Activiteiten kalender
-

hoogbouw VRIJDAG 1 APRIL
CHRISTA

BAR CHRISTA

Paasversiering wegnemen
14u00: kaarting (manillen/kingen)

MAANDAG 4 APRIL

2e

kleine DZ

PETRA
kleine DZ

voormiddag: groenten snijden
Italiaanse soep + wegnemen
paasversiering
namiddag: bingo

DINSDAG 5 APRIL
algemeen  10u30: gelezen Mis in de kapel hoogbouw

WOENSDAG 6 APRIL

e

2

CHRISTA grote DZ
grote DZ

3

e

4e

CHRISTA kleine DZ

voormiddag: zomerversiering maken
vanaf 13U30: volksspelen met
catechisten van de Godelieve parochie
namiddag: spelletjesnamiddag

+ grote DZ

PETRA

grote DZ

middag: verjaardagslunch jarigen :
Jacqueline Cloet (29/03)
Paula Hannon (01/04)
Zulma Vandecasteele (26/04)
vanaf 13u30: volksspelen met
catechisten van de Godelieve parochie
+ dobbelspel

algemeen  Ann komt de fruitbestelling opnemen

DONDERDAG 7 APRIL

2e
e

3
BAR
algemeen

PETRA

kleine DZ

voormiddag: soep maken +
paasversiering wegnemen

CHRISTA grote DZ

voormiddag: zomerversiering maken

PETRA / 14u00
CHRISTA

namiddag: verkoop van ondergoed
door Ligne Douce

 bibliotheek met Denise
 Ann brengt de fruitbestelling op kamer

VRIJDAG 8 APRIL

e

3

CHRISTA

kleine DZ voormiddag: viervierdengebak met
chocolade maken
grote DZ namiddag: zomerversiering maken

e

4

voormiddag: paasdecoratie wegnemen
+ dierenzorg

PETRA

BAR PETRA

14u00: kaarting (manillen/kingen)

e
algemeen  Nazicht hoorapparaten : kamer 201-215 en 3 verdiep

MAANDAG 11 APRIL

4

e

PETRA
PETRA

kleine DZ

voormiddag: groenten snijden
namiddag: uitstap naar het

WIELERMUSEUM

DINSDAG 12 APRIL

2e

CHRISTA

grote DZ

middag: verjaardagslunch jarigen :
Herna Deloddere (5/04)
Simonne Rebry (11/04)
Julien Dutry (19/04)
namiddag: herinneringen ophalen

4e

PETRA

kleine DZ

PETRA

kleine DZ

ELKE BEWONER WORDT GEVRAAGD OM EEN
VOORWERP (BEELDJE / FOTO) MEE TE BRENGEN,
WAAROVER IETS KAN VERTELD WORDEN

voormiddag: sjoelbak

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

WOENSDAG 13 APRIL
CHRISTA

grote DZ

voormiddag: zomerversiering maken

PETRA

kleine DZ

middag: verjaardagslunch jarigen :
Gerarda Vandewalle (9/04)
Yvonne Laheye (7/04)
Alfons Vanbiesbrouck (21/04)
Oscar Vermeersch (28/04)

CHRISTA

grote DZ

16u00: zitgymnastiek

2e

algemeen



Roos brengt de fruitbestelling op kamer

DONDERDAG 14 APRIL

e

2

e

3

PETRA

kleine DZ

voormiddag: sjoelbak

PETRA

kleine DZ

15u00: dobbelsteenspel

kleine DZ

voormiddag: groenten snijden +
gezelschapsspel

grote DZ

14u00: zangnamiddag

CHRISTA

algemeen  bibliotheek met Denise

 nazicht HOORAPPARATEN op 2e & 4e verdiep

VRIJDAG 15 APRIL

2

e

CHRISTA grote DZ voormiddag: viervierdengebak met
chocolade en paprikasoep maken

BAR

CHRISTA 14u00: kaarting (manillen / kingen)

