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Er is weeral een maand voorbij! Mei; een maand vol leuke
activiteiten!
De maand begon met een leuk werkje : pizza’s maken! We
maakten bijna 100 pizza’s. Pizzadozen plooien, deeg uitrollen,
saus uitsmeren, beleggen, … Wij weten nu hoe het moet!
Hopelijk hebben ze jullie ook gesmaakt .
Ook deze maand hebben we weer zwerfvuil in de buurt
opgehaald. Met fluohesjes en een speciale grijper gingen we
op pad en ruimden we al het zwerfvuil op. Denk eraan : gooi
nooit je afval op de grond!
We gingen ook nog eens op
bezoek in het KTA2. Daar
mochten we mee helpen
koken. We maakten soep,
appelmoes, puree, vlees &
nog een lekkere pudding. In
de namiddag organiseerden zij voor ons nog een supertoffe
karaoke, met lekkere hapjes & drankjes. Wat een leuke dag.
In het dagcentrum vierden ze intussen de Mexicaanse feestdag met zelfgemaakte
guacamole & een alcoholvrije Mexicaanse cocktail en natuurlijk hoorde daar ook
een fuifje bij.
Op dinsdag 9 mei was er onze jaarlijkse
oriëntatieloop in de Halve Maan. Dit jaar viel
het weer eindelijk eens mee! We hebben
dan ook van deze dag genoten.

Door het goede weer, stonden ook de
bloemetjes in bloei en konden we
bloemstukjes maken.

Woensdag 10 mei gingen we naar de Jumping in Lummen. Daar
volgden we een paardenwedstrijd vanop de eerste rij.
Op donderdag 11 mei was er ook nog het netbalfeest. We kregen
allemaal een medaille! ’s Middags waren er ook lekkere frietjes &
daarna een fuif met superleuke muziek!

Maandag 15 mei vertrokken we met z’n allen op dagcentrumreis
naar de Ardennen! We deden daar heel wat leuke activiteiten :
met het treintje door La Roche, koken, Plopsa Coo, Grotten van
Han, zwemmen in Sunparks, verwendag, kampvuur, wildpark,
stadsbezoek, fuif, vissen, sport & spel,
brouwerijbezoek, … Elke dag kregen we ook
superlekker eten!
Moe maar voldaan keerden we vrijdag
weer naar huis terug .
Een kleine groepje bleef in het
dagcentrum. Zij deden natuurlijk ook leuke
dingen hier!
In mei moesten we bij semi werken aan de
slingers voor Supermercado in Diest.
Woensdag 24 mei was het snikheet & speelden we
waterspelletjes. Pret verzekerd!
Op 24, 25, 26 en 27 mei waren er Special Olympics. Kynan,
Anke, Pieter B, Liesbeth & Fabienne namen deel. Ze deden
het allemaal supergoed! Vrijdag 26 mei gingen we hen dan
ook aanmoedigen!
Om de maand sportief af te sluiten gingen we naar
Sportaval in Zoutleeuw. Klimmen, klauteren, steppen,
G-judo, … We gingen de uitdaging aan!
Op naar nog zo’n leuke maand!

