
2/12/2019 MAANDAG

10:00   KRANTENGROEPJE 

  (Vergaderzaal)

3/12/2019 DINSDAG

16:15   OPTREDEN – Avondconcert

  door blazers en gitaristen van

  Muziek en Woord

  (Cafetaria de Plokker)

6/12/2019 VRIJDAG

14:30   INDIVIDUELE BEGELEIDING

  Bezoek van Sint en zijn Pieten

  door leerlingen van Spalier en

  Drieweg (Op kamer)

9/12/2019 MAANDAG

10:00   KRANTENGROEPJE 

  (Vergaderzaal)

10/12/2019 DINSDAG

13:00   RADIO COPAIN (Vergaderzaal)

13/12/2019 VRIJDAG

14:00   OPTREDEN – Kerstliedjes doo

  pianist/keybordspeler

  (Cafetaria de Plokker)

14:30   KAMERBEZOEK – ZV 1

  (Op kamer)

ACTIVITEITEN DECEMBER
WZC EMMAUS
WIJZIGING ACTIVITEITENKALENDER
We willen in huis nog meer inzetten op bewonersgericht werken. Voorheen werd de planning 

voor de activiteiten een maand op voorhand vastgelegd. Voortaan willen we korter op de bal 

spelen zodat we beter kunnen afstemmen op de wensen en de suggesties van de bewoners zelf. 

Het animatieteam zal de activiteiten inplannen op vraag van, en na overleg met, de bewoners. De 

medewerkers gaan in gesprek met de bewoners over wat ze graag nog eens zouden doen, spitsen 

de oren wanneer bewoners spontaan vertellen over wat ze nog eens wensen en observeren om 

te ontdekken waar de bewoner van geniet,... 

De planning van de grotere activiteiten zal nog steeds te vinden zijn in ‘t Gasthuyzeken. De planning 

van de andere activiteiten zal steeds beschikbaar zijn op het infokanaal op de tv’s. Wij luisteren 

graag naar jullie feedback over deze nieuwe manier van werken die wij ook zelf zullen evalueren.

ALGEMENE INFO
• EUCHARISTIEVIERING: wekelijks op donderdag om 10.00 uur 

in De Plokker van het woonzorgcentrum.

• In Cafetaria DE PLOKKER is iedereen welkom voor een gezellig samenzijn, een dampend kopje 

koffie, een heerlijke pannenkoek, ... 

Cafetaria De Plokker is geopend op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Bekijk zeker ook de affiche voor de extra geopende dagen.

Openingsuren cafetaria: - weekdagen: 14.30 – 16.30 uur

    - weekend: 14.30 – 17.30 uur

ACTIVITEITENKALENDER



16/12/2019 MAANDAG

10:00   KRANTENGROEPJE

  (Vergaderzaal)

14:30   GYMNASTIEK met leerlingen

  van het 2° leerjaar

  (Cafetaria de Plokker)

18/12/2019 WOENSDAG

14:30   VERJAARDAGSFEEST voor de

  jarige bewoners van oktober,

  november en december

  (Cafetaria De Plokker) 

20/12/2019 VRIJDAG

14:30   KAMERBEZOEK – ZV 1

  (Op kamer)

23/12/2019 MAANDAG

10:00   KRANTENGROEPJE

  (Vergaderzaal)

24/12/2019 DINSDAG

14:30   APERITIEFNAMIDDAG n.a.v. 

  Kerstmis (Cafetaria de Plokker)

27/12/2019 VRIJDAG

14:30   KAMERBEZOEK – ZV 1 

  (Op kamer)

30/12/2019 MAANDAG

10:00   KRANTENGROEPJE

  (Vergaderzaal)

ACTIVITEITENKALENDER

Middagmaal bereiden



ACTIVITEITENKALENDER

Koekjes bakken voor Roze Neuzendag

Beleef TV Papier maché



ACTIVITEITENKALENDER

Optreden zingende zussen


