
UPDATE: Wijzigingen in het zomerprogramma 

 
 

Beste familie,  

Door de huidige stand van zaken moeten we ons zomerprogramma aanpassen. We gaan 
werken op een kleinere schaal om zoveel mogelijk kruising te voorkomen en de bubbels 
klein te houden.  

 

ZOMERSE SFEERMOMENTEN IN DE WINGERD IN JULI 

KLEIN ZOMERMOMENT OP HET TERRAS 

  
1. Keizer Tinnitus op dinsdag 28 juli om 18u30 tot 19u30 

Enkel voor bewoners en hun familie van woningen 9 en 10 -> AANPASSING 

Keizer Tinnitus klinkt als **** in je oren. 
Met een combinatie van drum, gitaar, accordeon, bas, ukelele en zottigheid 

vullen zij die **** in met Nederlandstalige kleinkunst uit het collectief geheugen. 
Wil je er graag bij zijn, meld je komst ten laatste op 24 augustus via 
mail Wingerd@wingerd.info en geef door met hoeveel personen je aanwezig zal zijn + 
naam bewoner / woning + Tinnitus. 
Wij verwittigen de woning zodat deze op de hoogte is en de bewoner je kan opwachten 
aan de deur. 

  
2. Filip & Bart op dinsdag 4 augustus van 18u30 tot 19u30 

Enkel voor bewoners en hun familie van woningen 11 en 12 -> AANPASSING 

Filip & Bart brengen akoestische nummers op de gitaar. 
Wil je er graag bij zijn, meld je komst ten laatste op 3 augustus via 
mail Wingerd@wingerd.info en geef door met hoeveel personen je aanwezig zal zijn 
(inclusief bewoner)+ naam bewoner en woning + Filip & Bart. 
Wij verwittigen de woning zodat deze op hoogte is en de bewoner je kan opwachten aan 
de deur. 

  
3. Pianist-Yves  op dinsdag 11 augustus van 18u30 tot 19u30 

Enkel voor bewoners en hun familie van woningen 13 en 14 -> AANPASSING 

Yves brengt op de piano eigen nummers en covers. 
Wil je er graag bij zijn, meld je komst ten laatste op 10 augustus via 
mail Wingerd@wingerd.info en geef door met hoeveel personen je aanwezig zal zijn 
(inclusief bewoner)+ naam bewoner en woning+ piano Yves. 
Wij verwittigen de woning zodat deze op de hoogte is en de bewoner je kan opwachten 
aan de deur. 
 

 

4. Leo & Les Tricastins  op dinsdag 25 augustus van 18u30 tot 19u30 

Enkel voor bewoners en hun familie van woningen 15-16 en flats -> AANPASSING 

Leo & Les Tricastins brengen Franse populaire chansons. 
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Wil je er graag bij zijn, meld je komst ten laatste op 24 augustus via 
mail Wingerd@wingerd.info en geef door met hoeveel personen je aanwezig zal zijn+ 
naam bewoner / woning + Leo. 
Wij verwittigen de woning zodat deze op de hoogte is en de bewoner je kan opwachten 
aan de deur. 

  
Naast ons aanbod van kleine zomermomenten op het terras hebben we ook een 
ander aanbod voor bewoners en hun familie. 

  
Iedere maandag wordt er om 11u in lokaal 1-2 een klein pianoconcertje gebracht 
door Magali Thomassen. 
Je kan je familielid begeleiden naar deze activiteit. Ook hier moeten we rekening houden 
met de nodige maatregelen in verband met Corona. 
Op maandag 3 augustus zal Nalalija Bonic dit pianoconcert verzorgen. 
-> AANPASSING: 

• Maandag 27 juli: Dagcentrum en kortverblijf 

• Maandag 3 augustus: Woningen 1 en 2 

• Maandag 10 augustus: woningen 3 en 4 

• Maandag 17 augustus: woningen 5 en 6 

• Maandag 24 augustus: woningen 7 en 8 

• Maandag 31 augustus: woningen 9 en 10 

• ... 

  

Iedere donderdagavond zingen we in kleine groep rond het vuur. 
Ben je er graag bij, laat dit dan ook weten via mail 
naar Wingerd@wingerd.info. met vermelding naam bewoner, woning… en datum 
van het evenement en wij brengen dan de woning op de hoogte zodat je bewoner 
klaarstaat. 
Inschrijven kan tot de dag voor het evenement. 
  
 - Op donderdag 30 juli begeleidt Mark Snackaert  deze activiteit 

Van 17u00 tot 17u45 voor bewoners van woning 13-14 en hun geïnteresseerde familie. 
Van 18u15 tot 19u00 voor bewoners van  woning 15-16, flats  en hun geïnteresseerde 
familie. 
  
- Op donderdag 6 augustus begeleidt Piet de Mulder deze activiteit 

Van 17u00 tot 17u45 voor bewoners van woning 1-2 en hun geïnteresseerde familie. 
Van 18u15 tot 19u00 voor bewoners van  woning 3-4 en hun geïnteresseerde familie. 
  
  - Op donderdag 13 augustus begeleidt Michiel Ruiter deze activiteit 

Van 17u00 tot 17u45 voor bewoners van woning 9-10 en hun geïnteresseerde familie. 
Van 18u15 tot 19u00 voor bewoners van  woning 11-12 en hun geïnteresseerde familie. 
  
  - Op donderdag 20 augustus begeleidt Michiel Ruiter deze activiteit 

Van 17u00 tot 17u45 voor bewoners van woning 5-6 en hun geïnteresseerde familie. 
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Van 18u15 tot 19u00 voor bewoners van  woning 7-8 + kortverblijf en hun 
geïnteresseerde familie. 
  
  - Op donderdag 13 augustus begeleidt Michiel Ruiter deze activiteit 

Van 17u00 tot 17u45 voor bewoners van woning 13-14 +flats en hun geïnteresseerde 
familie. 
Van 18u15 tot 19u00 voor bewoners van  woning 15-16 en hun geïnteresseerde familie. 
  
  

Geniet nog van de zomer en tot binnenkort 

  
TER INFO: Op deze evenementen worden mogelijks foto’s genomen. Indien je dit niet 
wenst, breng ons dan ter plaatse op de hoogte. 
  

Wij rekenen op jullie begrip, wanneer activiteiten geannuleerd of 
aangepast moeten  worden in het kader van Corona. 
 
 

Met vriendelijke groeten  
Lore Poulussen 

WZC De Wingerd  
 


