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September was een goed gevulde maand. De herfst is dan misschien wel in aantocht, maar
het mooie weer bleef duren.
In het begin van september, sloten we onze vorige
themamaand af met omni-sporten in Karteria. We
speelden tennis, tafeltennis en badminton.

Na een zomer lang eendjes verkopen, was het eindelijk tijd
voor de eendjeskoers. Een paar dagen op voorhand gingen we
kijken naar een live uitzending van Radio 2 in het centrum van
Diest.

Een heel lieve vrouw trakteerde ons daar op een lekker ijsje.
Die zondag waren het Demerfeesten met de eendjeskoers.
Het was leuk daar toch enkele van de gasten tegen het lijf te
lopen.

Ook deze maand hebben onze houtbewerkers hard gewerkt om weer heel
mooie dingen te maken. Doe zo verder, jongens!!!

Op 7 september gingen we op bezoek bij Villa Pila van Bebat in Tienen. We werden met
open armen ontvangen en hebben enorm veel bijgeleerd. We leerden over elektriciteit, over
batterijen, over recycleren. We mochten zelf professor zijn.

Op 15 september, namen we, naar jaarlijkse gewoonte, deel
aan de sportdag van Vitamin.
Het was een topdag! Raften, Rumba, dino-run en Base-jump!
Actie verzekerd!
Wat een durvers allemaal!!
Goed gedaan, sportievelingen!

Op 23 september vierden Leen en Janne hun 10-jarige jubilée. 10 jaar geleden begonnen zij
te werken in het dagcentrum. De gasten en andere begeleiding had heel veel werk gestoken
in de voorbereidingen. Het was niet altijd gemakkelijk om alles geheim te houden, want Leen
en Janne zijn heel nieuwsgierig. Toch hebben ze er een spetterd feest en een grote ver
rassing van gemaakt! Leen en Janne zijn jullie allemaal heel dankbaar!!!

Op 27 september, mochten we deel uit maken van een
kunstproject. We waren zeer creatief met klei.

Hadden we al eens vermeld dat ze bij houtbewerking goed kunnen
‘zagen’?

We sloten de maand september af met onze eerste les
Taekwondo!

In de maand oktober gaan we een hele maand werken rond het thema ‘mode’. We zijn heel
benieuwd welke leuke activiteiten we dan gaan doen!

