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Genieten van het mooie weer in onze tuin. 
 



 

  

 

 Namiddag 

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

❖ Bewegingsactiviteit  
(fysieke stimulatie) 
 

 Namiddag 

❖   Smartgames en puzzelen 
(cognitieve stimulatie) 

❖  ijskar 

 

 

 

 

 

  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 

 

 Namiddag 

❖  Wandelen naar de kruidtuin 

(fysieke stimulatie) 
  

 
 

Woensdag 1 september 

Donderdag 2 september 

 



 
 

 

 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 

❖  Smoutbollen Leuven Kermis 
(activiteit dagelijks leven) 

  

Maandag 6 september 

 

 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) 
 
 

 Namiddag   

❖  Dagelijks groen  
(stimulatie fijne motoriek) 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 3 september 

 

 



 

Dinsdag 7 september 
 

 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 

❖  Appelbeignets met  op de 

achtergrond een vleugje muziek door 

Tibor en Janko. 
(activiteit dagelijks leven)  

❖ Riksja 
 

 

Woensdag 8 september 

 

 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 dagelijkse leven) 

 

❖ Leives dialect 

(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 

❖  Crea-activiteit: werken met klei 
(stimulatie fijne motoriek/creativiteit) 

 
 

 

 

 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)  

❖ Bewegingsactiviteit (motorische stimulatie) 

 

 Namiddag 

❖  Sjoelbak 

(stimulatie fijne en grove motoriek) 

 

 

Donderdag 9 september 

Vrijdag 10 september 

 

 



 

 

 

 

  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 

❖  Tentoonstelling Velodroom 
(fysieke en 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) 

❖ Bewegingsactiviteit (motorische stimulatie)  

 

 Namiddag 

❖  Fietsen op de hometrainer 
(motorische stimulatie) 

❖ Petanque 
(motorische stimulatie) 

 

Maandag 13 september 

Dinsdag 14 september  

 

 

 

 



 

 

 

 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 
(fysieke stimulatie) 

❖ Dagelijks groen 
( 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) 
 

 Namiddag 

❖ Puzzelen en smartgames (cognitieve stimulatie) 

❖ Riksja 
 

 

 

Woensdag 15 september 

Donderdag 16 september 

 



 

Vrijdag 17 september 
 

 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) 

❖ Bewegingsactiviteit (motorische stimulatie) 

 Namiddag  

❖  Foto’s uit de oude doos  
(reminiscentie) 

❖  Ijskar 

 

 

Maandag 20 september 
 

 Voormiddag  

❖  We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 
van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal  
gebeurt.   

❖ Kruiswoordraadsel 

(cognitieve stimulatie) 

 

 

 Namiddag 

❖  Culinaire activiteit: 

heksenprotten bakken 

❖ IJskar 
(activiteiten 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) 

❖ Bewegingsactiviteit (motorische stimulatie) 

 

 

 Namiddag 

❖  Weetjes over het wereldkampioenschap wielrennen 

door Wim en Jef 
(cognitieve stimulatie) 

 

Woensdag 22 september 

 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)  

 

 Namiddag 

❖  Schilderen op doek 

(stimulatie fijne motoriek/creativiteit) 

❖ Riksja 

 

 

 

Dinsdag 21 september 

 

 

 



 

 

Donderdag 23 september 
 

 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  

❖  Quiz wereldkampioenschap 

wielrennen 
(cognitieve stimulatie) 

 

 

Gesloten wegens WK Wielrennen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 24 september 

 

 

 



 

Maandag 27 september 

 

 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 

 

 Namiddag  

❖  Beleef-tv (cognitieve stimulatie)   

❖  Dagelijks groen (stimulatie fijne motoriek) 

 

Dinsdag 28 september 
 

 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 
 

 Namiddag  

❖  Ijskar  

❖ Mandala’s inkleuren 
(stimulatie fijne motoriek) 

❖ Wandelen in de tuin 
(fysieke stimulatie) 
  
 

 



 

Woensdag 29 september 
 

 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) 

❖  Bewegingsactiviteit 
(motorische stimulatie) 

 

 Namiddag  

❖  Levensloopspel 

(reminiscentie) 

Donderdag 30 september 

 

 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  

❖  Drankje nuttigen in het wereldcafé 
(activiteit dagelijks leven) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heeft u een vraag of een suggestie,  mail of bel ons: 

• dagcentrum@dijlehof.be 

• 016/50 95 89 

 

 

 

 Cindy, Kelly, Moncy, Nore, Sophie en Valerie 
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Genieten van het muziekoptreden in 

onze tuin 


