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Mei was weer een maand zonder thema.
Op 3 mei gingen we naar het Vinne in Zoutleeuw. We luisterden vol interesse naar
onze gids. Hij vertelde over wat er in het water leeft. Dit hebben we ook echt mogen
ervaren met een schepnet en een microscoop. In de namiddag maakten we een mooie
wandeling!

Na het bezoek aan het Vinne, zijn we begonnen met het maken van een vijvertje in
ons tuintje.

Tijdens het Hemelvaartweekend gingen de jaarlijkse Special Olympics door. Onze atleten Fabienne en
Pieten B namen hieraan deel. Ze hebben het super goed gedaan!

Op 9 mei vertrok een eerste groep richting Cadzand. Op onze Facebook
konden jullie al zien wat ze daar allemaal gedaan hebben. Het is in ieder
geval een zeer fijne en gezellige vakantie geweest.

Op 12 mei brachten we een bezoek aan de kapper.

Ook die dag kwamen
enkele terecht in de wereld van het circus.

Deze maand deden we ook verschillende keren powerplaysoccer. Dit is voetbal in een kooi waar we
dan voetbal in konden spelen of andere spelletjes met de bal.

19 mei was er een talentendag. We konden uit verschillende ateliers kiezer.
Gedichten maken, Armeens koken, aerobic en schilderen. Dit laatste werd
gegeven door Kaat. Samen met haar maakten we mooie kunstwerkjes.
Op 20 mei namen onze netballers deel aan een beachnetbaltornooi.
Gelukkig was het mooi weer.
In de namiddag trakteerden de leerlingen van het VTI ons op een show met dans, muziek en spel .
Op 23 mei was het de beurt aan onze oudere gasten voor een reisje naar Cadzand.

Wij vierden de verjaardagen van mei, deze keer gewoon in het dagcentrum, maar met lekkere taart
en frisdrank. Gregory was er die dag jammer genoeg niet bij.

Op 26 mei werd het einde van het netbalseizoen gevierd met een netbalfeest. Dit jaar mochten wij
het feest organiseren. Na de prijsuitreiking smulden we van lekkere frietjes. Als afsluiter strekten we
onze beentjes op de dansvloer.
Ook die dag, namen we deel aan een rolwagenwandeling aan de VVV toren in Tessenderlo. De
organisatie had hierna ook een etentje voorzien.

Op 31 mei gingen we weer de sportieve kant op bij Sportaval. We deden festivalwip (boogschieten),
leefden ons uit op een springkasteel en in de namiddag deden we een GPS wandeling.

Tot binnenkort!

