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Doel van vandaag 

Overlopen wat reeds goed gaat, wat je zeker wenst te behouden en waar er eventueel verbeteringen 
kunnen aangebracht worden.  

 

Overlopen vorige activiteiten  

- Hilde op de koffie 

o Ongeveer één keer per maand komt Hilde bij ons op de koffie. Er wordt dan gesproken 
over noden en wensen van onze bewoners, het leven in De Dennen, enz. Onze bewoners 
gaan dan zelf in gesprek en zoeken mee oplossingen wanneer nodig.  

o Bewoners vinden het fijn dat ze gehoord worden en mee inspraak krijgen in het leven 
hier in De Dennen. Dit willen we zeker blijven doen. 

 
- Middagmaal met kaas- en garnaalkroketten 

o Wanneer we middagmaal deden met kaas- en garnaalkroketten op vraag van een 
bewoner, waren er vooral curryworsten en vleeskroketten mee uit de keuken gekomen. 
Dit vond de bewoner die dit gevraagd had jammer.  

o Nog eens op menu zetten? 

o De deelnemende bewoners vonden het fijn om eens gefrituurde snacks te eten. Er werd 
toen ook veel gegeten. Volgende keer met de hele afdeling samen ’s middags frieten 
met frituursnacks? 

 
- Verjaardagsontbijt + ontbijt voor speciale gelegenheden 

o Moeten we blijven doen, valt bij iedereen in de smaak. Leuk om allemaal samen aan 
tafel te ontbijten. Uitgebreid ontbijt.  

o Wat willen we nog eens op tafel? Rozijnenbrood, kleine koffiekoeken, croissants, kaas, 
hesp, iets met ei, chesterkaas, brie. 

 
- BBQ (+ voorbereiding) 

o Zelf voorbereidingen doen vinden we leuk, maar we willen niet de hele dag aan het werk 
zijn. Prima als namiddagactiviteit. 

o Wat willen we volgende keer nog eens eten? Hamburgers, (witte) worsten, saté, steak, 
scampi (met aangepaste saus zoals looksaus, iets dat goed af smaakt). 

 
  



 

- Draaiorgel 

o Niet iedereen vond dit even fijn om te beluisteren, maar anderen waren dan wel 
enthousiast. Voorstel: één keer per jaar deze man laten langskomen met zijn orgel.  

 
- Optreden Ierse dans 

o Zeer geslaagd. De meisjes hadden allemaal een bijpassende outfit aan. Spijtig dat we het 
tapdansen niet zo goed hoorden door de ondergrond van het podium. 

o Ze mogen volgend jaar terug komen. 

 
- Kerstmarkt 

o We hebben ook dit jaar voor de feestdagen weer een kleine kerstmarkt georganiseerd. 
De opbrengst hiervan gaat naar ons goed doel. Dit is momenteel een speciale, 
aangepaste rolstoel met brede banden waarmee de bewoners op een vlotte manier 
buiten in het bos kunnen gaan wandelen.  

o Niet iedereen knutselt even graag, maar dit is ook geen probleem. 

o Geen concrete suggesties/ideeën voor nieuwe knutselwerkjes. 

o Volgende keer zou het fijn zijn moesten we iets kunnen drinken/eten in de cafetaria na 
het bezichtigen van de kerstmarkt (pannenkoeken, wafels, Glühwein, warme chocomelk, ...) 

 
- Kerstfeest 

o Dit was voor iedereen goed bevonden. Aangenaam feestje.  

o Fijn dat de familie weer kon deelnemen (twee familieleden per bewoner). 

o Het eten was lekker en (uiteindelijk) ook voldoende. Goed dat de keuken het menu 
voorziet (hapje, soep, hoofdgerecht en dessert) en ook elk jaar afwisselt. 

o We hebben geen zanger(s) gemist. We hebben in plaats hiervan kerstmuziek en foto’s 
afgespeeld via de TV. Zanger/optreden tussendoor mag, maar moet niet. 

▪ De gasten die vlak aan de TV zaten, hadden met momenten wel klachten over 
de muziek die te luid stond. Wanneer deze stiller gezet werd, konden de gasten 
aan de andere kant van de zaal de muziek weer niet goed meer horen. Misschien 
dat het mogelijk is om volgend jaar ook muziekboxen te voorzien aan de andere 
kant van de zaal zodat iedereen geluid hoort? 

▪ Tegen het einde van het kerstfeestje is er nog een klein “Spaans” optreden 
geweest. Deze muzikanten hadden goed gespeeld, ze vielen in de smaak. 
Eventueel hen vragen of ze volgend jaar even terug willen komen? 

 
  



 

- Wafels bakken met Ingrid (dochter Magda) 

o Dit viel zeker in de smaak. Fijne namiddag(en). 

o Zouden jullie graag vaker een familielid of vrijwilliger op de afdeling hebben? Eventueel 
om bij jullie een praatje te komen maken en een koffie te drinken, gezelschapsspelletje 
speelt, handwerken, …? Eventueel een vrijwilliger die met haar hondje langkomt? Hier 
staan we zeker voor open! 

