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Alweer een maand voorbij, maar eindelijk is de lente in het land. Maart was een
gevulde maand, met tal van activiteiten en uitstapjes.
In het begin van de maand ging er een
groepje op stap met de eenhoorn van
abdijsite Herkenrode. Het was een toffe
zoektocht in het museum waar we echte
zwaarden, maliënkolders en ridderhelmen
hebben gezien. Nadien zijn we nog even
gaan wandelen op de abdijsite.

We gingen met een groepje wandelen in Bel. We
hebben met kompas en kaarten de weg terug
gezocht naar het vertrekpunt. Na een 1,5 uur zoeken
hebben we de bus terug gevonden! Spannend
avontuur!

In de Speelhofstraat vieren we graag feest, dat weten jullie ondertussen wel. Carnaval
wordt dan ook uitgebreid gevierd. Deze maand zijn we gaan fuiven in St. Augustinus.
Samen met de bewoners van daar en het andere dagcentrum. Er werd weer flink
gedanst.

We zijn we de wereldoorlog 1 route gaan doen
in Leopoldsburg. Samen met Kapitein
Goedgemikt zijn we op pad gegaan langs alle
monumenten en hebben we via de tablet de
quiz tot een goed einde gebracht. Als
afgestudeerde generaals trokken we richting
het Duits kerkhof in Kattenbos. Het was weer
een toffe en leerrijke dag!

De laatste week van maart was het onze jaarlijkse sportweek. We deden een tal van
sportieve activiteiten samen met het andere dagcentrum. Onze oudjes genoten van de
rust in dagcentrum.
De sportweek begon met zwemplezier in Sunparcs in Mol. We genoten van het
golvenbad, de glijbanen en het bubbelbad. Een klein groepje ging een mooie
wandeling maken

Op dinsdag legden we, in de voormiddag, een parcours af, een reis rond de wereld.
In de namiddag deden we verschillende estafette spelletjes. We hadden veel
plezier!

Woensdag gingen we in de voormiddag naar de halve maan, we speelden
pleinspelen op het strand. Een klein groepje ging naar het Balanske om even tot rust
te komen. In de namiddag waren en een tal van activiteiten. Een groep ging
dansexpressie doen, in ‘den Atelier’ gingen ze volgelpikken en in de Bremberg
deden we balsporten.
Donderdag ging en een groep zitdansen en
tafelsporten in WZC triamant in Velm. Wij gingen
met ons dagcentrum naar het Molenhuis. Daar
kregen we een voetbalinitiatie van Aline Zeler,
de kapitein van de Red Flames. We kwamen
zelfs in de krant en op ROB tv.

We spoten de sportweek af met een dagje karteria. In de voormiddag deden we
omnisporten. We konden kiezen tussen tennis, badminton, tafeltennis, fun-games,
squash, biljart en fitness. In de namiddag deden we een paasspel met als beloning
lekkere paaseitjes.

Volgende maand is het weer een themamaand: “Dieren en Dino’s”! Tot dan!!!