MAANDAG 18 APRIL
WEEK VAN DE VALPREVENTIE

e

2

PETRA

kleine DZ

voormiddag: bakactiviteit

kleine DZ

namiddag: quiz over valpreventie

DINSDAG 19 APRIL

3e
4e

CHRISTA

kleine DZ

voormiddag: dobbelsteenspel
13u00: zitgymnastiek

CHRISTA

grote DZ

PETRA

kleine DZ

voormiddag: dobbelsteenspel

grote DZ

namiddag: dictee of
kruiswoordraadsels

15u30 : quiz over valpreventie

algemeen  10u30: gelezen Mis in de kapel hoogbouw

WOENSDAG 20 APRIL

2e
e

4

CHRISTA

PETRA

grote DZ

voormiddag: groenten snijden en
gezelschapsspel

tussen DZ voormiddag: zitgymnastiek
grote DZ

namiddag: quiz over valpreventie

algemeen  Ann komt de fruitbestelling opnemen
 namiddag: UITSTAP met de bewoners van
kamer 201 – 215 en 3e verdiep
naar het ‘Sterrebos’ (olv. Christa)

DONDERDAG 21 APRIL

e

2

e

3

PETRA

voormiddag : individuele therapie

CHRISTA

grote DZ

CHRISTA

kleine DZ

14u00 : zangnamiddag
voormiddag: paprikasoep maken en
spreekwoordenactiviteit

algemeen  bibliotheek met Denise
 Ann brengt de fruitbestelling op kamer

VRIJDAG 22 APRIL

2

e
e

4
BAR

middag: verjaardagslunch jarige :
Maria Deschamp (22/04)

CHRISTA

grote DZ

PETRA

tussen DZ voormiddag: krant lezen

PETRA

14u00: kaarting (manillen / kingen)

MAANDAG 25 APRIL

e

2
BAR

PETRA

kleine DZ

voormiddag: groenten snijden

14u00: koffietafel en activiteiten met de
leerlingen van VTI – deeltijdsonderwijs

DINSDAG 26 APRIL

3e
e

4

CHRISTA

kant
kleine DZ

voormiddag: individuele bezoek

PETRA

grote DZ

voormiddag: soep maken en
kruiswoordraadsels

algemeen 


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



OKRA-namiddag
met kaarting, gezelschapsspelen, bingo

WOENSDAG 27 APRIL
RUSTHUISDAG

e

3

e

4

BAR

CHRISTA

grote DZ

voormiddag: knutselactiviteit

PETRA

grote DZ

middag: verjaardagslunch jarigen :
Robert Deburghgraeve (4/04)
Isabelle Ostyn (24/04)

CHRISTA

RUSTHUISDAG
om 14u00

PETRA

algemeen 

Roos brengt de fruitbestelling op kamer

DONDERDAG 28 APRIL

e

2

kleine DZ

PETRA

kleine DZ

PETRA

e

3

voormiddag: perentaart met kaneel
bakken
namiddag: koffietafel en dictee

CHRISTA

kleine DZ

voormiddag: figurenbongo

CHRISTA

grote DZ

namiddag: film

algemeen  bibliotheek met Denise

VRIJDAG 29 APRIL

e

2
BAR

voormiddag: figurenbongo

CHRISTA

grote DZ

CHRISTA

14u00: kaarting (manillen / kingen)

Activiteiten kalender
- laagbouw -

week van 4 april – 8 april
ERGO
met Kaat
MAANDAG

4 april

voormiddag : keukenactiviteit
en geen koken
morgen/voormiddag  AFDELING A : ontbijt +

bakken van appelwafeltjes
morgen/voormiddag  AFDELING C : verlof Sabine
namiddag  KOFFIETAFEL met DVD-voorstelling

in de polyvalente zaal of WANDELING
DINSDAG

morgen/voormiddag  AFDELING B : ontbijt +

verwenvoormiddag

5 april

namiddag  BINGO in de polyvalente zaal
WOENSDAG

morgen/voormiddag  AFDELING A : ontbijt + domino +

opsmuk

6 april

morgen/voormiddag  AFDELING C : verlof Sabine
14u45  KAARTING (inhaalkaarting), SJOELBAK,

