
ACTIVITEITEN WZC DE WINGERD 
VERENIGINGSLEVEN        JUNI 2021 

 

Dinsdag 1 juni              FILMNAMIDDAG                 

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:  14u00 

We kijken op groot scherm naar enkele afleveringen van 

Charlie Chaplin.   

Vrijdag 4 juni            IJSKAR voor site A 

Plaats: site B aan de deur  
Uur:  vanaf 14u00 

De vrijwilligers komen met de ijskar aan de deur. Jullie 

kunnen genieten van een lekker ijsje 

Maandag 7 juni              ROND DE PIANO 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 
 

Je kan  komen genieten van een 30 minuten pianomuziek 

Magali brengt vooral van Chopin en Taizéliederen maar 

natuurlijk rijkt haar repertoire verder… 

Maandag 7 juni IETS LEKKERS MET Gitte 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  vanaf 14u00 

Gebak  14u voor wo5-6 

            15u voor wo7-8 

Maandag 7 juni            SAMENZANG 

Plaats: woning 1-8  
Uur:  14u30 

De vrijwilligers komen gekende liedjes zingen in de 

woning 

Dinsdag 8 juni LUISTEREN VANUIT JE LEUNSTOEL 

Plaats: lokaal 1-2-3 
Uur:  14u00 
 

De vrijwilligers hebben in deze maand gekozen voor het 

thema “Zomerzonnewende” Ben je ook benieuwd, kom 

dan zeker luisteren. 

Zondag 13 juni Vaderdag 

  

Maandag 14 juni              PIANO: QUATRE MAINS 

Plaats: lokaal 1 
Uur:   11u00 

Je kan  komen luisteren naar 2 pianistes. Nelly en Edith 

brengen samen een variërend aanbod, het gaat van 

filmmuziek tot een Weense wals. 

Maandag 14 juni  IETS LEKKERS MET MARTINE 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  vanaf 14u00 

Pannenkoeken 14u: w9-10 

15u: wo11-12                       

Donderdag 17 juni          BREICAFE 

Plaats:  Grand Café 
Uur:  14u00 
 

Kriebels om te haken, te naaien of te breien? Samen met 

bewoners, vrijwilligers en iedereen die zin heeft willen 

wij graag een namiddag gezellig handwerken. 

Maandag 21 juni              ROND DE PIANO 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 
 

Je kan  komen genieten van een 30 minuten pianomuziek 

Magali brengt vooral van Chopin en Taizéliederen maar 

natuurlijk rijkt haar repertoire verder… 

Maandag 21 juni  IETS LEKKERS MET HERMAN EN M. THERESE 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  vanaf 14u00 

Brusselse wafels 14u voor wo13-14 

                           15u voor wo15-16 

Maandag 21 juni            SAMENZANG 



Plaats: woning 9-16/flats 
Uur:  14u30 

De vrijwilligers komen gekende liedjes zingen in de 

woning 

Dinsdag 22  juni  SPORT-SPELMOMENT      

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:14u00 

We genieten van een uurtje samen bewegen. 

Donderdag 24 juni  WANDELEN rond de abdij van ‘t park 

Plaats: Grand Café verzamelen 
Uur:12u45 

We vertrekken met 2 busjes richting abdij en maken daar 

een wandeling. Zeker een aanrader voor wie graag nog 

eens goed doorstapt en geniet van de natuur.  

Maandag 28 juni SFEERMUZIEK 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 

Filip komt een halfuurtje muziek maken. Hij speelt 

voornamelijk piano, gitaar en kan zingen. Hij  brengt 

sfeermuziek. Kom gerust genieten. 

Maandag 28 juni IETS LEKKERS MET Anne en Dirk 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  vanaf 14u00 

Gebak  14u voor flats 

            15u voor kortverblijf 

 
De Winkel zal waarschijnlijk pas terug opengaan in 

september.  

We verwittigen jullie snel als we van start gaan. 

 

Plaats: lokaal B-site 
Uur: 14u -16u 

We verkopen, we geven weg, we lenen uit, maar vooral, 

we hebben tijd voor een babbeltje… Een wandeling naar 

de winkel, wat rondneuzen en nog eens zelf dingen 

kunnen uitkiezen, is voor vele bewoners een fijne 

ervaring. 
 

 
SAMEN GENIETEN IS DUBBEL GENIETEN 

Maar vooral nu veilig genieten 

 

 

 



ACTIVITEITEN WZC DE WINGERD 
KLEIN ATELIER        JUNI  2021 

Heb je zin in deze activiteit of weet je dat je familielid hiervan geniet, geef dit 
dan zeker door aan Annemie, Leen (siteA), Isabelle, Anke, Romina (siteB) Lore of Mia. 

 

Dinsdag 1 juni NAAICOMPANGIE 

Plaats: lokaal 3 
Uur:  10u30 

 

 

Wie wil kan aansluiten bij het naaiatelier. Een 

stikmachine en een helpende hand staan ter beschikking 

voor mensen van de Wingerd. 

Dinsdag 1 juni  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site B 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren. 

 

Dinsdag 1 juni VERTELMOMENT 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  11u00 
 

Er worden verhalen verteld of voorgelezen in kleine 

groep. Carina begeleidt deze activiteit. Zij is 

verschillende talen machtig, dus  indien er vraag is kan 

zij ook in het Frans, Engels of Spaans aan de slag. 

Donderdag 3 juni  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site A 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren.  

Donderdag 3 juni            WANDELGROEP MET OF ZONDER LAARZEN 

Plaats: verzamelen Grand Café 
Uur:  11u00 

 

Kan het weer jou niet deren? Goed of slecht weer,  het 

maakt niet uit. Wij maken een wandeling van een klein 

uurtje met kledij aangepast aan het weer. 

