
 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten  MEI 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

De bezoekers genoten van een lekker paasontbijt 



 

 

 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 (cognitieve stimulatie) 

  

 Namiddag 

❖  We genieten van een lekker ijsje (activiteit dagelijks  leven) 

❖  Petanque (motorische 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 (cognitieve stimulatie) 

 
 

 Namiddag  

❖  Wandelen in de tuin bij mooi weer (stimulatie grove motoriek)  

❖  Gezelschapsspelen en woordzoekers 

(cognitieve stimulatie) 

 

 

 

 

Maandag  2 mei  

Dinsdag 3 mei  
 

 



 

 

 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) 

❖ Bewegingsactiviteit (motorische stimulatie) 
 

 Namiddag 
❖  Crea-activiteit: vogeltjes maken in klei 

(stimulatie fijne motoriek) 

 

 

Donderdag 5 mei  
 

 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 

❖  Riksja  

❖ Verwennamiddag: voetbad, manicure,… 

 (activiteit dagelijks leven) 

 

 

 

Woensdag 4 mei  

 

 



 

Vrijdag 6 mei  
 

 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 

❖  Bloemschikken: Moederdag 

(reminiscentie/ stimulatie fijne motoriek) 

 

Maandag 9 mei  
 

 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  

❖  Antwerpse muzieknamiddag: 

optreden van  Winand en Luc                                               
(cognitieve stimulatie) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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  

❖  Ijskar  

❖ We blijven fit: fifty+ toestellen 

in de tuin. 
(motorische stimulatie) 

❖  De brillenbus komt langs                                          

 

 

 

 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 

❖  Riksja 

❖   Dagelijks groen (activiteit dagelijks leven) 

 

 

Dinsdag 10 mei 

Woensdag 11 mei 

 

 



 

 

 

 Voormiddag 
 

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

❖  Culinaire activiteit: frisse plattekaastaart 
(activiteit dagelijks leven) 

 

 Namiddag 

❖  Kruiswoordraadsel  
(cognitieve stimulatie) 

❖  We genieten van een stukje 

plattekaastaart op ons terras. (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.    

❖ Kruiswoordraadsel  
(concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

 Namiddag 

❖  Bingo 

(concentratie/cognitieve stimulatie)) 

 

Donderdag 12 mei 

Vrijdag  13 mei 

 

 

 



 

 

 

 

 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  
(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.  

❖ Kruiswoordraadsel  
(concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 
 

   Namiddag  

❖  Wandelen in de tuin 
(motorische stimulatie) 
 

❖  Jack komt op bezoek 

Maandag 16 mei 

Dinsdag 17 mei 

 

 

 



 

 

Woensdag 18  mei 
 

 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) 

❖ Bewegingsactiviteit 
(motorische stimulatie) 

 

 Namiddag 

❖  Ijskar  

❖  Zangnamiddag met Marc 

                             (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 Donderdag 19 mei 
 

 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    

❖  Riksja (motorische stimulatie) 

❖  Bezoek van bewoners van assistentiewoningen 

 
 

 



 

 

 Voormiddag  

❖ We lezen samen de krant om op de hoogte te blijven 

van de actualiteit en wat er rondom ons allemaal 

gebeurt.  

             

   Namiddag  

❖ Quiz op terras  
(concentratie/ cognitieve stimulatie)  

 

❖  Babbelcafé op terras 
(Activiteit van het dagelijks leven) 
 

Maandag 23 mei 
 

 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) 

❖ Bewegingsactiviteit 
(motorische stimulatie) 

 

 Namiddag 

❖  Modeshow  
(Activiteit van het dagelijks leven) 

❖  Sjoelbak  
(motorische stimulatie) 

Vrijdag 20 mei 

 

 



 

 Dinsdag 24 mei 
 

 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  

❖  Rollometer (motorische stimulatie) 

❖  Riksja 

 

 

 

 

 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) 

❖ Bewegingsactiviteit 
(motorische stimulatie) 

 

 Namiddag 

❖  Dagelijks groen 
(Activiteit van het dagelijks leven) 
 

Woensdag 25 mei 

 

 

 

 



 

 Donderdag 26 mei 
 

O.H.HEMELVAART: GESLOTEN 

 

 

 
 

 

 

 

Vrijdag 27 mei 
 

 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  

❖  We maken milkshakes 
(Activiteit van het dagelijks leven) 
 

❖  Levensloopspel 
(Reminiscentie) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Maandag 30 mei 
 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  

❖  Bakactiviteit door Myriam 
(activiteit van het dagelijks leven) 
 

 

Dinsdag 31 mei 
 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  

❖  Puzzelen (concentratie/cognitieve stimulatie) 

❖  Gezelschapspelen(concentratie/cognitieve stimulatie) 

 

Cindy, Kelly, Moncy, Nore, Sophie en Valerie 

016/50 95 89 

dagcentrum@dijlehof.be 
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Wandeling tijdens de week van de v 

alpreventie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Petanque en pannenkoeken bakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hond Jack op bezoek en bewegen met Ellen 
 

 


