Lente op OBRA!

Ondersteuning op vraag en op maat
van personen met een beperking.
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De eerste nieuwtjes van 2018

•
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rolstoelgebruikers. De lokalen
werden feestelijk geopend en
positief geëvalueerd.

Tijdens de wintermaanden werden
de lokalen van de thuisgroep onder
handen genomen. De 2 lokalen
werden aan de andere ruimtes
verbonden door de gang om te
bouwen tot extra ruimte. Er kwam
ook een vernieuwd sanitair blok
en nodige aanpassingen voor

Tuinbouw met de tuingroep
De tuingroep is uit de startblokken
geschoten. De mannen en vrouwen
van de tuingroep gaan gretig in op
het tuinplan van OBRA|BAKEN
waarin
dieren, beleven
en
moestuin centraal staan.
De
geiten
kregen
een
speelparcours. Er werd een
wilgentunnel en een wilgenhut
gebouwd. Rond de thuisgroep
kwam een haag, zodat er veilig
buiten gewandeld kan worden.
We kregen een

Er worden struiken herplant zodat
de tuin meer tot zijn recht kan
komen en er komt een zitkuil.
Daarenboven kregen we een mooie
sponsering,
waardoor
we
binnenkort nieuwe dierenhokken
verwachten. Deze zullen net als het
kippenhok
van
vorig
jaar
rolstoeltoegankelijk zijn.
Vele plannen en hopen energie
zorgen voor leuke veranderingen.
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Plantenruilbeurs

Filmavond, buurtoverleg en
plantenruilbeurs

Voorbereidende werken

Buurtoverleg

Nieuw dit jaar zijn activiteiten buiten
de
dagcentrum-uren.
Op
kousenvoeten proberen we hier en
daar wat uit. Er waren weinig
deelnemers, maar de aanwezigen
hebben genoten!
Filmavond en buurtoverleg komen
later dit jaar nog aan bod, voor de
plantenruilbeurs zoeken we naar een
beter alternatief, mogelijks in
Evergem in het buurt’punt.
Filmavond

Bewegingscoach
Het is hip, het is leuk, het doet goed …
bewegen is in en met onze bewegingscoach
een hit.
In maart startte Patrick Van Opstal bij ons op
het dagcentrum als bewegingscoach.
Wanneer zijn werk het toelaat komt hij bij
ons bewegingssessies aanbieden: fietsen,
wandelen en psycho-motoriek. De meeste
weken lukt het om drie sessies te brengen.
Iedereen die wenst deel te nemen, krijgt de
kans. De groepen zijn wisselend, zodat
iedereen één of meerdere keren aan bod
kan komen. We merken dat de vraag blijft
groeien.
Binnenkort komt Nathalie (vrijwilliger) een
sessie sherborn geven. Allemaal leuke
extra’s bovenop het weekschema, gewoon
omdat het kan.
Dankzij Wouter (vrijwilliger) kan er nu ook
gefietst worden tot aan de sporthal. Dat
maakt het sporten op maandag en

Opening Buurtpunt
Eindelijk is het zover. We openen de deuren van het
buurtpunt. Het buurtpunt is de plaats waar alle mensen
die wonen en werken in Langerbrugge – Kerkbrugge
samen komen voor allerlei projecten.
Woensdagochtend en vrijdagnamiddag zijn de deuren
open en zorgen wij met OBRA|BAKEN voor een gezellig
ontvangst. Ook jullie zijn welkom.
De komende maanden proberen we verschillende events
uit met de buren. Er staat reeds een kunstproject, info
avond en een zwerfvuilactie met buurtbewoners,
leerlingen en gasten op de agenda.

Een kijkje in het kunstatelier…

Carnaval in geuren en
kleuren
Schlagerfestival en een
verkleedfuif. Meer hebben
we niet nodig om carnaval
goed in de verf te zetten.
Enkele sfeerbeelden:

Tuinwerken
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Nieuws vanuit de gastenraad
Op de agenda:
Tips vanuit de
•

Uitstap naar Lourdes
15.05

•

Zoektocht in de buurt
17.05

•

Stadswandeling in
Gent
30.05

•

Boswandeling
6.06

•

Sport mee Aalter
7.06

•

BBQ op DC
20.06

-----------------•

RVS
27 en 28.06

Maandelijks komt de gastenraad
samen om de dagondersteuning te
bespreken.
Er
worden
verbeterpunten aangehaald en
voorstellen gebracht. Niet alles kan,
maar heel wat zaken mag de
gastenraad op zijn palmares
schrijven. De gastenraad bouwt mee
aan onze jaarplanning, de dagelijkse
werking
en verbeterprojecten.
Enkele realisaties zijn de terugkomst
van zingen, dans, carnavalsfuif,
bowling,
de
keuze
tussen
lunchpakket en warme maaltijd, de
kerstmarkt, …. Of nog speciale menuverzoeken zoals de hamburger-dag.

Pensioen Marleen
1 juni start Marleen haar
pensioen. Marleen werkte 31 jaar
op OBRA|BAKEN. Zij werkte als
begeleidster, coördinatie, coach
van de gastenraad en jobcoach.
We bedankten haar met een
bloemenfeest. Zij bedankte ons
met een traktatie van de ijskar.
Marleen, Bedankt voor je
jarenlange inzet, betrokkenheid
en warme begeleiding.

13 juli 2018

Carwash voor Music For Life

Zomermarkt:

Het enthousiasme voor de carwash in
2017 was zo groot, dat de gastenraad
vroeg om dit initiatief terug op te
nemen.
Met de lente starten we de carwash
terug op. Elke derde dinsdag van de
maand wassen we auto’s. De
gevraagde 5 euro gaat naar music for
life.

Iedereen welkom
van
14.00 tot 16.00
Gezocht!!! Verse vruchten en fruit

Voor ons kookatelier zijn wij op zoek naar verse vruchten en
fruit (vb: jeneverbessen, frambozen, vijgen, rabarber, druiven,
pruimen,…) om confituur en ander lekkers van te maken. Dit
het hele jaar door.
Kunnen jullie ons daarbij helpen of kennen jullie iemand die
ons daarbij kan helpen?
Geef gerust een belletje: 09/357.71.80
Bedankt!

Wie graag zijn auto laat wassen kan
zich inschrijven bij Pieter via mail:
pieter.deblander@obrabaken.be
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