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verslagen van de voorbije activiteiten

Op zondag 18 september trokken Gust, Theo, Els en Willy samen met Ebru 
naar de herdenkingsmis in Molenstede. 

De pastoor las het Evangelie voor. 
Het klonk heel mooi. 

Ook Ebru had samen met Els een hele mooie tekst geschreven voor de ouders 
van Els. 
Els heeft die tekst netjes voorgelezen tijdens de viering.

De pastoor was heel dankbaar voor de mooie tekst die Els voorlas. 

Tijdens de collecte mochten we allemaal een muntstukje geven.  
De kerkzang klonk heel erg mooi. 
Nadien kregen we nog een tasje koffie met een heerlijke wafel.  

Els

Misviering voor de ouders van Els
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Onlangs hadden wij een leuke activiteit op de planning staan. 
Eentje waar ik jullie graag meer over vertel. 

We trokken samen met onze begeleiding Ebru, Tom en Cindy richting Genk 
waar Micromix plaatsvond. 

We keken er allemaal heel erg naar uit. 
Want we zouden verschillende zangers zien. 

Zo zagen we o.a. De Romeo’s en Christoff.  
Ook Roel Vanderstukken was daar.  
Hij deed de presentatie. 
Maar hij is ook samen met ons komen dansen.  
We maakten er een echt feest van.

‘s Middags aten we frietjes met curryworsten. 
Dat maakte onze dag echt helemaal compleet.  
Als dessert kregen we een lekker stukje taart met een tasje koffie.

Hierna dansten we nog even verder. 
Sam Gooris kwam het liedje ‘Laat het gras maar groeien’ voor ons zingen.  

Er waren ongeveer duizend zeshonderd mensen aanwezig. 
Het was dus één groot feest.  
Moe maar tevreden keerden we terug naar huis.

Els 

Micromix
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Tuinfeest

Graag vertel ik jullie wat meer over het tuinfeest van dit jaar.  
Het was een leuke editie. 
Want het kon weer gewoon plaatsvinden zoals het altijd was, voor corona. 

Op 3 september maakten de bewoners van de Groenstraat zich klaar om naar 
het tuinfeest te vertrekken.  
Het was niet ver. 

Eenmaal aangekomen, zocht ik mij een goed plaatsje aan de grote tafels in het 
dagcentrum. 
Daar vond het eetfestijn plaats. 

Na een eerste drankje kregen we lekkere tomatensoep met balletjes 
voorgeschoteld.  
Ik at 2 kommetjes van die overheerlijke soep.  
Ik genoot. 

Nadien brachten ze mijn bestelde maaltijd: kip met salade en frietjes.  
Als dessert had ik gekozen voor een coupe brésilienne.  
Heerlijk.

Het tuinfeest was nog niet voorbij. 
Want toen ons eten een beetje gezakt was, gingen we buiten een plaatsje 
zoeken in het zonnetje.  
Hier dronken we nog enkele drankjes. 

Nadien trokken we moe maar voldaan terug huiswaarts. 
En we gingen op tijd naar bed. 
Want op zondag 4 september was het opnieuw feest. 
Maar deze keer ging ik met mijn thuisverpleegster Annick. 

Zondag kwam Annick me ophalen. 
We vertrokken samen naar het feest. 
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We kozen ons een tafeltje uit. 
En ook Boud kwam bij ons zitten. 

We genoten weer enorm van al het lekkere eten.  
Dit keer waren het curryworsten met frietjes. 
En als dessert koos ik opnieuw een coupe brésilienne.  
Het smaakte ons weer enorm. 

We sloten het tuinfeest af met het kopen van een mooi plantje. 
Dat is een mooi aandenken aan deze leuke editie, toch? 

Theo en Jade 
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verslagen van de voorbije activiteiten

Iedereen kent het programma ‘De Voice’ wel.

Tien gasten van dagcentrum Poels en Turnhoutsebaan werden gekozen om 
voor een jury te komen zingen.

De gekozen kandidaten kregen elk een brief. 
Ze moesten hun deelname wel geheim houden. 
Dat was niet altijd makkelijk. 
Stiekem oefenden ze heel hard op hun liedje.

