Activiteiten kalender
-

hoogbouw MAANDAG 1 FEBRUARI
tussen DZ 10u00: zitgymnastiek

e

4

PETRA
kleine DZ

namiddag: RPD herinneringen ophalen

DINSDAG 2 FEBRUARI

e

2

PETRA

kleine DZ

voormiddag: groenten snijden

kleine DZ

namiddag: soldatentaart bakken

algemeen  10u30: gelezen Mis in de kapel hoogbouw
 Roos komt de fruitbestelling opnemen

WOENSDAG 3 FEBRUARI

2e
e

4

voormiddag: Valentijn versiering
aanbrengen op de afdeling

CHRISTA
PETRA
CHRISTA

grote DZ

middag: verjaardagslunch voor de
jarige Gabrielle Dejonckheere (5/02)
namiddag: uitstap naar de EUROSHOP
met groep 1

algemeen  Roos brengt de fruitbestelling op kamer
 namiddag: Bezoek van tateratelier

DONDERDAG 4 FEBRUARI
CHRISTA

voormiddag: Valentijn versiering
aanbrengen op de afdeling

CHRISTA kleine DZ

namiddag: groenten snijden voor soep

3e
e

4

grote DZ

voormiddag: soep maken (rapensoep)

kleine DZ

14u00: bewonersraad

PETRA

algemeen  bibliotheek met Denise

VRIJDAG 5 FEBRUARI

e

rapensoep maken
2 CHRISTA grote DZ voormiddag: en
dobbelsteenspel
BAR CHRISTA 14u00: kaarting (manillen/kingen)

MAANDAG 8 FEBRUARI
kleine DZ

e

2

(wie kan mag eigen fotomateriaal meebrengen over
dit thema )

PETRA
kleine DZ

2e
e
4
BAR

voormiddag: herinneringen met als
thema ‘verliefd – verloofd – getrouwd’

14u00: bewonersraad

DINSDAG 9 FEBRUARI
VETTE DINSDAG
PETRA

voormiddag: hoorapparaten nazien op kamer

PETRA

voormiddag: hoorapparaten nazien op kamer

PETRA

14u00: VETTE DINSDAG
met pannenkoeken en wafelbak

CHRISTA

algemeen  10u30: gelezen Mis in de kapel hoogbouw

WOENSDAG 10 FEBRUARI
ASWOENSDAG

e

2

grote DZ

voormiddag: groenten snijden voor
soep

grote DZ

namiddag: zangnamiddag

CHRISTA

algemeen  Ann komt de fruitbestelling opnemen

DONDERDAG 11 FEBRUARI

e

3

kleine DZ

voormiddag: rapensoep maken
en dobbelsteenspel

grote DZ

13u00: zoek de verschillen

CHRISTA

algemeen  bibliotheek met Denise
 Ann brengt de fruitbestelling op kamer

VRIJDAG 12 FEBRUARI

ERGO

CHRISTA 14u00: kaarting (manillen/kingen)

MAANDAG 15 FEBRUARI

e

2

3

e

PETRA

tussen DZ voormiddag: zitgymnastiek
kleine DZ

namiddag: fruitsalade maken

kleine DZ

voormiddag: hazelnotencake met
chocolade en peren bakken

kleine DZ

namiddag: hoe was het vroeger ?

CHRISTA

DINSDAG 16 FEBRUARI

2e
e

4

CHRISTA grote DZ

middag: verjaardagslunch voor de
jarigen Anna Maria Vanhaverbeke
(16/2) en Noella Maelegheer (16/02)

grote DZ

08u00 tot 10u00: ontbijtbuffet
voor het volledige verdiep

grote DZ

namiddag: decoratie Pasen maken

PETRA

algemeen  10u30: gelezen Mis in de kapel hoogbouw
 Roos komt de fruitbestelling opnemen

WOENSDAG 17 FEBRUARI

e

2

e

3

PETRA

kleine DZ

middag: verjaardagslunch voor de
jarige: Willy Vangheluwe (11/2)

