
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten Juni 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

√ Voormiddag 
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt. (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

  Kruiswoordraadsel 
(concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 

√ Namiddag 
   Fifty+toestellen, wandelen in 

de tuin 
(motorische stimulatie/bloedcirculatie bevorderend) 

 

 

√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt. (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 Bewegingsactiviteit 

(stimulatie grove motoriek) 

 
√ Namiddag 
  Dagelijks groen 

(stimulatie fijne en grove motoriek) 
 
 
 
 

 

 

 Dinsdag 1 juni 

Woensdag 2 juni 

 

 



 

Donderdag 3 juni 
 

√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  

 Bewegen met Cato (motorische stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel 
(concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 
 

√ Namiddag  
  Riksja 

  Smartgames 
(cognitieve stimulatie)  

 
 
 

 

Vrijdag 4 juni 
 

√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt. (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

√ Namiddag  
  Ijskar 

 

 

 

 



 

Maandag 7 juni 
√ Voormiddag 
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt. (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

√ Namiddag   
   Ijskar 

  Beleef TV 
(cognitieve stimulatie) 

 

 

 

 

√ Voormiddag 
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt. (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

√ Namiddag   
   Petanque 

(stimulatie grove motoriek) 
 
 
 
 
 

 

 

Dinsdag 8 juni 
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√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.   

 Kruiswoordraadsel 
(concentratie/ cognitieve stimulatie) 

  Bewegen met Cato ( motorische stimulatie ) 

 
√ Namiddag 
  Gezelschappspelen (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
  Puzzelen (cognitieve stimulatie) 

 

 

 

√  Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

  Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

√ Namiddag 
   Ijskar 
   Beweegeiland (stimulatie fijne en grove motoriek) 

 

 
 

Woensdag 9 juni 

   Donderdag 10 juni 

 

 



 
 

Vrijdag 11 juni 
 

√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 
√ Namiddag  
   Activiteit rond vaderdag: de 

mannelijke bezoekers mogen een 
foto meebrengen uit de oude doos 
waarrond ze iets willen vertellen. 

(reminiscentie) 

 

Maandag 14 juni 
 

√ Voormiddag 

 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 
van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

√ Namiddag 
   Riksja 
   Plateneiland 

(cognitieve stimulatie) 
 
 
 
 

 

 



 

 

Dinsdag 15 juni 
 

√ Voormiddag 

 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 
van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Bewegen met Cato 
(motorische stimulatie) 

 
 

√ Namiddag 
  Ijskar 
  Verzorgingseiland  

(activiteit dagelijks leven) 

 

Woensdag 16 juni 
 

√ Voormiddag 

 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 
van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 Bewegingsactiviteit 

(stimulatie grove motoriek) 

 

√ Namiddag 
  Dagelijks groen 
(activiteit dagelijks leven) 

 

 



 

Donderdag 17 juni 
 
√ Voormiddag  

 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 
van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel 
(concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 

√ Namiddag  
   We maken lekkere crumble 

(activiteit dagelijks leven) 

 

 

√ Voormiddag 

 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 
van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

 

√ Namiddag  
  Wandelen in de tuin (stimulatie grove motoriek) 

  Gezelschapspelen (cognitieve stimulatie) 

 
 

 

Vrijdag 18 juni 
 



 
 

√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt. (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

  Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

 
√   Namiddag    
  Beleef-TV 

(cognitieve stimulatie)   

  

 

 

√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt. (concentratie/ cognitieve stimulatie)  

  Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

√   Namiddag   
  Koffie-eiland ( activiteit dagelijks leven) 

  Mandala’s inkleuren (stimulatie fijne motoriek/creativiteit) 

  

 
 

 

 

 

Maandag 21 juni 

Dinsdag 22 juni 

  

 



 

Woensdag 23 juni 
 

√ Voormiddag 

 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 
van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 
 

√ Namiddag 
  Ijskar 
  Riksja 
  Verjaardagskaarten maken 

(stimulatie fijne motoriek/creativiteit) 

 

Donderdag 24 juni 
 
√ Voormiddag  

 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 
van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

  
√ Namiddag 
  Dagelijks groen 

(motorische stimulatie/fijne motoriek) 

 

 

 



 
 

√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal  
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 Bewegen (stimulatie grove 

motoriek) 

 

 

√ Namiddag  
  Oude kinderliedjes door 

Jef en Wim (cognitieve stimulatie, reminiscentie) 

 

 
 

√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt. (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

  Kruiswoordraadsel 
  Bewegen (stimulatie grove motoriek) 

 
√   Namiddag      
  Koffie-eiland (activiteit dagelijks leven) 
  Puzzelen (cognitieve activiteit) 

 

 

 

Vrijdag 25 juni 

Maandag 28 juni 

  

 

 

 



 

 

 

√ Voormiddag  
 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt. (concentratie/ cognitieve stimulatie)  

  Kruiswoordraadsel 
(concentratie/cognitieve stimulatie) 

 

√   Namiddag   
   Kwartetspel rond 

levensvragen 

(reminiscentie) 

 

Woensdag 30 juni 
 

√ Voormiddag 

 We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 
van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 
gebeurt.  (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Kruiswoordraadsel (concentratie/cognitieve stimulatie) 
 Bewegingsactiviteit (stimulatie grove motoriek) 

 
 

√ Namiddag 
 Wandelen in de tuin (stimulatie grove motoriek) 

  Sjoelbakken 
(stimulatie fijne en grove motoriek) 
 
 

Dinsdag 29 juni 

 

 



 
 
 

Cindy, Kelly, Nore, Moncy en Sophie 

016/50 95 89 

dagcentrum@dijlehof.be 
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