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Allereerst willen we beginnen met jullie allen een gelukkig nieuwjaar te wensen!!!
We zijn de laatste maand van het jaar gestart op 1 december met een spetterende Sinterklaasfuif in
Tienen. Er waren wel 7 zwarte pieten die mee met ons dansten op de dansvloer.
Ook op 1 december gingen we voor de eerste keer werken in het nieuwe sociaal restaurant
“Het Beverbeekhuis”. We mochten afwassen, drankjes en eten opdienen en achter de toog helpen.
We vonden het allemaal super leuk. Vanaf nu gaan er elke donderdag enkele
gasten helpen.

Op vrijdag 2 december hielden we een “Bonte namiddag” in de Speelhofstraat. Wat hebben we toch
veel talent in huis! Zo kwamen de Power Rangers, alias Rik langs. Maar ook K3, Stan Van Samang,
Lindsay en vele andere beroemdheden mochten we verwelkomen op ons podium.
Op 5 december kwam Sinterklaas op bezoek in de Speelhofstraat. Gelukkig was iedereen braaf
geweest.
Verder stond deze week volledig in het teken van de kerstmarkt. Er werden tentjes opgezet. Er werd
geknutseld, hout bewerkt, gebakken en versierd.

Op vrijdag 9/12 nam er een groepje deel aan het kunstlabo georganiseerd door Pasvorm. Ze maakten
hier prachtige kunstwerken.
En ’s avonds was het dan zover; kerstmarkt! Bedankt voor jullie aanwezigheid. Het was gezellig!

Er werd ook veel gesport deze maand. Zo was er karatéles, sporten in de turnzaal en netbal.
Ook de vorming over “Ik ben, dus ik kies” en de computerles gingen verder.

Op 20 december gingen we met z’n allen op daguitstap.
Onze eerste stop was Ikea. Hier gingen we lekkere balletjes
met frietjes eten.

Daarna reden we verder naar bowlingbaan
Olympia. Het werd een super leuke namiddag.
Er schuilen echte bowlingkampioenen in
sommigen van ons.

Op woensdag 21 december trokken we met een grote groep naar “De Schorre” in Boom waar op dat
moment Music for life aan de gang was. Het was een leuke, maar koude dag in de warmste week 

Op vrijdag 23 december was het kerstfeest in de Speelhofstraat. Amai, wat hebben wij lekker
gegeten. In de voormiddag deden we kerstspelen en in de namiddag mochten we pakjes open doen.

Verder deden we ook nog vele leuke dingen zoals in Intratuin naar de kerstshow gaan kijken,
kerstkoekjes bakken, een winterwandeling maken, kerstspel spelen, zelf koken, karaoke zingen en
een kerstfilm kijken. Het was een warme en gezellige kerstperiode.
Tot volgend jaar!

