Winter in het dagcentrum

Ondersteuning op vraag en op maat
van personen met een beperking.
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Een terugblik op 2017

Verhuis
Het secretariaat is nedergedaald!
Wie het nog niet zag, moet snel
komen kijken. Vanaf nu wordt u in
de inkom van het Dagcentrum
gastvrij onthaald door ons klavertje
vier, bestaande uit Rosane, Karin,
Karlien en Kathelijne.

Samen zorgen ze voor een
doorlopende permanentie aan de
balie. Hun toegankelijk kantoor
bevindt zich nu ook op het
gelijkvloers. Ze staan steeds tot uw
dienst voor informatie en
administratie.
Wees er welkom!

Goodiebags
De goodiebags voor de jaarbeurs
waren ook dit jaar een succces!
Veel gasten hebben hier
enthousiast en actief aan
meegeholpen. Wij werden
hiervoor beloond met een gratis
toegangsticket.

Kou…
De natuur maakt zich
klaar, voor de koudste
tijd van het jaar.
Planten verbergen hun
fleurige groen.
Veel dieren hebben
nog vanalles te doen.
Een wintervoorraad
plukken en rapen. Of
een holletje zoeken om
veilig te slapen.
De mensen kleden zich
lekker warm aan, om
dapper door wind en
sneeuw te gaan.

Producten
De feestdagen zijn in aantocht. We
zetten ons beste beentje voor
samen met de gasten uit het
semi/productie atelier om leuke
decoratie en geschenken te creëren.
Deze kan je zowel op onze
kerstmarkt als op bestelling
verkrijgen.

Weetje…
Dit jaar kunnen we je gekochte
geschenkjes inpakken met ons
zelf bestempeld cadeaupapier
😊

Eén adres:
De Werkplek
Burggraevenlaan 12

Activiteiten tijdens de vakantie
De herfstvakantie stond in het teken van
Halloween. We keken naar de film trolls en
maakten echte halloweenhapjes. .
De herfstvakantie was ook de laatste week van
Joyce en Jan. Joyce gaf een feestje. Het werd
een leuke fuif met bijhorende catering. Dank u!
Jan huldigde het kippenhok in als afsluiter van
zijn jaar op het dagcentrum. Bedankt Jan.
Tijdens de kerstvakantie maken we tijd voor
rust en gezelligheid. Er zijn verschillende
wandelingen, een filmnamiddag (de 5
legendes), knutseldagen en vooral veel gebak
en kerstmuziek.

Alsof de herfst maar
een weekje duurt…
-Loesje-

Oudejaar bereiden we voor met een klein
feestje met quiz en bingo.
Een prettige kerst en een gelukkig
sfeervol nieuwjaar voor iedereen!
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Vanaf 2018
Heeft iedereen een
individuele begeleider.
Wie jouw individuele
begeleider is, vind je op
het overzicht met de
foto’s.
Je individuele
begeleider volgt voor
jou alles op over je
dagbesteding. Verlof,
ziekte, activiteiten,
ateliers mag je
rechtstreeks met je
individuele begeleider
opnemen. Dit hoeft niet
meer langs het
-----------------secretariaat.

Actie Music for Life
De gasten van het dagcentrum
gingen enthousiast aan het werk
met het vullen van snoepzakjes en
wassen van auto’s. Ook de
opbrengst van drank en eetstandjes
op de kerstmarkt gingen in de pot
voor Music for Life.
Met de opbrengst worden alle
deelwerkingen van OBRA|BAKEN
vzw gesteund. We kwamen met
onze acties in de ether. Jonathan
verkondigde trots een opbrengst
van meer dan 2500 euro.

Verlof 2018
Je hoorde het zeker al waaien. De
afwezigheidsdagen worden
strikter geregeld. Vanuit het VAPH
zijn dat er 4 verlofdagen per
aanwezigheidsdag. Iemand die 5
dagen komt, krijgt dus 20 dagen
afwezigheid per jaar. Maar daarbij
krijgt iedereen ook de 10
feestdagen en de 2 brugdagen. 12
maart en 12 november zijn de
ateliers ook gesloten, dus vrijaf
voor jullie.
Sommigen wensen meer
afwezigheidsdagen per jaar. Dit
wordt besproken bij
onderhandelen van contract.
Petra en/of Anna komen hiervoor
bij jou langs.

16 januari
Nieuwjaar in de ateliers:
Vervoer in 2018

Iedereen welkom
van
14.30 tot 16.00

Vanaf januari starten we met een
nieuwe busmaatschappij. Keolis
beschikt over meer
mogelijkheden aan betere prijs
dan dat Weidel kon bieden. We
starten de busritten met
busbegeleiding. Indien je hierover
nog vragen hebt, kan je Kathleen
Cuyvers contacteren.

Inschrijven voor nieuwjaarsfeest kan
via een SMS’je of telefoon
naar je individuele begeleider
Verbouwingen in 2018
Onze

ateliers kregen het voorbije jaar een nieuwe insteek met
de hernieuwde activiteiten. In 2018 komen er verbouwingen
om de werking nog te verbeteren. 20 januari starten de werken
in de thuisgroep. In het najaar volgt de keuken van de
werkplek. Gasten van de thuisgroep krijgen een uitnodiging
voor he infomoment rond deze verbouwingen.
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