 
- Mannennamiddag 

o Een namiddagje samen met de mannen van heel De Dennen. Samen babbelen met een 
hapje en drankje.  

o Dit viel in de smaak. Onze mannen vinden dit zeker voor herhaling vatbaar. Meer hebben 
we niet nodig.  

 
- Uitstap naar het Boerenijsje te Loenhout 

o Er werden (vooral vanwege het koudere weer) hoofdzakelijk wafels en pannenkoeken 
gegeten, minder ijs. Deze waren zeker lekker. Voor herhaling vatbaar. Je kon er warm 
binnen zitten en er was voldoende plaats. Vriendelijke bediening. De afstand was niet te 
ver. Fijn dat er naast enkel ijs (zoals in Zoersel) ook andere dingen te verkrijgen waren. 

 

Activiteiten in de toekomst (de volledige kalender kan je terugvinden op het bord in onze gang) 

- Zwemmen in Het GielsBos: dit hebben we al verschillende malen gedaan. Vooral één specifieke 
bewoner geniet hiervan, andere bewoners zijn hier niet altijd voor te vinden. Er is echter ook een 
wellness gedeelte aan het zwembad. Er kwam laatst de vraag van enkele bewoners of we daar ook 
eens naartoe kunnen gaan. Dit hebben we ondertussen kunnen inplannen. Zwemmen staat nu bijna 
elke maand afwisselend met de wellness op onze agenda. Voor deze uitstappen kunnen we steeds 
hulp gebruiken van familie of vrienden. Deze kunnen mee assisteren bij het aan- en uitkleden en in 
het water zelf. Er is steeds een redder aanwezig die mee helpt waar nodig. 

- 30 januari: er komen scholieren van het 4e leerjaar op bezoek. We gaan hiermee een soort van 
turnles met opdrachtjes doen. 

- 1 februari: de Tornadodansers komen optreden voor carnaval.  

- 2 februari: het mobiele winkeltje komt langs. 

- 8 februari: er komt iemand klankmeditatie geven. Dit doen we met enkele bewoners van 
verschillende afdelingen. 

- 13 februari: zwemmen. 

- 14 februari: we bakken we in de namiddag pannenkoeken in de ontmoetingsruimte. Iedereen (ook 
familie) is welkom. Voor de koppeltjes wordt vooraf nog een Valentijnsdiner georganiseerd.  

- 16 februari: verjaardagsontbijt 

- 22 februari: Aswoensdag met misviering voor alle bewoners in de kapel 

  



 

- 23 februari: uitstap naar boerenijsje met bewoners die vorige keer niet mee konden gaan. 

- 28 februari: spaghetti maken als avondmaal. 

- 2 maart: mobiele winkeltje op onze afdeling. 

- 8 maart: optreden: klassiek concert. 

- 9 maart: Breugheltafel. 

- 13 maart: zwemmen (wellness). 

- Middagmaal: minimum 1 keer per maand maken we met een groepje bewoners zelf ons 
middagmaal. Elke dinsdag maken we zelf soep voor de hele afdeling. 

 

Verbetersuggesties, ideeën, opmerkingen 

Wat vinden jullie als bewoner over jullie verblijf hier?  
Wat zouden jullie veranderen als jullie hier directeur zouden zijn? 
 
- Algemeen: bewoners zijn tevreden en zouden niet echt dingen veranderen. Ze weten niet wat ze 

anders zouden doen of wat hun verblijf nog aangenamer kan maken. 

- F. wil Metejoor wel eens zien. Te duur om in De Dennen te laten optreden... Op groot scherm laten 
zien in onze fysio. 

- M. zingt graag. Ze wil graag meer zingen, maar moet geen hele namiddag duren. Liedjes van vroeger 
en nu. Samen een zanglijstje maken? F. heeft graag rust, rustige muziek vindt hij aangenaam. 

- M. is tevreden: “Ik word graag met rust gelaten en dit wordt ook gedaan.” Ze weet dat ze steeds 
mee kan en mag doen of zelf activiteiten kan aanhalen die ze leuk vindt. 

- L. wil graag volgende keer een dubbel worstenbrood in plaats van enkel, we zijn wel tevreden dat 
we al een worstenbrood krijgen. 

- J. is niet altijd tevreden over het eten en de menu’s. Deze komen niet altijd overeen. Bijvoorbeeld: 

o Kaas- en vleeskroketten om het menu en we kregen geen vleeskroketten… Er waren 
toen wel curryworsten… 

o Wanneer er rozijnenbrood op het menu staat krijgen we soms 1 sneetje, soms 2 of 3, 
maar als we er meer willen krijgen we gewoon brood. Te weinig rozijnenbrood? Niet elke 
medewerker vraagt ons hoeveel sneden (rozijnenbrood) we graag hebben. 

o Graag meer slaatjes bij het brood meegeven. Dit eten we graag. Vooral tijdens de 
broodmaaltijd ’s avonds. Zelf in ergo (wekelijks) een extra slaatje maken voor bij de 
boterhammen? 

 
 
 