Vrijdag 17 september was het eindelijk zo ver. 
In dagcentrum Poels zat de jury al op mooie draaistoelen te wachten. 
De zangers waren allemaal heel zenuwachtig.

Roberta mocht beginnen met zingen. 
Ze zong een mooi Italiaans liedje van Laura Pausini. 
Iedereen werd stil van dit mooie optreden.

Daarna was Marleen aan de beurt. 
Zij had zelfs haar eigen gouden microfoon meegebracht. 
Met een nummer van Bart Kaëll bracht ze direct sfeer in de zaal.

Kimberly verbaasde dan weer iedereen met ‘Duizend Sterren’ van Pauline. 
Iedereen zong met het nummer mee.

Twee kandidaten brachten een nummer van Clouseau. 
Jessie zong het prachtige ‘Passie’. 
Filip koos dan weer voor het nummer ‘Daar gaat ze’.

Het was duidelijk dat iedereen de liedjes goed kende. 
Er werd veel gedanst en gezongen door het publiek.

Ook de liedjes van K3 waren heel geliefd. 
Zowel Mike als Ellen zongen vol overgave. 
Heel de zaal zong enthousiast mee.

De Voice
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Daniëlla liet iedereen meedansen op ‘Allemaal’ Van Wim Soutaer. 
Ook Fabienne zorgde ervoor dat iedereen bewoog op ‘Ochtendgymnastiek’. 
Natuurlijk mocht een liedje van Will Tura niet ontbreken. 
Peter zong de hit ‘Zoals Die Zomer van Tien Om Te Zien’.

Onverwacht kwam er nog een elfde kandidaat. 
Met ‘Laat het gras maar groeien’ van Sam Gooris zorgde Steve voor een hele 
mooie afsluiter. 
Hij kreeg iedereen in de zaal mee. 
En hij zorgde voor de nodige ambiance.

De jury bestond uit Niels Destadsbader, Karen Damen, Natalia en Bart Peeters. 
De kandidaten waren allemaal geweldig goed. 
Alle stoelen draaiden dan ook voor iedereen om. 
En de jury deed zijn uiterste best om de kandidaten te overtuigen om in hun 
team te komen.

De voormiddag was veel te snel voorbij. 
Iedereen heeft genoten van alle optredens. 
En er moet zeker en vast een nieuwe editie volgen. 
Want veel gasten hebben al gezegd dat ze ook graag eens willen optreden. 
Wordt zeker en vast nog vervolgd.

Katrien
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Dag van de Zorg  
op zondag 15 mei 2022
Op 15 mei zetten we onze deuren open voor de Dag van de Zorg.  
Het was een stralende dag.

De site aan Poels was dit jaar te bezichtigen.  
Alles was hier nog nieuw. 
En dit trok heel wat kijklustigen.

De bezoekers konden rondkijken in het dagcentrum en in onze woning.  
De gemeenschappelijke delen werden opengesteld.  
Christina, Christel en Dominique gaven de toestemming om hun eigen studio 
te laten zien.  
Ze gaven hier zelf hun eigen rondleiding. 
Ik polste bij hen hoe ze deze dag ervaarden.

Christel:   Het was plezant.  
  Er hingen mooie foto’s op van ons.  
  De bezoekers waren allemaal erg vriendelijk.  
  Ze vonden mijn studio heel mooi.  
  Er kwamen ook enkele collega’s van Entiris langs.  
  Dit vond ik wel leuk. 
  Na de ‘Dag van de Zorg’ kregen we als dank een doos met  
  koekjes, douchegel, olijfolie en nog allerlei producten.  
  We kregen dit omdat we op voorhand hadden meegewerkt aan   
  een dans challenge.  
  We moesten een dansje nadoen op het liedje van Clouseau: Kom  
  erbij… en dans.

