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De bewoners van het woonzorgcentrum De Meander en hun familie, gemeente- en
OCMW personeel werden uitgenodigd voor een ‘gezellig zomerfeest’. Een goed
gevuld programma met leuke randanimatie maakten de dag tot een ‘zonovergoten’
familiedag.
Om 11 u werd gestart met een muzikaal aperitief met optreden van ‘Het Klein
Muzieksken” van Zele Heikant.

OCMW voorzitter Tom De Bruyne gaf een overzicht van het programma,

ook Patrick Poppe was op de afspraak, prosit burgemeester !

Om 12u kon iedereen smullen van heerlijke spitburgers, een stevige hap uit het
vuistje.

Om 13u30 werd gestart met de workshops in het lokaal dienstencentrum De Welle.
Er waren onder meer demonstraties
K’Robics. Dit sportief bewegen op
verschillende muziekstijlen werd
gesmaakt door heel wat deelnemers.
K’robics gaan wekelijks door op
vrijdagnamiddag.
Een 25-tal personen namen deel aan
de 10.000 stappenroute, een
wandelroute van ongeveer 7 km langs
het hinterland van de Driesstraat, de
Paradijzen en kapel van O.L.V. van
Den Tuimelaar.

Elke 2e woensdag van de maand trekt de wandelclub De Wellekes er op uit.

Bezoekers werden rond geleid op onze
afdelingen, het dagverzorgingscentrum,
de keuken en ook op het dak kon men
de installatie van de zonnepanelen
bekijken.

Presentaties van cursussen in het dienstencentrum De Welle.

Om 15u was er een optreden met
vrolijke muziek en varieté (DVC
events).

Voor de kinderen was er doorlopend
een springkasteel, ballonblazen en –
plooien.

Van op de tribune (terrassen van het woonzorgcentrum) zaten heel wat kijklustigen
mee te genieten.

Er waren heel wat bereidwillige
handen nodig van onze enthousiaste
vrijwilligers om iedereen te bedienen
…..

Om 17u gingen 147 ballonnen (voor elke bewoner van ons woonzorgcentrum één
balllon) de lucht in. Iedereen wilde er bij zijn.
Het was een kleurrijk spektakel …. niets dan lachende en genietende gezichten …

Een mooie herinnering
aan een geslaagd feest !

