
 

         Activiteitenprogramma van 19 oktober tot en met 25 oktober 
 

 

            maandag 19 oktober 2020 
voormiddag:  
op de 1e, de 2e en de 3e verdieping: individuele begeleiding. 
+ op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen BINGO met Els om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen schijvenspel met Kim en Stefan in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: figurenlotto met Eveline in het babbelsalon. 
 

 
 

          dinsdag 20 oktober 2020 
voormiddag: 
op de 1

e
 verdieping: individuele begeleiding met Els 

op de 3e verdieping: bij droog weer gaan we coronaproof winkelen met enkele bewoners.  
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: kegelen met Magalie om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Perudo met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: gezellige namiddag met Eveline in het babbelsalon. 
 
                        Avond: Op de 1e verdieping starten we om 17u met een aperitiefje om  
                                nadien een gezellige Chinese avond te beleven!  
  
 

       

                                       woensdag 21 oktober 2020 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: individuele begeleiding door Magalie. 
op de 2e verdieping: individuele begeleiding door Stefan en Kim. 
op de 3e verdieping: tuinbezoek met Eveline bij mooi weer. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping maken we een creatief werkstuk om 14u in het babbelsalon met Magalie  
op de 2e verdieping: we trainen onze hersenen met rebussen in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we gaan Samen Lezen met Peggy om 13u30 in het babbelsalon. 
 

 

             donderdag 22 oktober 2020 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: schilderen van kleiparels met Eveline in het babbelsalon.  
 

namiddag: 
op de 1e verdieping spelen we het spel "wie, wat waar?" met Magalie om 14u in het babbelsalon  
op de 2e verdieping: taalspelletjes (woordenlijsten en raadsels) met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon. 
 
  

                                   vrijdag 23 oktober 2020 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: seniorengym met de kine om 10u15 in het babbelsalon, 

                     met aansluitend om 11u een gebedsmoment met Raymond.  
op de 2e en de 3e verdieping: individuele begeleiding.  
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: verzoeknummers via Youtube op de tv in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: sprookjes anders verteld door Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we kijken samen naar de film "The Nutty Professor" met Jerry Lewis in het babbelsalon. 
 
 
 !!! Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19, mag iedereen enkel  
                                                op zijn / haar verdieping aan de activiteiten deelnemen!!! 


