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Tijdens de zomermaanden deden we ook heel wat leuke dingen.
Lees maar even mee!
We hebben de vakantie ingezet met een
beachparty. Kan het nog leuker?
We deden ook mee aan verschillende
wandelingen van de wandelfederatie.
We konden volop genieten van de
frisse buitenlucht & het zonnetje.

Op vrijdag 7 juli was er opnieuw ons jaarlijkse zomercafé. Jullie waren, samen met
het zonnetje, massaal van de partij & wij genoten volop!
Waterspelletjes & pleinspelen mochten natuurlijk ook niet ontbreken met het goede
weer. We konden zelfs enkele keren in de Halve Maan gaan zwemmen.
In de zomer moeten we natuurlijk verder aan de conditie werken & gingen we ook
enkele keren sporten.

Ook tijdens de zomermaanden gingen we op
donderdag werken in het Beverbeekhuis. Af en
toe was het wel erg druk. Gelukkig was er soms
toch tijd om wat te rusten .
We mochten ook bij Leen in de tuin
braambessen plukken en maakten daarna
heerlijke confituur.
Tijdens de vakantie maakten we ook heel wat kaartjes om te verkopen op het
tuinfeest. In het dagcentrum staat ook een kaartenrek, waar je vanaf nu steeds
kaartjes kan kopen!
Op donderdag 10 augustus
gingen we naar Bets
Bounce. Daar waren
superveel springkastelen,
klimmuren & andere
attracties. Supertof!

Op maandag 14 augustus hadden er heel
veel gasten verlof en waren we maar met
een klein groepje. We poetsten eerst een
beetje en daarna hebben we ons eigen
potje gekookt. Preisoep, groentepasta van
zoete aardappel & courgette met
tomatensaus & falafelballetjes. Lekker!

Natuurlijk waren er in de vakantie ook nog
de gewone activiteiten, zoals : dans, semi,
strijkatelier, crea, logo, containers, fitness, …
Verveeld hebben we ons niet hoor!
Maandag 21 augustus begonnen we met de
voorbereidingen van ons Foodfestival Special! De
speelplaats moest opgeruimd worden, tenten moesten
worden gezet, tafels & stoelen moesten een goede
plaats krijgen, … De ganse week werd er hard
gewerkt! Het resultaat mocht er dan ook zijn. Het was
supergezellig!
Om de zomervakantie echt af te sluiten gingen we op
donderdag 31 augustus naar de opendeurdag bij de para’s in
Schaffen. Daar zagen we verschillende demo’s van politie,
brandweer, … Interessant!