Dominique: Het was een leuke dag, maar wel erg druk.  
  Er kwamen veel mensen langs.  
  Heel de dag door was er volk. 
  Op het einde van de dag kwam er nog ‘speciaal bezoek’ langs,   
  namelijk Minister Frank Vandenbroucke.  
  Hij kwam helemaal tot boven in mijn studio. 
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  Ik gaf hem een korte rondleiding.  
  Hij vroeg of ik het hier leuk vond en hoe ik hier terecht ben   
           gekomen.  
  Ik vertelde hem in het kort mijn voorgeschiedenis.  
  Hij luisterde vol interesse naar mijn verhaal.  
  Dit vond ik wel leuk.

Christina:  De mensen waren allemaal enthousiast over onze woning.  
  De bezoekers vonden mijn studio mooi en proper.  
  Deze complimentjes vond ik wel erg fijn.

In onze woning hadden we eendjes verstopt voor de kinderen die hier 
kwamen kijken.  
Zij moesten deze zoeken.  
Ook in het dagcentrum waren er eendjes verborgen.  
Dit vonden de kinderen wel leuk. 
Want nadien kregen ze een cadeautje.

’s Middags kregen we pizza als dank voor onze medewerking. 
Kortom het was een heel leuke dag. 
En we vonden het fijn dat we konden mee helpen aan deze bijzondere dag.

       Christel, Christina, Dominique en Ilse
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Woensdag 6 juli maakten we een uitstap naar de Zoo in Planckendael met de 
bewoners van de Robeynslaan, Tulpenstraat en Begijnhof.

We vertrokken om elf uur met de auto.

We zongen luid mee met Laura Lynn, Willy Sommers, Rob de Nijs en nog veel 
anderen.

Eens aangekomen zagen we meteen hele grote roofvogels.  
Deze vogels noemen ze gieren.  
Wanneer een gier zijn vleugels openzet, is hij bijna 3 meter breed.

We besloten verder op ontdekking te gaan. 
En we kwamen al snel nog veel andere dieren tegen. 

In de verte zagen we een heel groot en zwaar dier staan met een lange slurf. 
Dat was een olifant. 
Omdat het warm was die dag, werden de olifanten nat gespoten met de 
tuinslang.  
Wat genoten ze hier van.

Uitstap naar de Zoo van Planckendael
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Niet veel later zagen we nog een groot en zwaar dier lopen.  
Dit keer niet met een slurf, maar met een grote hoorn op zijn neus. 
Dat was een neushoorn natuurlijk. 
Wist je dat een neushoorn wel tweeduizend kilogram kan wegen?

We kwamen niet alleen grote dieren tegen.  
Er waren ook kleinere dieren, zoals pinguïns en flamingo’s.  
Deze dieren zitten niet in een kooi, maar lopen los.  
Wist je dat flamingo’s vaak op 1 poot staan?  
Dit doen ze om hun lichaamstemperatuur te regelen.  
Ook wij probeerden op 1 been te staan zoals de flamingo’s. 
Maar dat was moeilijker dan we dachten.

Na ver stappen en het bekijken van veel dieren, waren onze benen wel heel 
erg moe. 
We besloten terug naar huis te gaan. 
We wilden vroeg in ons bedje kruipen.

Wat een fijne en leerrijke dag was het daar in Planckendael.

Dominique en Liena
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Fietsen tijdens onze thuisvakantie

Dag allemaal. 
Oase hier.

Wij hebben hele goede fietsers in huis.  
Daarom huurden we een tijdje terug twee fietsen bij Fietspunt Leuven.  
We kozen voor een elektrische rolstoelfiets en een elektrische duofiets. 
Op deze manier kon iedereen genieten van een fietstochtje in de voormiddag 
of de namiddag.

Degenen die in de voormiddag gingen fietsen, stopten ’s middags ergens om 
wat te gaan eten en drinken.  
Degenen die in de namiddag eropuit trokken, stopten dan weer om een lekker 
dessertje te eten. 

Helaas was het weer niet zo best die dag. 
Maar goed ingepakt, trokken we er toch opuit.  
Luc Das, onze grootste fietsheld, vertrok als eerste. 
En hij genoot met volle teugen. 

Voor herhaling vatbaar wat Luc betreft. 

