
 

 

 

 

Activiteiten Dagcentrum 

September 2022 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

We bakten een lekkere chocolade-courgette taart met 

oogst uit eigen 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)  

❖ Kruiswoordraadsel 
 

 Namiddag 

❖  Ijskar 

❖  Riskja 

❖   Activiteit ‘Terug naar school’ 
(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  
(concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 

 Namiddag 

❖  Muziekbingo  
(cognitieve stimulatie) 

 
 
 
 

 

Donderdag 1 september 

Vrijdag 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)  

❖ Bewegingsactiviteit (fysieke stimulatie) 
 

 Namiddag 

❖  Kruiswoordraadsel  
        (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
❖   Verhalenbazaar: Kermisverhalen (reminiscentie) 

 

Dinsdag 6 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) 

❖ Culinaire activiteit: We maken een frisse zomerse 
platte kaastaart (activiteit dagelijks leven) 
 
 

 Namiddag   

❖  Kruiswoordraadsel 
(concentratie/cognitieve stimulatie) 

❖  We genieten van een tas koffie van het koffie-eiland 

met een stuk platte kaastaart (stimulatie sociale contacten) 

 

 

Maandag 5 september 

 

 



 

Woensdag 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) 

❖  Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

❖  Bewegingsactiviteit (fysieke stimulatie) 

 

 Namiddag 

❖  Wandelen in de tuin (fysieke stimulatie) 

❖  Puzzelen en mandala’s inkleuren 
(cognitieve stimulatie) 
  

Donderdag 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  

❖  We genieten van Appelbeignets voor Leuven Kermis!  
(Activiteit van het dagelijks leven) 

❖  Zangnamiddag (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   

❖   Jack de assistentiehond komt op 

bezoek 

❖ Culinaire activitiet: Pannenkoeken 

met ijs van onze ijskar  
(Activiteit van het 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  
 

 Namiddag 

❖  Ijskar 

❖  Dagelijks groen: goudsbloemen zaaien 
(fysieke/cognitieve stimulatie)  

 

 

Vrijdag 9 september 

Maandag 12 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 

❖  Petanque buiten bij goed weer, 

anders bowling binnen 
(fysieke stimulatie)  

❖ Smoutebollen van het ‘wit 

madammeke’ 

(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) 

❖ Bewegingsactiviteit (motorische stimulatie) 

❖ Kruiswoordraadsel  
(concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 

 Namiddag 

❖  Crea-activiteit (stimulatie fijne motoriek/creativiteit) 

Dinsdag 13 september 

Woensdag 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 

❖  Dijlehof Quiz (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 

❖  Handmassage en 

manicure  
(activiteit dagelijks leven) 

  
 

 

 

 

Donderdag 15 september 

Vrijdag 16 september 
 

 



 

 

Maandag 19 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) 

 

 

Dinsdag 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 (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

 Namiddag 

❖  Wandeling naar het Refugehof 
(fysieke 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 (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

❖ Bewegingsactiviteit (fysieke stimulatie) 

 

 Namiddag  

❖  Muzieknamiddag met vrijwilliger 

Marc: Liedjes van Eurosong  
(cognitieve stimulatie) 

 

Donderdag 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 

❖  Koffie-eiland (activiteit dagelijks leven) 

❖  Quiz (cognitieve stimulatie) 

  

 

Woensdag 21 september 

 

 



 

Vrijdag 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  

❖   Activiteit door Jef en Wim: 

de muziek en het leven van  

Jacques Brel (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 (cognitieve stimulatie) 

 

 Namiddag 

❖  Sjoelen (fysieke stimulatie) 

 

 

 

Maandag 26 september 

 



 

Dinsdag 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 (concentratie/ cognitieve stimulatie) 

 

 Namiddag  

❖ Raamschilderen door leerlingen 

van het Sint-Pieterscollege  
(intergenerationele ontmoeting) 

 

 

Woensdag 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 (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
❖  Bewegingsactiviteit (fysieke stimulatie) 

 

 Namiddag  

❖  Ijskar 

❖   Dagelijks groen 
(stimulatie fijne motoriek) 

 

 

 



 

Donderdag 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) 

❖  Kruiswoordraadsel (concentratie/ cognitieve stimulatie) 
 

 Namiddag  

❖  Muzieknamiddag  
(cognitieve stimulatie) 

 

Vrijdag 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  

❖  Bezoek aan 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 en Sophie 
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