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Deze maand was ons thema VOETBAL, want juni is natuurlijk de EK-maand.
Op woensdag 1 juni brachten we een bezoekje aan Hidrodoe, een interactief doecentrum over water.
Donderdag 2 juni zakten we af naar het stadion van KRC Genk
voor de open training van de Rode Duivels. We zagen ze
allemaal trainen. Wat een sfeer !
In het dagcentrum kregen we
intussen ook wekelijks voetbaltrainingen, zodat we zelf
ook een aantal voetbalmatchen konden spelen,
bijvoorbeeld
tegen DCT.
We leerden
natuurlijk ook het Belgisch volkslied en ons
dagcentrum is helemaal versierd voor het EK.
Zwart, geel & rood zijn onze favoriete kleuren momenteel!
Vrijdag 3 juni was er onze jaarlijkse doedag, die weer supertof
was!
Maandag 6 juni vertrok er weer een groepje naar CadzandBad voor een zalige vakantie met prachtig weer. Genieten!
Op donderdag 9 juni gingen we naar Festival
Special in Geel, een festival dat openstaat
voor iedereen, maar uitermate toegankelijk werd gemaakt voor
verschillende bijzondere doelgroepen.
Vrijdag 10 juni hebben we voor de eerste keer de zichtbar
opengehouden op de Citadel. Dit deden we iedere
vrijdagnamiddag. We stonden dan zelf achter de toog en zorgden ervoor dat
iedereen van lekkere drankjes kon genieten. Vrijdag 1 juli doen we dit voor de
laatste keer, want dan sluit de zichtbar weer, jammer!
Intussen zijn we ook volop gestart met eendjes verkopen
voor de eendjeskoers op zondag 4 september. We
verkochten al eendjes op de Markt in Diest, Aarschot &
Tessenderlo, maar ook aan familie, vrienden en mensen
uit de buurt. We willen nog veel
eendjes verkopen, dus reclame
maken mag zeker .

Donderdag 16 juni vierden we ook de jarigen van juni. Zij gingen
een lekker ijsje eten in het Ijskafee. Mmmmm, dat heeft
gesmaakt! Proficiat aan Nadia, Marleen, Junior, Rik en Annita.

Vrijdag 17 juni was het tijd voor een EK-fuif. We
feestten erop los met nog een groepje gasten van
DCT. Iedereen was verkleed en het was supertof!

Maandag 21 juni was het de beurt aan de laatste groep om
richting Cadzand-Bad te trekken. Ook zij hadden het naar
hun zin daar. Plezier maken kunnen zij goed  .
Dinsdag 28 juni was er expressief dansen, rond voetbal natuurlijk, met een grote
groep gasten. Ook zij hadden veel pret!
Sporten hoef je niet altijd buiten te doen.
Sporten kan je ook op de Wii en dat is zeker
even leuk! Dit deden we een aantal keer deze
maand. We zijn weer fit .

Ook in het thema voetbal kan je koken/bakken. Zo maakten we
Belgische ijsjes met aardbeien, mango, yoghurt en Oreo-koekjes! Maar ook koekjes
in de kleuren van de Belgische vlag. Heerlijk! Ook deze maand hebben we dus geen
honger gehad.
We werkten deze maand ook nog de slingers af voor de Supermercado in Diest. Je
kan deze nog gaan bewonderen in de Koning Albertstraat.
Bij semi zijn we voorlopig klaar met bloemen maken. Pas in augustus krijgen we
nieuwe bloemen en dan kunnen we er weer invliegen. Nu mogen we het even iets
rustiger aan doen, het is toch ook voor ons een beetje vakantie .
Voor meer info & foto’s kan je steeds terecht op onze facebookpagina ‘Dagcentrum
Speelhofstraat’.
Tot in juli, hopelijk is de zon dan ook van de partij!

