
Jaarplanning 2020  

  

Algemeen 

 

Groepsgymnastiek 

Er wordt wekelijks de maandag en donderdag 

groepsgymnastiek gegeven door de ergotherapeut. 

 

Pedicure 

Er wordt maandelijks afgesproken met de pedicure wanneer zij 

komt en deze afsraken zijn te volgen op de Powerpoint in onze 

leefruimte 

 

Kapster 

Er wordt wekelijks afgesproken met de kapster wanneer zij 

komt en deze afspraken zijn te volgen op de Powerpoint in onze 

leefruimte . 

 

Verjaardagen 

Een individueel feest wordt afgesproken met de familie. 

 

Misvieringen 

Er wordt maandelijks een misviering gehouden in ons 

woonzorgcentrum. Elke week komt de priester de communie 

geven. 

 

Krantje Huyze Den Hoorn 

Elke drie maanden wordt er een krantje gemaakt voor de 

bewoners over de activiteiten die plaats vonden in ons woon- en 

zorgcentrum. Deze start vanaf Januari. 

 

 

 

  

Januari 2020 

Maandag 6 januari 

Drie Koningen: een taart, met koffieboon erin, verstopt voor de 

bewoners. 

(namiddag) 

Vrijdag 17 januari 

Wafelbak voor de bewoners. 

(namiddag) 



Vrijdag 24 januari 

Nieuwjaarsreceptie voor bewoners en de familie. 

(vanaf 14u30) 

Vrijdag 31 januari 

Misviering voor de bewoners 

(Om 15u00) 

   

Februari 2020 

Maandag 3 februari 

Maria Lichtmis met pannenkoeken voor bewoners 

(Vanaf 14h00) 

 

Donderdag 27 februari 

Misviering voor de bewoners vergezeld met een askruisje  

(Om 15h00)  

  

Maart 2020 

Woensdag 18 maart 

Ontbijtbuffet voor de bewoners 

(Om 9u00)  

 

Vrijdag 20 maart 

Wafelbak voor de bewoners 

(Namiddag) 

 

Vrijdag 27 maart 

Misviering voor de bewoners 

(om 15u00)  

 

Dinsdag 31 maart 

Basisschool Sint-Ria op bezoek voor de bewoners 

(Namiddag)  

 

April 2020 

Donderdag 16 april 

Paasviering voor de bewoners 

(Namiddag) 

 

Dinsdag 21 of 28 april 

Senior Fashion: Modeshow 

(Vanaf 14u30) 



 

Vrijdag 24 april 

Pannenkoekenbak voor de bewoners 

(namiddag)  

 

Mei 2020 

Donderdag 14 mei 

Uitstap Mariagrotten in Kleit.  

(namiddag) 

 

Vrijdag 22 mei 

Kermis BBQ voor de bewoners  

 

Donderdag 28 mei 

Pinksterviering voor de bewoners 

(namiddag) 

 

Vrijdag 29 mei 

Wafelbak voor de bewoners 

(namiddag) 

 

Juni 2020 

Dinsdag 9 juni 

Basisschool Sint-Rita op bezoek  

(namiddag) 

 

Donderdag 18 juni 

Italiaanse namiddag voor de bewoners 

(11u00-12u00) 

 

Rode Duivels Europees Kampioenschap (Belgiê voetbal) 

(18u00)  

Donderdag 25 juni 

Misviering voor de bewoners  

(Om 15h00) 

 

Vrijdag 26 juni 

Pannenkoekenbak voor de bewoners 

(namiddag) 

 

 

Juli 2020 

Vrijdag 17 juli 

Wafelbak voor de bewoners 



(namiddag) 

 

Vrijdag 24 juli 

BBQ voor de bewoners 

(Middag) 

 

Vrijdag 31 juli 

Misviering voor de bewoners 

(Om 15h00) 

 

Augustus 2020 

Woensdag 12 augustus 

Mosselfestijn voor de bewoners 

(Middag) 

 

Vrijdag 21 augustus 

Pannenkoekenbak voor de bewoners 

(Namiddag) 

 

Vrijdag 28 augustus 

Misviering voor de bewoners 

 

September 2020 

Zondag 13 september 

Grote BBQ voor de bewoners en de familieleden 

(vanaf 11u00)  

 

Vrijdag 18 september 

Wafelbak voor de bewoners  

(Namiddag)  

 

Vrijdag 25 september 

Misviering voor de bewoners 

(Om 15h00) 

 

Oktober 2020 

Woensdag 14 oktober 

Vlaamse namiddag voor bewoners 

(Middag) 

 

Vrijdag 23 oktober 

pannenkoekenbak voor de bewoners 

(Namiddag) 

 



Vrijdag 30 oktober 

Breugelmaaltijd en misviering voor de bewoners en de 

familieleden 

(Om 15h30) 

 

November 2020 

Woensdag 18 november 

Winter BBQ voor de bewoners 

(Middag) 

 

Vrijdag 20 november 

Wafelbak voor de bewoners overleden bewoners  

(Namiddag) 

 

Vrijdag 27 november 

Misviering voor de bewoners  

(Om 15h00) 

December 2020 

Maandag 7 december 

Sinterklaas op bezoek voor de bewoners 

(Voormiddag) 

 

Vrijdag 11 december 

Winterfeest voor bewoners en de familieleden 

(namiddag) 

 

Vrijdag 18 december 

Pannenkoekenbak voor de bewoners 

(Namiddag)  

 

Woensdag 23 december 

Kerstviering voor de bewoners en de familieleden 

(Om 15u00) 

 

 

Bij grote evenementen wordt de naam van de 

verantwoordelijke vermeldt. 

Bij mooi weer gaan de activiteiten door in onze tuin. 

Activiteiten kunnen veranderen. Deze worden dan 

aangepast en uitgezonden op de Powerpoint in onze 

leefruimte. 

Alles is te bezichtigen op onze Powerpoint die te vinden is in 

onze leefruimte. 

Er komen nog activiteiten bij met andere woon- en 

zorgcentra en deze afspraken zullen terug te vinden zijn op 

de Powerpoint.  


