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De zomer lijkt al in een ver verleden te liggen, maar wij hebben de herfst
alleszins ingezet met een tal van leuke activiteiten.
Tijdens Crea maakten we sprookjesachtige elfenhuisjes. Hopelijk worden
ze binnenkort bewoond door echte elfjes.

We gingen onze conditie testen
op de dag van de atletiek. Wat
een straffe atleten in ons
dagcentrum, ze kunnen echt
alles, kogelstoten, verspringen, sprinten, curling … Op het einde
van de dag kregen ze een welverdiende medaille.

We genoten van het heerlijke herfstweer en gingen samen met
onze vrijwilliger, Monique, wandelen in haar thuisdorp,
Molenbeek-Wersbeek. Op
het einde van de dag
verraste Monique ons met
een lekkere taart!
Mmmmmmmm!

Op 6 oktober was een dag om nooit te vergeten. Onze uitstap
naar Bokrijk, kon omwille van regenweer niet door gaan,
maar de begeleiding
kon zorgen voor een
gepast alternatief. We
gingen met z’n allen
naar Plopsa Indoor!
Wat een topdag. We genoten van de attracties en de sfeer.
Op het einde van de dag waren we allemaal moe maar
voldaan.

We gingen naar 2 petanquefeesten, één in lummen (Reeks Limburg) en één van ROG (Reeks VlaamsBrabant). In Limburg werden onze A en B ploeg kampioen. Bij ROG werd onze A ploeg kampioen en
onze B ploeg ging naar huis met een zilveren medaille. Proficiat aan alle spelers!!!

23 oktober was het weer tijd
voor onze Bonte namiddag.
Ook nu werd het een top
editie, met een heleboel
artiesten. Een gekke soldaat
en kolonel kwamen het
geheel aan elkaar praten.

Verder namen we ook deel aan de ‘Run
for Specials’ op de 24-uren loop van de
studenten in Leuven. We liepen heel
wat toertjes en genoten nadien van
een frisse pint.

We sloten de maand af met een halloween- dag! We kookten een griezelmenu: eerste aten we rotte
Pompoensoep, gevolgd door trollenkaka met bloederige saus en drakenvlees en als dessert gele brei
met potgrond en wormen. Lekker!!!!! Namiddag dansten we op onze eigen Halloweenfuif! Topdag!

Op naar een nieuwe maand met een nieuw thema: “Hoe wordt het gemaakt?”

