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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  

- Kerstmarkt: zelfgemaakte spulletjes verkopen voor het goede doel (vogelhuisjes, vogeleten, lampje). 
Bewoners vonden het zinvol om voor de kerstmarkt creatief bezig te zijn, zeker wanneer dit gelinkt 
is aan een goed doel.  

- Optreden Ierse volksdans cafetaria: tapdansen op het podium in De Dennen was geweldig. Er waren 
enkele kinderen aanwezig om de bewoners te brengen naar dit optreden. Goede samenwerking! 

- Zwemmen GielsBos: bewoners willen graag eens naar de wellness, dit is daar ook mogelijk. Elke 
maand, afwisselend zwemmen en wellness. Dat is het plan voor dit jaar. We hebben 3 familieleden 
die interesse hebben om dit jaar eens deel te nemen met bewoners. We vragen hulp van familie en 
vrienden om bewoners hierbij te assisteren: aan- en uitkleden + assistentie in het water. Er is steeds 
professionele hulp aanwezig van een redder. 

- Kerstfeest met familie/vrienden in kapel: heel goed dat we met z’n allen samen konden vieren. Hier 
heeft iedereen veel deugd van gehad. Een 3-gangenmenu met optredens tussendoor door het 
personeel. We hebben afgesloten met een mooie speech van Simone. Zij was het personeel en de 
familie zeer dankbaar “om er te zijn voor hen”. 

- Femke, begeleidster bij zorggroep Amanis, komt op geregelde tijdstippen - vaak dinsdagnamiddag - 
helpen met enkele vrijwilligers op onze afdeling. Het vinden en behouden van een zinvolle daginvulling 
vinden wij beide belangrijk. We merken dat dit een samenwerking is die loont voor iedereen. Bewoners 
kunnen zich goed vinden in de zachte manier van communiceren met elkaar. Deze vrijwilligers hebben 
een lichte mentale beperking. Zij hebben ons alvast geholpen met het snijden van de frietjes, 
decoratie van de kerstbomen, nieuwe jaarkalenders maken, …  

- In de toekomst is het mogelijk dat er op maandagnamiddag iemand helpt bij het zangkoor/volleybal. 

- Lichtjeswandeling De Dennen: veel lichtjes! Gezellig!  

 

Activiteiten in de toekomst 

- Bewoners gaven aan graag verwend te worden door massages, geschminkt worden, nagellak, watjes 
op de ogen, ... We hebben een massagestoel aangekocht. Bewoners vinden dit (soms) wat te hard. 
We hebben nu een andere aangekocht, dit heeft een warmte functie en trilfunctie. Deze is erg in trek.  

- Om de bewoners nog beter te kunnen verwennen, hebben we ook 2 warmtekussens aangekocht voor 
de nek. We merken op dat bewoners deze dagen erg kunnen genieten van warmte en koestering.  

  



 

- We hebben ook een verzwaringsknuffel aangekocht. Deze verzwaarde knuffel kan helpen om tot rust 
te komen, omdat ze een (diepere) druk geven op het lichaam of een bepaald lichaamsdeel.  

- We hebben een projectorlamp gekocht om in het salon of op de kamer te gebruiken. Deze 
sfeerverlichting vult de hele ruimte met sterren, de maan, lichtstralen, ... Deze is zelf in te stellen. 
Bewoners geven aan dat dit heel speciaal en interessant is. 

- Maandelijks zal er een misviering zijn op de afdeling (13/01, 10/02, 10/03, ...) Deze datums zullen op de 
affiche uit hangen. Op belangrijke dagen is er ook een misviering in de kapel voor alle bewoners. De 
eerstvolgende is woensdag 22 februari (Aswoensdag). 

- Maandag 23 januari komt er een audioloog langs in “De Dennen”. Graag vooraf inschrijven bij de 
ergotherapeut.  

- Donderdag 9 februari is het rolstoeldansen voor iedereen die dit wenst. Vrijwilligers mogen zich steeds 
aanwenden. 

 
Verbetersuggesties, ideeën, opmerkingen 

- Kunnen we de huiselijkheid vergroten door (eigen) servies van thuis aan te bieden tijdens het 
maaltijdgebeuren? Deze opmerking kwam vanuit ons eigen zorgteam. Tijdens het ontbijtgroepje willen 
we de tafels dekken met mooi servies van vroeger. Eten uit een mooi bord maakt dit 
ochtendgebeuren nog een tikkeltje meer gezellig. We verzamelen nu dus graag servies, liefst zoals 
vroeger. Een gouden randje, bloemetjesmotief, ... alles is welkom, als het voor de bewoners maar 
aantrekkelijk is als ontbijtbordje. We hebben reeds tassen ontvangen van een familielid van een 
bewoner, waarvoor dank! Ondertussen hebben we ook mooie borden gekregen.  

- We willen graag een kast op de afdeling voorzien voor de familie. Hierin zitten bordspelen, kaarten, 
puzzels, tekeningen, kruiswoordraadsels, quiz, nagellak, massageolie, … vanalles om eens tussen te 
snuisteren en ideeën op te doen. Een spel of activiteit maakt het (soms) makkelijker om in interactie 
te gaan met anderen. Er is oprechte aandacht voor elkaar en het neigt naar een sterkere band 
onderling. Eigenlijk gaat het simpelweg over “samen tijd doorbrengen”. Het zorgt voor een goede sfeer, 
gezelligheid, verbondenheid en is ook belangrijk voor het zelfvertrouwen. Indien de familie of vrienden 
zelf nog spelen hebben die niet gebruikt worden thuis en ideaal zouden zijn voor onze afdeling, mogen 
deze ook meegebracht worden.  

- We gaan ook een fotoalbum maken van 2023. Dit album zal op de kast staan met leuke foto’s van 
activiteiten, uitstappen en leuke momenten. Iedereen is vrij om deze in te kijken. We vragen vriendelijk 
om het fotoalbum steeds terug op de kast te leggen. 

- Fysio/ergoruimte gezellig aankleden. Er zijn al heel wat ideeën om deze plek uitnodigend te maken. 
Belangrijk is dat het zowel een fysioruimte is als een huiselijke plek om te vertoeven voor familie, 
activiteiten, … Er moet zeker oefenruimte worden voorzien (fietsen, katrollen en handbike) alsook een 
plek voor familie waar het mogelijk is een spel te spelen / bij te babbelen bij een tasje koffie. 

- Bewoners vinden het nog onduidelijk wat het menu van de dag is. We gaan bekijken of we in het 
salon een menukaart kunnen bevestigen waardoor dit duidelijker wordt. Ondertussen is er een 
oplossing gevonden, bewoner geeft aan hier blij mee te zijn. 