CHRISTA kleine DZ

middag: verjaardagslunch voor de
jarigen: Maurits Callewaert (16/2),
Maurits Beernaert (17/2),
Emma Casteleyn (23/2)

algemeen 

Roos brengt de fruitbestelling op kamer

DONDERDAG 18 FEBRUARI

e

3

e

4

grote DZ

08u00 tot 10u00: ontbijtbuffet
voor het volledige verdiep

kleine DZ

namiddag: gezelschapsspelen

kleine DZ

voormiddag: groenten snijden of uno

grote DZ

namiddag: dobbelsteenspel yathzee

CHRISTA

PETRA

algemeen  bibliotheek met Denise

VRIJDAG 19 FEBRUARI

2e
BAR

CHRISTA grote DZ 08u00 to 10u00: ontbijtbuffet
voor het volledige verdiep

CHRISTA 14u00: kaarting (manillen / kingen)

MAANDAG 22 FEBRUARI

e

4

PETRA

kleine DZ voormiddag: frangipannetaart bakken
grote DZ

14u00: bewonersraad

DINSDAG 23 FEBRUARI

4e
3e

PETRA

kleine DZ voormiddag : ABC-spel

CHRISTA

voormiddag: hoorapparaten nazien
kamers 201 - 215
kamers 301 – 328

CHRISTA

voormiddag : elke trapt telt

algemeen  10u30: gelezen Mis in de kapel hoogbouw

 OKRA-namiddag
met kaarting, gezelschapsspelen, bingo

WOENSDAG 24 FEBRUARI

2e

CHRISTA grote DZ

voormiddag: hazelnootcake met
chocolade en peren bakken

CHRISTA

13u00: uitstap naar de EURO SHOP
met groep 2
grote DZ

e

4

PETRA

voormiddag: broodpudding bakken
voor De Waterdam

tussen DZ 13u00: rad van fortuin

algemeen  Ann komt de fruitbestelling opnemen

DONDERDAG 25 FEBRUARI

3e
e

2

morgen: ochtendwandeling
voor de liefhebbers

CHRISTA
grote DZ

namiddag: zangnamiddag

kleine DZ

voormiddag: groenten snijden
of sjoelbak

PETRA

tussen DZ namiddag: rad van fortuin

algemeen  bibliotheek met Denise
 Ann brengt de fruitbestelling op kamer

VRIJDAG 26 FEBRUARI

e

3

grote DZ

voormiddag: hazelnootcake met
chocolade en peren bakken

grote DZ

13u00: Hoe was het vroeger ?

CHRISTA

4e

PETRA

tussen DZ voormiddag: krant lezen,
huishoudelijk werk
en dierenzorg

BAR

PETRA

14u00: kaarting (manillen/kingen)

Activiteiten kalender
- laagbouw -

week van 1 februari – 5 februari
ERGO
met Kaat
MAANDAG

1 februari

voormiddag : geen keukenactiviteit en geen koken

KAAT is in verlof
morgen  AFDELING A : ontbijt + domino

+ individuele begeleiding
morgen  AFDELING C : ontbijt + antwoordenspel
namiddag  KOFFIETAFEL met

DVD-voorstelling van ‘FRANK GALAN’
in de polyvalente zaal
DINSDAG

morgen  AFDELING B : ontbijt + sieraden poetsen

2 februari

namiddag  BINGO
WOENSDAG

morgen  AFDELING A : ontbijt + rolstoelpoets +

versiering Valentijn aanbrengen

3 februari

morgen  AFDELING C : ontbijt + krant lezen
namiddag  Bezoek van

TATERATELIER met

KAARTING, SJOELBAK
in de polyvalente zaal
DONDERDAG morgen 

AFDELING B : ontbijt + soep maken

4 februari

morgen  AFDELING C : ontbijt + ‘verwen’ voormiddag
15u15  EUCHARISTIEVIERING in de polyvalente zaal

aansluitend BAR
VRIJDAG

5 februari

namiddag  BAR

Activiteiten kalender
- laagbouw -

week van 8 februari – 12 februari
ERGO
met Kaat

MAANDAG

8 februari

voormiddag : keukenactiviteit en koken

BIEFSTUK met TOMATEN,
PEPERSAUS en FRIETEN
morgen  AFDELING A : geen activiteiten
morgen  AFDELING C : geen activiteiten
namiddag  geen activiteiten

