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Beste,  
 
 
Omwille van de huidige situatie en preventieve maatregelen tegen corona, werd ons 
activiteitenaanbod aangepast als volgt: 
 

- Skype (op aanvraag) 
- Youtube (films, series, concerten, muziek op vraag van aanwezige bewoners in de 

leefgroep) 
- Extra aandacht tijdens individuele momenten (gesprekken, spel, voorlezen uit de 

krant, …) 
- Minstens één keer per week worden de bewoners verwend met lekkers: tot nu 

waren dit pannenkoeken en wafels gebakken in de leefgroepen, vlaai, een ijsje, een 
verwenbordje, appelstrüdel met ijs, frietjes van de frituur, ontbijt, …  

- De terrassen worden stilaan in gebruik genomen. Bij mooi weer en uit de wind kan 
het daar al aangenaam vertoeven zijn. 

- Bij interesse van de bewoners bieden we ook woordzoekers, kruiswoordraadsels, 
Zweedse puzzels,… aan 

- Bewoners kunnen boeken ontlenen uit onze zorgbibliotheek. Dit is geen nieuw 
gegeven, maar we brengen het wel extra onder de aandacht. 

- Gangrevalidatie 
- Fietsen op de motomed (fiets waarmee je de benen en de armen kan trainen). Soms 

met een fietsprogramma waar je virtueel de ronde van Vlaanderen of een streek naar 
keuze kan fietsen. 

- Fietsen op de hometrainer. 
- Warmtekussens. 
- Helpen met transfers in de zorg. 
- Ondersteuning van onze vrijwilligster (Rozemie), die op maandag- en 

donderdagvoormiddag een zwaaiceremonie komt geven in de tuin en op de parking. 
- Babbelmomentjes op maandagnamiddag, woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag. 
 
 
Bijna elke dag komen er tekeningen en  knutselwerkje tot bij ons, deze verdelen wij 
graag onder de bewoners of we versieren er de leefgroepen en gangen mee.  
 

Om praktische en organisatorische redenen is het niet haalbaar om vooraf bepaalde 
tijdstippen hieraan te koppelen. 
Alles wordt georganiseerd in functie van de mogelijkheden en de zorgvraag. 
Indien u suggesties heeft, horen wij het graag : ergo@wzcsintbernardus.be 
 
Dit aanbod van activiteiten blijft gelden zolang de situatie niet verandert. Zodra er terug een 
activiteitenprogramma opgemaakt wordt, brengen we u hiervan op de hoogte.  
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