Donderdag 3juni  BELUISTEREN PODCAST 

Plaats: zaal 4 

Uur:16u 

We luisteren samen naar een kortverhaal.  

Maandag 7 juni KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 
Uur:   vanaf 09u30/10u00 

Je kan in kleine groepjes de krant komen lezen met een 

lekker tasje koffie bij. 

Maandag 7 juni KUNSTATELIER 

Plaats: lokaal 3 
Uur:   14u00 

We gaan aan de slag met penseel en verf en laten ons 

inspireren door natuurlandschappen en mooie prenten. 

Maandag 7 juni  SAMEN LEZEN 

Plaats : zaal 4 

Uur: 14u 

In vaste groep wordt er samen met Marleen een tekst 

doorgenomen en besproken. 

Dinsdag 8 juni  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site B 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren.  

Dinsdag 8 juni MUZIEKSALON  



Plaats: lokaal 4 
Uur:  10u45-11u15 site A 

        11u30-12u00 site B 

Je  kan een kleine groep muzikaal experimenteren met 

slaginstrumenten o.l.v. vrijwilligers.  

Donderdag 10 juni            WANDELGROEP MET OF ZONDER LAARZEN 

Plaats: verzamelen Grand Café 
Uur:  11u00 
 

Kan het weer jou niet deren? Goed of slecht weer,  het 

maakt niet uit. Wij maken een wandeling van een klein 

uurtje met kledij aangepast aan het weer. 

Donderdag 10 juni  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site A 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren. 

Donderdag 10 juni  BELUISTEREN PODCAST 

Plaats: zaal 4 

Uur:16u 

We luisteren samen naar een leuke podcast.  

Maandag 14 juni KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 
Uur:   09u30 

Je kan in kleine groepjes de krant komen lezen met een 

lekker tasje koffie bij. 

Maandag 14 juni CITERMUZIEK 

Plaats: Woning 1-8 
Uur:  Vanaf 14u00 

Erna gaat met haar citerinstrument langs bij enkele 

bewoners. 

Maandag 14 juni  SAMEN LEZEN 

Plaats : zaal 4 

Uur: 14u 
In vaste groep wordt er samen met Marleen een tekst 

doorgenomen en besproken. 

Dinsdag 15 juni  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site B 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren.  

Dinsdag 15 juni NAAICOMPANGIE 

Plaats: lokaal 3 
Uur:  10u30 

Wie wil kan aansluiten bij het naaiatelier. Een 

stikmachine en een helpende hand staan ter beschikking 

voor mensen van de Wingerd. 

Dinsdag 15 juni KLANKSCHALEN 

Plaats: zaal 4 
Uur:  Vanaf 11u00 

Annemie zorgt voor een ontspannen uurtje met de 

rustgevende geluid van de klankschalen  

Donderdag 17 juni  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site A 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren.  

Donderdag 17 juni                           LUISTERSESSIE MET KLANKSCHALEN 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  14u00 
 

Je kan in kleine groep genieten van de rustgevende 

klanken van deze oosterse instrumenten en andere muziek 

en geluiden.  

Donderdag 17 juni            WANDELGROEP MET OF ZONDER LAARZEN 

Plaats: verzamelen Grand Café 
Uur:  11u00 
 

Kan het weer jou niet deren? Goed of slecht weer,  het 

maakt niet uit. Wij maken een wandeling van een klein 

uurtje met kledij aangepast aan het weer. 

Maandag 21 juni KRANTENKOPPEN 



Plaats: Grand Café 
Uur:   09u30 

Je kan in kleine groepjes de krant komen lezen met een 

lekker tasje koffie bij. 

Maandag 21 juni  SAMEN LEZEN 

Plaats : zaal 4 

Uur: 14u 

 

In vaste groep wordt er samen met Marleen een tekst 

doorgenomen en besproken. 

 

Maandag 21 juni KUNSTATELIER 

Plaats: lokaal 3 
Uur:   14u00 

We gaan aan de slag met penseel en verf en laten ons 

inspireren door natuurlandschappen en mooie prenten. 

Dinsdag 22 juni  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site B 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren. 

Donderdag 24 juni  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site A 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren  

Donderdag 24 juni            WANDELGROEP MET OF ZONDER LAARZEN 

Plaats: verzamelen Grand Café 
Uur:  11u00 

Gaat enkel door wanneer de wandeling in de namiddag 

wordt geannuleerd. 

Donderdag 24 juni                           LUISTERSESSIE MET KLANKSCHALEN 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  14u00 
 

Je kan in kleine groep genieten van de rustgevende 

klanken van deze oosterse instrumenten en andere muziek 

en geluiden.  

Maandag 28 juni KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 
Uur:   09u30/10u00 

Je kan in kleine groepjes de krant komen lezen met een 

lekker tasje koffie bij.  

Maandag 28 juni  SAMEN LEZEN 

Plaats : zaal 4 

Uur: 14u 
In vaste groep wordt er samen met Marleen een tekst 

doorgenomen en besproken. 

Dinsdag 29 juni NAAICOMPANGIE 

Plaats: lokaal 3 
Uur:  10u30 

 

Wie wil kan aansluiten bij het naaiatelier. Een 

stikmachine en een helpende hand staan ter beschikking 

voor mensen van de Wingerd. 

Dinsdag 29 juni  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site B 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren.  

Klein maar fijn  
Heb je ideeën of heb je ook zin om een atelier te begeleiden, 
 steeds welkom om dit te bespreken bij Mia De Brabander   

 

 

 

 