Jade
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Radio Gaga

Een heel geliefde activiteit in het dagcentrum is Radio Gaga. 
Deze activiteit is gebaseerd op het gelijknamige tv-programma. 
De vrienden en reporters Dominique Van Malder en Joris Hessels trokken in 
dat programma naar verschillende mooi plekken in België.  
Ze spraken met mensen en kwamen tot mooie en vaak ontroerende verhalen.  
De geïnterviewden mochten telkens een verzoeknummer aanvragen.

 
Bij ons mogen tijdens deze activiteit de gasten om de beurt naar voren komen. 
Ze mogen dan op een mooie stoel of in een gezellige zetel gaan zitten. 
Een begeleider stelt hen allemaal vragen. 
Zo komen er ook heel mooie verhalen naar boven. 
Net zoals in het programma mag de geïnterviewde een liedje kiezen dat bij het 
verhaal hoort. 
Tijdens het beluisteren van het liedje mogen alle gasten meezingen en dansen. 
Meestal zijn het grappige verhalen die naar boven komen. 
Maar er zijn ook heel wat ontroerende verhalen. 
Het is een activiteit waarin plaats is voor een lach en een traan. 
In november vindt er een speciale editie plaats. 
Tijdens die Radio Gaga mag iedereen die wil, herinneringen ophalen aan een 
overleden persoon. 
Ook nu mag er weer een passend liedje bij het verhaal gekozen worden. 
Op deze manier proberen we eens op een andere manier stil te staan bij alle 
mensen die we moeten missen.

                                                                                                                          Katrien
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crea in de kijker

Christina Wouters: Oostende
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Begeleid werk van Dimitri en Rudy

Op onze sociale dienst krijgen we heel veel papieren.  
We moeten niet alle papieren bijhouden, maar omwille van de privacy mogen 
we deze niet allemaal in de papiermand gooien.  
Wat doen we dan wel met deze papieren?  
We laten deze versnipperen door onze 2 versnipperaars.  
Ik stel ze even aan jullie voor: Rudy en Dimitri.

         

 

Dimitri komt ons elke donderdagnamiddag helpen. 
En Rudy komt langs op vrijdagnamiddag. 

Bij aankomst rollen ze de versnippermachine naar hun vast lokaaltje. 
Ze nemen hun persoonlijke doos. 
En daarna kan het echte werk beginnen.  
Wanneer de papieren versnipperd zijn, steken ze de snippers in een doos. 
Deze doos brengen ze naar het mini-containerpark op het binnenplein.  
Nog even borstelen en klaar.  
Tussendoor genieten ze van een pauze met een drankje. 
En soms hoort daar ook een koekje bij. 

Hebben jullie nog papieren om te versnipperen?  
Altijd welkom op de sociale dienst. 

Lotte
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In de kijker: de zorgcampus

Op onze zorgcampus hebben we vier verschillende woongroepen. 
We stellen ze even voor.

Oase

In de leefgroep ‘Oase’ zorgen we voor bewoners die wat ouder zijn. 
Het zijn bewoners met dementie, met extra medische zorgen, extra 
pedagogische zorgen, een ziektestatuut of met palliatieve zorgen.  
Ieder leeft hier op zijn eigen ritme. 
De begeleiding past het tempo aan.  
We bieden dan ook veel individuele aandacht aan onze bewoners.  
Comfort en rust staan hier centraal. 
We nemen de tijd om te genieten van de kleine en grote dingen. 
Hebben we een goede dag?  
Dan gaan we meedoen in het dagcentrum, naar de winkel, een terrasje doen 
of op uitstap.  
Gaat het allemaal wat minder vlot? 
Dan blijven we veilig thuis. 
En dan genieten we daar van de huiselijkheid.  
We bieden hier veel leuke en speciale activiteiten aan.  
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Wat doen we zoal?  
Tovertafel, muziek, film kijken, logo, sport op maat, dans, bakken, relaxatie, 
wandelen, crea, kijken in levensboeken, CRDL, kleine huishoudelijke taken 
zoals koffie malen, terugdenken aan vroeger, …  
Wij zorgen in Oase voor liefde en vriendschap, maar vooral voor veiligheid.

