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Herfst,
De zomer is alweer voorbij
een natte tijd breekt aan
het warme weer maakt de weg vrij
het najaar komt eraan
de herfst met al zijn kleurenpracht
maar ook met storm en regen
de zon neemt heel snel af in kracht
en komt de wolken tegen
de tijd zo somber, vol gemis
maar laat ons niet vergeten
dat deze tijd heel prachtig is
en dat moet ieder weten
ga er op uit en ja, geniet
van de veelheid van kleuren
en nee, sluit je ogen niet
snuif op die herfstige geuren
Hetty
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Vakantieactiviteiten Zomer 2021
in en vanuit Huize Levensruimte

Zoals iedere zomervakantie werd onze
vakantiewoning Hoogland in Oostduinkerke
gedurende verschillende weken gebruikt om
kinderen en jongeren van Huize Levensruimte
een aangename vakantie aan te bieden.
Daarnaast organiseerden de verschillende
deelwerkingen ook nog andere ontspannende
en avontuurlijke activiteiten.
Jongeren van de Jongerenwerking trokken
voor hun kamp van enkele dagen met
trekkersrugzakken
de bossen in. O.a.

boogschieten en een
stonden op de planning.

hoogteparcours

Voor een weekje verblijf in Hoogland waagden
sommige jongeren zich eraan om, samen
met de
begeleider, naar daar te fietsen.
Echt een hele prestatie! Raften op zee, een
avondspel ‘the hunger games’, bezoek aan
Oostende en het Q Beach House maakten de
vakantie compleet.
Een uitstapje naar pretpark Walibi zorgde
voor een dagje attracties doen.

Ook vanuit ADKRA werden verschillende
activiteiten gedaan, zoals bijv. het kajakken.
En naast avontuur stond bij ADKRA de
vakantie in het teken van muziek. Na 2
maanden repeteren werd samen met de
Jongerenwerking een tuinconcert op touw
gezet. Jongeren stonden er samen met hun
band ‘the old laundrette’ op het podium. Wat
een ervaring, wat een gezellige avond! En
vooral, voor herhaling vatbaar!
TeCeR kon haar jongeren bekoren met gaan
bowlen, een dagje Bobbejaanland, sporten
in Jumpsquare Hasselt, een dagje aan het
zwembad, en enkele dagen kamperen in de
Lage Kempen. Ze moesten ook nog eens de
weg gaan zoeken in een maïsdoolhof en
werden nadien beloond met een lekker ijsje!

Vanuit de ezelwerking werd er 2 keer op
trektocht gegaan met de ezels. Telkens werd
met een groepje van 4 jongeren 3 dagen
rond getrokken en onderweg in weiden
gekampeerd. Sommige van die jongeren
gaan al jaren mee, wonen ondertussen alleen
en gaan nog steeds graag mee op tocht.

Herfstmenu

14 november 2021
Huisgeselecteerde cava / mocktail
2 Amuses aangepast aan het seizoen
Pasta gevuld met Sint-Jacobsvrucht –
wintertexturen – seizoenvis - sausje van kreeft
Butternutcrème – mascarpone - Breydelham
Sorbetverfrissing
Buffet met keuze uit
vis – seizoenswild – vlees
peertjes met veenbessen
aardappelgratin – kroketjes
groenten en aangepaste sauzen
Dessert van de huispatissier
Koffie / thee met zoetjes
€ 85,00
Huisgeselecteerde wijnen, frisdranken en bieren van lage gisting
inbegrepen tot einde
Kindermenu eveneens verkrijgbaar aan € 30,00
Reserveren: onthaal@huizelevensruimte.be
013/77.20.75

Ondanks de grote overheidsinspanningen om de financiering van de sector op niveau te krijgen, merken we dat toch niet alle kosten, inherent aan de begeleiding
van jongeren, in de groei naar hun eigen zelfstandigheid, gedekt kunnen worden. Om die leemte op te vullen, kunnen we gelukkig rekenen op de steun van vele
sympathisanten. Ook U kunt ons steunen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf € 40 wordt een
fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de geldende wet op de privacy bewaard..

