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HEUSDEN-ZO

Meisjes en jon

Binnenkijken op
de dag van de zorg
> Ingestuurd door André Caubergs
De zorg in al zijn aspecten kon je bekijken op de dag
van de zorg in ‘t Weyerke. Om alles te kunnen laten
zien, had men ook van de bezigheidstehuizen ‘t Vlot in
Tervant en de Heg in Beringen een fotocollage, powerpresentatie en tentoonstelling naar Zolder gebracht. De
bezoekers kregen daardoor een algemeen beeld over
hoe men met mensen omgaat. Verder kon je zien hoe
men de dagen in ‘t Weyerke concreet invult, naar ieders
interesses en vaardigheden. Zo kan men bijvoorbeeld
tuinieren, de dieren verzorgen, alles sorteren enzomeer.
De leefhuisjes in Zolder werden allemaal genoemd naar
een kerkdorp: Huize Zolder, Huize Boekt, Huize Viversel,
Huize Berkenbos... Daarnaast heb je ook nog de Nestors,
kortverblijf De Haven en sinds kort ook Hof van Loon.
Verschillende huizen waren tijdens de dag van de zorg
geopend zodat je de leefruimte van de bewoners kon zien.

ZOLDER

Team Vigor w
> Ingestuurd door
Tony Sempels

De dames van basketbalclub Zolder kregen
veel volk over de vloer
voor hun eerste quizavond in zaal Jogem.
Coach Peter Claes,
normaal op de bank,
stond nu achter de toog
om iedereen te bedienen. Jane Geurden en
Dorien Thijs vuurden
de moeilijke vragen op
de deelnemers af. Uiteindelijk ging de overwinning naar het team
Vigor. De teamleden
Daisy, Jessy, Joachim,
Danny, Lauren en Brec
ploegen Hugo & Co en

Wat sta
het prog
bin
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