Groenstraat

In de leefgroep ‘Groenstraat’ wonen er bijna allemaal 60-plussers.  
Ook Fanny, René en Willy van het appartement worden opgevolgd door de 
begeleiding van de Groenstraat.  
Langs de ene kant zijn er bewoners die extra zorgen nodig hebben. 
Maar langs de andere kant zijn er ook bewoners die over het algemeen nog 
zeer zelfstandig kunnen zijn.

De bewoners van de Groenstraat nemen deel aan verschillende activiteiten 
in het dagcentrum zoals bijvoorbeeld semiwerk, bingo, gezelschapsspelen, 
muziek en sport op maat.  
Ze genieten elke dag van een huisgemaakte maaltijd waar de begeleiding 
voor zorgt. 
De bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij het maken van de 
maaltijden.  
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Elk jaar worden er in deze leefgroep enkele uitstappen gedaan. 
Zo gaan we naar de dierentuin, bioscoop of sauna.  
In deze leefgroep wordt er veel belang gehecht aan het creëren van een 
huiselijke sfeer, contact houden met de familieleden, eigen inspraak van de 
bewoners, structuur en rustmomenten. 

De Horizon

In leefgroep ‘De Horizon’ is zorg op maat heel belangrijk, aangezien de 
bewoners op vlak van karakter en beperking zeer verschillend zijn.  
Zo hebben we enkele bewoners die veel zorg nodig hebben. 
Maar daarnaast zijn er ook bewoners die op verschillende vlakken nog 
zelfstandig aan de slag kunnen mits ondersteuning van de begeleiding.  
Het basiswoord voor deze leefgroep is structuur, aangezien het merendeel van 
de bewoners naast een verstandelijke beperking een vorm van autisme heeft.  
Elke dag wordt er deelgenomen aan activiteiten. 
Dit kan in het dagcentrum, maar ook binnenshuis.  
Activiteiten die de bewoners van De Horizon graag doen, zijn bakken, 
lottospelen, sport, gezelschapsspelen, muziek en genieten van snoezelen. 
Dagelijks worden er vaste rustmomenten ingelast om de dagdagelijkse 
prikkels te verwerken. 
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Het Plein

In de leefgroep ‘Het Plein’ wonen personen die nood hebben aan een goede 
structuur, individuele begeleiding en rustmomenten. 
Iedere bewoner heeft een eigen dagstructuur. 
De begeleiding houdt hierbij rekening met individuele mogelijkheden en 
behoeften. 

De bewoners van deze leefgroep houden van duidelijkheid. 
Daarom is er een vaste weekstructuur.  
Er wordt in kleine groepjes deelgenomen aan de activiteiten in het 
dagcentrum, waarbij er de mogelijkheid is om terug naar de leefgroep te keren 
indien zij dat zelf wensen.  
Activiteiten waaraan ze graag deelnemen, zijn fitballdrum, bingo, sport, 
bakken, semiwerk en een quiz.  
In de leefgroep zelf wordt er veel 1 op 1 gewerkt. 
En er worden er ook activiteiten aangeboden zoals crea, dans, relaxatie en 
volksspelen.  
Daarnaast is ook rust heel belangrijk voor de bewoners van Het Plein. 

Paulien en Gianni
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Dominique Dierckx

 
Ik ben Dominique Dierckx. 
Ik heb 3 kinderen: Keano is 12 jaar, Lisa is 11 jaar en Sarah is 8 jaar.  
Ze wonen niet bij mij, maar ik ga vaak bij hen op bezoek. 
Sarah, die bij pleegouders woont, komt één keer per maand bij mij. 
Dit is in een studio van de Tulpenstraat.

Ik fiets graag en verplaats me zo ook naar de Spot, het station, enzovoort. 
Wandelen doe ik graag. 
En ondertussen luister ik naar muziek door mijn hoofdtelefoon. 
Wat ik ook graag doe is bowlen. 
Maar dit heb ik al lang niet meer gedaan. 
Je zou het misschien niet zeggen, maar ik eet ook graag.  
Ik eet graag mosselen of ribbetjes met frietjes en sla.

