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Oktober was opnieuw een thema maand. We werkten de hele maand rond mode. Maar
uiteraard deden we ook nog andere activiteiten, kijk maar snel mee!

We maakten overheerlijke wortelsoep! Iedereen die
binnenkwam kreeg het water in de mond.

We gingen naar de markt en genoten van een cafébezoekje!
heerlijk genieten hoort er af en toe zeker ook bij!

Het petanque seizoen was top! Zie ze maar een glunderen
met een welverdiende medaille!!! Zowel de A ploeg als de b
ploeg speelde kampioen!

We namen deel aan de run for specials 24 uren loop. We waren
een dagje te vroeg, maar de dag nadien maakten we dit dubbel
en dik goed!!! Onze start to run gasten zijn al goed geoefend! ze
hebben al wat kilometers in de benen! Super !!

We mochten ook onze eigen T-shirt maken. Er
werden echte pareltjes gemaakt!

Een ook bij crea maakten we eigen creaties. Zo maakten we eigen ontwerpen en mooie
hoeden. En een eigen kleding collectie!
Bij mode hoort shoppen!!! We gingen een dagje winkelen in Hasselt.
We namen te trein en genoten een dagje van de winkeltjes!

En dan was het tijd voor gekke foto’s te
trekken! We mochten gek doen, en dan
werden onze foto’s vanzelf aangepast!

Er waren ook elke week thema dagen rond mode, zo
was er de groene dag, de gekleurde dag, de gekke
hoeden of kapsels dag,… ziehier het resultaat van de
gekke hoeden en kapselsdag!!!

Nog even wat extra info, om vrijdag 9 december is het
onze jaarlijkse kerstmarkt!! Zeker komen 

Omdat Frederic het team van DCT gaat versterken hebben wij er ook een nieuwe collega bij
tot eind december, haar naam is Nienke. We heten ze alvast welkom! En we zullen frederic
nog vaak zien, dus we zullen de kans niet krijgen om hem te missen!
Tot volgende maand!!
Team DCS

