Jaarplanning 2018
Iedere week trachten we in de mate van mogelijk een volksspel te spelen. Hiertoe zijn we in de
mogelijkheid omwille van ons eigen klein assortiment aan aangekochte volksspelen.
Tweemaal in de week is er groepsgymnastiek, normaliter op dinsdag door de ergotherapeut, op
donderdag door de animatrice .
’s Morgens worden er naar noodzaak servetten of was geplooid.
Enkele malen in de week wordt de krant gelezen.
Naar de behoefte van de bewoners komt de pedicure langs op dinsdagnamiddag.
Elke dag worden er bewoners verwent met verschillende vormen van relaxatie.
Om de 14 dagen worden enkel bewoners verwent met een manicure, voetbadjes.
Elke donderdagnamiddag verwennen we deze bewoners die niet meer in staat zijn om met andere
activiteiten deel te nemen met individuele massages in aangepast kader.
Eenmaal in de week worden enkele bewoners verwend door de kapster die aan huis komt.
Elke vrijdag hebben de bewoners de kans om de communie te ontvangen. De laatste vrijdag van de
maand is er misviering.
Bij mooi weer zullen we zoveel als mogelijk met onze bewoners in deze landelijke omgeving wandelen.
Bij mooi weer laten we onze vaste activiteiten doorgaan op het terras in onze mooi onderhouden tuin.
Datum familieraad zal op tijd doorgegeven worden door middel van een uitnodiging die op tijd in huis zal
worden uitgehangen.
We verwennen elke bewoner met een individueel verjaardagsfeest, in samenspraak met de familie .
Bij elke uitstap wordt bekeken in welke mate deze haalbaar zijn. In de zin dat we zoveel mogelijk
bewoners willen betrekken in alle activiteiten. Dus wordt soms geopteerd om activiteiten die
buitenshuis georganiseerd worden te laten vallen zodat we bewoners die nooit mee kunnen ook iets
kunnen geven.
Activiteiten kunnen veranderen , dit wordt duidelijk gemaakt door de weekkalender die elke maandag
wordt uitgehangen op het bord en vergroot wordt uitgeschreven op een ander bord.
Wijzigingen in de jaarkalender worden aangegeven in ”’t gazetje “ .
Kijk onze webpagina ook regelmatig na op wijzigingen

Januari 2018

Een nieuw “gazetje” voor bewoners en familie met info vanuit ons woonzorgcentrum
6: Driekoningen: taart met koffieboon, wie hem vindt is de koning.
11: maandelijkse weging
17: hoger –lager quiz
24: praatnamiddag
27: maandelijkse misviering

Februari 2018
2: Maria Lichtmis vieren met pannenkoeken
8: maandelijkse weging
14: zangnamiddag
23: carnaval vieren in Wzc de stek in Sijsele .
24: maandelijkse misviering

Maart 2018
2: keyboard en accordeon muziek ; Wzc st-Laureins komt op bezoek.
8: maandelijkse weging
9: uitstap naar Carrefour St-Kruis met Lunch
14: zangnamiddag
30: Pasen vieren met de kindjes van 1ste en 2de leerjaar basisschool St- Rita
31: maandelijkse misviering

April 2018
Deze maand een nieuw “gazetje” met info vanuit ons woonzorgcentrum
4: zangnamiddag
12: maandelijkse weging
14 : voorjaarsmodeshow “ Dimoda”
22: bewonersraad

24 : bezoek aan de markt in Maldegem
28: maandelijkse misviering

Mei 2018
10: maandelijkse weging
19: kermisweekend Den Hoorn.
Dit jaar houden we onze kermis in huis : ’s middags worden de bewoners verwent met een barbecue. In
de namiddag zorgen voor wat muzikaliteit , een accordeonist komt ons woonzorgcentrum opvrolijken.
26: maandelijkse misviering
31: mariabezinning aan Maria grot te Kleit

Juni 2018
8 : kindjes basisschool komen op bezoek
11 : ontbijtbuffet
14: maandelijkse weging .
30: maandelijkse misviering
uitstap naar zee : voetjes in het water baden. ( enkel bij mooi weer!)

Juli 2018
Deze maand een nieuw “gazetje” met info vanuit ons woonzorgcentrum
4: middag met muziek en ijsjeskraam
10: maandelijkse weging
13: praatnamiddag
18: BBQ voor bewoners 's middags
27: maandelijkse misviering
Bij mooi weer worden er voetbadjes met massage gegeven in de tuin.
Tijdens de zomermaanden doen we geen uitstappen buitenshuis omwille van minder personeel. Ook is
er voldoende mogelijkheid om buiten te genieten van de omgeving.

Augustus 2018
maandag 6: maandelijkse weging
Woensdag 8: mosselfestijn
donderdag 9: Line dance komt langs
Dinsdag 14: zangnamiddag

woensdag 22: borrelnamiddag in de tuin bij mooi weer. WZC Warmhof Maldegem komt op bezoek.
muziek: Harry komt ons amuseren
we bieden een muziekale namiddag aan met cocktails!

vrijdag 31: maandelijkse misviering
Bij mooi weer voetbadjes met massage in de tuin.
Tijdens de zomermaanden doen we geen uitstappen buitenshuis omwille van minder personeel. Ook is
er voldoende mogelijkheid om buiten te genieten van de omgeving.

September 2018
dinsdag 4: maandelijkse weging
zondag 9: jaarlijkse barbeque voor bewoners en familie
woensdag 19: bewonersraad
vrijdag 21: Belgische middag met friet en frikandel voor de bewoners
dinsdag 25: uitstap naar WZC St-Laureyns
vrijdag 28: misviering

Oktober 2018
Deze maand een nieuw “gazetje” met info vanuit ons woonzorgcentrum
dinsdag 2: uitstap naar Sluis
dinsdag 9: maandelijkse weging
vrijdag 12: wandeling in de buurt met tussenstop aan de buurtwinkel
woensdag 17: oliebollenbak in de namiddag

vrijdag 26: misviering voor overleden bewoners , gevolgd door breughelmaaltijd.

November 2018
woensdag 7: najaarsmodeshow “ Dimoda +”
dinsdag 13: maandelijkse weging
woensdag 14: uitstap Carrefour lunchgarden
woensdag 28: kaas- en wijnavond op z'n Frans
vrijdag 30: maandelijkse misviering

December 2018
woensdag 5: Sinterklaasfeest kindjes van personeel en kleinkinderen bewoners
woe 12: maken van kerststukjes
vrijdag 14: Kerstmarkt in de namiddag
woensdag 19 : Bewonersraad
?: Kerstbezoek van kindjes van school
vrijdag 21: Kerstviering gevolgd door receptie
* indien nog mogelijk in maand December uitstap naar Kerstmarkt