In mijn dagbesteding zit veel afwisseling.  
Ik ga twee dagen per week met de bus naar Sint-Kamillus in Bierbeek.  
Daar doe ik vrijwilligerswerk op de boerderij.  
Ik ga ook twee dagen per week naar de Spot.  
En woensdag is mijn vrije dag. 
Op woensdag ga ik één keer in de veertien dagen naar mijn kinderen.  
De andere woensdagen plan ik andere dingen zoals mijn studio poetsen en 
doktersafspraken indien mogelijk.

Dominique
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Kubbtornooi

Voor het eerst sinds lange tijd mochten we weer samen activiteiten doen.  
Door corona mochten we niet samenkomen.  
En bleven we in onze eigen bubbels.  
Die tijd is gelukkig voorbij.

Het feestcomité organiseerde een kubbtornooi.  
Er waren verschillende ploegen die een wedstrijd tegen elkaar speelden. 
Gasten uit Langenberg, Schoonberg, Kruisstraat, Vallei en Poels deden mee. 

We speelden 2 keer in juli en 2 keer in augustus.  
De wedstrijden gingen door op het grasplein van dagcentrum Poels.  
Telkens kwamen 2 ploegen een wedstrijd spelen. 
Het was een blij weerzien. 

De wedstrijden verliepen heel vriendschappelijk.  
Iedereen hielp elkaar.  
De laatste keer dat we speelden was iedereen aanwezig.  
Er werden vele wedstrijdjes gespeeld.  
Er werd voor en door iedereen gesupporterd.

Hopelijk kunnen er meer van die activiteiten doorgaan.

Jordi
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Vroegtijdige zorgplanning

Op 19 april namen we vanuit de medisch-sociale dienst deel aan een 
studiedag ‘Vroegtijdige zorgplanning’ georganiseerd door het Vlaams 
Welzijnsverbond. 

Tijdens deze studiedag werden we geïnformeerd over het juridische aspect 
rond ‘vroegtijdige zorgplanning’. 
We stonden stil bij enkele ethische vragen rond dit thema. 
We hoorden het verhaal van Paul, een vader van twee zonen met een 
beperking.  
Allereerst geven we jullie een definitie.

 
Definitie vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is een proces van overleg tussen cliënten, ouders 
en zorgverleners waarin wordt uitgeklaard wat iemands wensen zijn ten 
aanzien van zijn of haar levenseinde.  
 
Voor ouders kan dit een moment zijn om aan personen die nu en in de 
toekomst betrokken zijn bij hun zoon of dochter door te geven wat zij als 
ouders belangrijk vinden omtrent het levenseinde van zijn hun kind. 
Dit indien het kind zelf niet voldoende in staat is om dit kenbaar te maken.  
Als voorziening vinden we het zeer belangrijk om de familie te betrekken in dit 
proces.

 
Definitie vroegtijdige zorgplanning specifiek voor ouders

Vroegtijdige zorgplanning voor ouders wil zeggen ‘je kind moeten loslaten’, 
nadenken over wie er ‘waakt’ over de kwaliteit van leven van je kind als jij er 
niet meer bent.  
Maar ook nadenken en in gesprek gaan over de toekomst van je kind en 
nadenken en in gesprek gaan over je eigen levenseinde.
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Het verhaal van Paul 

Paul is vader van 2 zonen met een beperking.  
Hij en zijn vrouw stonden al regelmatig stil bij de vraag “Wat na ons?” en 
deden zo aan vroegtijdige zorgplanning. 

Hij stelde een leidraad op met vragen die ouders kan helpen om alle info rond 
hun kind in kaart te brengen.  
Op deze manier kunnen ouders hun ‘liefde inblikken’. 

Enkele voorbeeldvragen :  
- Wat zijn de dromen en wensen van ons kind?  
- Wat wensen wij voor ons kind?  
- Wat boezemt ons angst in?  
- Wat is onze grootste nachtmerrie voor ons kind?  
- Wat kan ons kind en op welke vlakken heeft hij of zij ondersteuning nodig? 

Wie interesse heeft om dit proces op te starten of meer info wenst kan steeds 
terecht bij Gezin & Handicap.  
Zij organiseren tevens cursussen voor ouders omtrent het thema “Wat na 
ons?”.