Sabine en Geert zijn afwezig
DINSDAG

morgen  AFDELING B : ontbijt + voorbereiding

wafelbak

9 februari

namiddag  VETTE DINSDAG met WAFELBAK

om 13u30 : AFDELING B
om 14u00 : AFDELING C
om 14u30 : AFDELING A
en MUZIKALE OMLIJSTING in de polyvalente zaal
WOENSDAG

morgen  AFDELING A : ontbijt + kaartspelletjes +

individuele begeleiding

10 februari

morgen  AFDELING C : ontbijt + bewegende doos !
15u15  ASWOENSDAG - EUCHARISTIEVIERING

in de polyvalente zaal
aansluitend BAR
DONDERDAG

11 februari

morgen  AFDELING B : verlof Vera
morgen  AFDELING C : verlof Sabine
namiddag  BINGO

VRIJDAG

12 februari

namiddag  BAR

Activiteiten kalender
- laagbouw -

week van 15 februari – 19 februari
ERGO
met Kaat

MAANDAG

15 februari

voormiddag : keukenactiviteit en koken

GEHAKTBALLETJES in TOMATENSAUS
met CHAMPIGNONS en AARDAPPELEN
morgen  AFDELING A : ontbijt + kaartspelletjes +

voorbereiding pannenkoekenbak
morgen  AFDELING C : ontbijt + wortelsoep maken
namiddag  PANNENKOEKENBAK

voor afdeling A & B
DINSDAG

morgen  AFDELING B : ontbijt + soep maken

16 februari

namiddag  BINGO
WOENSDAG

morgen  AFDELING A : ontbijt + tomatensoep met

balletjes maken + voorbereiding
pannenkoekenbak

17 februari

morgen  AFDELING C : ontbijt + uitbeeldspel
namiddag  PANNENKOEKENBAK

voor afdeling C
DONDERDAG

18 februari

morgen  AFDELING B : ontbijt + ‘verwen’ voormiddag
morgen  AFDELING C : ontbijt + kaartbingo
15u15  EUCHARISTIEVIERING in de polyvalente zaal

aansluitend BAR
VRIJDAG

19 februari

namiddag  BAR

Activiteiten kalender
- laagbouw
laagbouw -

week van 22 februari – 26 februari
ERGO
met Kaat

MAANDAG

22 februari

voormiddag : keukenactiviteit en koken

MACARONI met GEROOKTE ZALM,
PESTOSAUS en TOMATEN
morgen  AFDELING A : ontbijt + afwerken

knutselwerk + verjaardagapero
morgen  AFDELING C : ontbijt + GSM-spel
namiddag  KOFFIETAFEL met KNUTSEL- en

HOBBYNAMIDDAG
in de polyvalente zaal
DINSDAG

morgen  AFDELING B : ontbijt + gezelschapsspelen

23 februari

namiddag  BINGO
WOENSDAG

morgen  AFDELING A : ontbijt + opsmuk en ‘de lente

is in het land’ (hopelijks)

24 februari

morgen  AFDELING C : ontbijt + verjaardagsapero
namiddag  KOFFIETAFEL en MUZIEKNAMIDDAG

in de polyvalente zaal
DONDERDAG morgen 

AFDELING B : ontbijt + verjaardagsapero

25 februari

morgen  AFDELING C : ontbijt + bezoek op de kamer
15u15  EUCHARISTIEVIERING in de polyvalente zaal

aansluitend BAR
VRIJDAG

26 februari

namiddag  BAR

