
Ze gaan op vakantie van maandag 6 oktober tot en met vrijdag 10 oktober.
Paul en Filip gaan elke maandag met plezier fitnessen in de Tweewoonst.
We gaan ook dit jaar naar de muziekoptredens Hagherock in Hakendover en Buitenbeenpop
in Leopoldsburg.
BTE
Op 9 juli gaan we weer lekker smullen op de barbecue van de huizen.
Op 29 augustus gaan de muziekliefhebbers onder ons naar Buitenbeenpop.
BTT
Op 9 juli is het barbecue van de bezigheidstehuizen.
We gaan bloemstukken maken om de tafels te versieren.
Het is 13 augustus groot feest is.
Erik wordt vijftig jaar in augustus.
We gaan van 25 tot 29 augustus op vakantie naar Hamont- Achel.

colofon
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