Zo werd er op zaterdag 19 november een studiedag georganiseerd in 
Wijnegem door en voor ouders rond het thema “Wat na ons?”. 

Blijf je graag op de hoogte rond studiedagen en cursussen? 
Dan raden we je aan om je aan te melden op de nieuwsbrief van Gezin & 
Handicap. 
Dit kan via de website:

https://www.gezinenhandicap.be/

Lotte



onze activiteiten in beeld

infoop de foto

De Tinteltuin kwam op bezoek tijdens 
de doedag



onze activiteiten in beeld

infoop de foto



spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

We zoeken boerderijdieren:

KAT / HOND / KONIJN / EZEL / PAARD /  
SCHAAP / KOE / GEIT / VARKEN / KIP

Woordzoeker



spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

Om te kleuren



spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

Hallo allemaal. 
Ik ben Lucien Verbiest. 
En ik woon in Oase. 

Ik heb heel wat hobby’s. 
En ik vertel jullie hier graag meer over. 
Mijn grootste hobby is gaan wandelen met Landelijke Thuiszorg.  
Zij komen 2 of 3 maal per week op bezoek. 
Ze nemen mij dan mee naar buiten voor een, soms, stevige wandeling.  
Ik geniet hier heel heel hard van.   
Terrasjes doen, ritjes met de auto en eens een goede crème glace gaan eten, 
staan ook hoog op mijn lijstje met hobby’s. 

Ik ga graag ‘bratsen’. 
Dat wil zeggen dat ik graag wegga. 
Maar het hoeft voor mij niet altijd zo druk te zijn. 
Laat mij gerust even rustig tv kijken in mijn eigen living. 
En ik geniet. 

Ik geniet enorm van mijn pensioen.  
Ik krijg veel bezoek. 
En ik kan elke dag uitslapen.  
Heerlijk toch? 

Joke, Jade en Lucien

De hobby van Lucien



spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

Gedicht

HERFST 

Soms zon, soms regen
Dat houdt ons niet tegen
Een wandeling in het bos
Misschien zien we wel een vos

Lekkere geuren
Verschillende kleuren
Rood, bruin en geel
Het zijn er o zo veel

Met een paraplu in de hand
Is de herfst toch nog plezant

        Filip, Lara, Mike en Glenn



spelletjes, hobby’s, gedichten

creaspel

Zoek de 8 verschillen



geplande activiteiten

rara op de kalender activiteiten

Wat? Waar? Wanneer?

Eindelijk is er weer overal vanalles te doen. 
Hieronder kan je een aantal geplande activiteiten vinden voor de dagwerking.

Op 29 november spelen we Homo Universalis.  
Net zoals in het tv-programma zullen kandidaten proefjes afleggen. 
Wie wordt de Homo Universalis van vzw Martine Van Camp dit jaar?

Op 6 december krijgen we bezoek van de Sint. 
Die heeft zonder twijfel weer veel lekkers voor ons mee.

Op 22 december gaan heel wat cliënten naar de bioscoop in Hasselt. 
Dan speelt de nieuwe film van De Buurtpolitie.

Op 23 december vieren we Kerst in het dagcentrum. 
Wat zal er dit jaar in de pakjes zitten?

Op 12 januari is het Nieuwjaarsreceptie in het dagcentrum.    
Dan klinken we op het nieuwe jaar.

Op 26 januari organiseren wij onze grote ROG-muziekquiz in Schaffen. 
Het thema is K3.

Op 21 februari is het carnavalfuif.  
We kunnen al nadenken over welk kostuum we dan zullen aantrekken.

Op 21 maart is er opnieuw De Voice in dagcentrum Poels.  
Er nemen ook kandidaten vanuit onze andere afdelingen deel.

We wandelen nog regelmatig met de Vlaamse Wandelfederatie mee. 
Zo blijven we fit.

Op 22 april 2023 is er de jaarlijkse kledinginzameling in Diest ten voordele 
van vzw Martine Van Camp en De Bremberg.  
Op die dag mogen alle inwoners van groot-Diest hun oude kleding buiten 
zetten. 
Noteer de datum alvast op je kalender of in je agenda.
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