PAARDJESSPEL …
in de polyvalente zaal
DONDERDAG morgen/voormiddag 

AFDELING B : geen activiteit

7 april

morgen/voormiddag  AFDELING C : verlof Sabine
15u15  EUCHARISTIEVIERING in de polyvalente zaal

aansluitend BAR
VRIJDAG

8 april

voormiddag  AFDELING B : groepsgymnastiek
voormiddag  AFDELING C : groepsgymnastiek
namiddag  BAR

Activiteiten kalender
- laagbouw -

week van 11 april – 15 april
ERGO
met Kaat

MAANDAG

11 april

voormiddag : keukenactiviteit en koken

MACARONI met HESP, KAASSAUS
en GESTOOFD WITLOOF
morgen/voormiddag  AFDELING A : ontbijt +

verjaardagsapero met hapje
namiddag  KOFFIETAFEL en KNUTSELNAMIDDAG

in de polyvalente zaal
DINSDAG

morgen/voormiddag  AFDELING C : ontbijt + praatcafé

12 april

namiddag  BINGO
WOENSDAG

morgen/voormiddag  AFDELING B : ontbijt +

13 april

verjaardagsapero met hapje
morgen/voormiddag  AFDELING C : ontbijt +

huis-tuin- en keukenspel
namiddag  geen activiteit

wegens vergadering van de ergotherapeuten
DONDERDAG morgen/voormiddag 

AFDELING C : ontbijt + verrassing

14 april

15u15  EUCHARISTIEVIERING in de polyvalente zaal

aansluitend BAR
VRIJDAG

15 april

voormiddag  AFDELING B : groepsgymnastiek
voormiddag  AFDELING C : groepsgymnastiek
namiddag  BAR

Activiteiten kalender
- laagbouw
laagbouw -

week van 18 april – 22 april
voormiddag : keukenactiviteit
en geen koken

ERGO
met Kaat

MAANDAG

18 april

morgen  AFDELING A : ontbijt
morgen/voormiddag  AFDELING A & AFDELING B :

voorbereiding ‘week van de valpreventie’
namiddag  SPORT & SPEL

in het teken van de week van de valpreventie
DINSDAG

morgen/voormiddag  AFDELING C : ontbijt + de ‘val’quiz

19 april

14u30  GROEPSGYMNASTIEK met kleuters

in de polyvalente zaal
WOENSDAG

morgen/voormiddag  AFDELING B : ontbijt +

20 april

gezelschapsspel
morgen/voormiddag  AFDELING C : ontbijt +

valpreventie ‘kies het juiste woord’
namiddag  BINGO
DONDERDAG morgen 

AFDELING C : ontbijt + memory-spel

21 april

‘wat ligt er op mijn bord?’
15u15  EUCHARISTIEVIERING in de polyvalente zaal

aansluitend BAR
VRIJDAG

22 april

voormiddag  AFDELING B : groepsgymnastiek
voormiddag  AFDELING C : groepsgymnastiek
namiddag  BAR

Activiteiten kalender
- laagbouw -

week van 25 april – 29 april
ERGO
met Kaat
MAANDAG

25 april

voormiddag : keukenactiviteit en koken

SPAGHETTI BOLOGNESE
morgen/voormiddag  AFDELING A : ontbijt +

knutselactiviteit : afwerken tiercé spel
namiddag  BEZOEK van de leerlingen 2e leerjaar

van de stedelijke basisschool
met allerlei activiteiten
DINSDAG

morgen/voormiddag  AFDELING C : ontbijt +

verjaardagsapero

26 april

namiddag  BINGO
WOENSDAG

morgen/voormiddag  AFDELING B : ontbijt + krant +

27 april

domino
morgen/voormiddag  AFDELING C : ontbijt + ‘voel’-bingo
namiddag  KOFFIETAFEL met SJOELBAK en

PAARDJESSPEL in de polyvalente zaal
DONDERDAG morgen 

AFDELING C : ontbijt

28 april

+ courgettesoep maken
15u15  EUCHARISTIEVIERING in de polyvalente zaal

aansluitend BAR
VRIJDAG

29 april

voormiddag  AFDELING B : groepsgymnastiek
voormiddag  AFDELING C : groepsgymnastiek
namiddag  BAR

