
 

Wonen bij September en Compartijn         23-3-2020 

 

Beeldbellen via Skype  
Om het contact tussen de bewoners en hun 
verwanten te versterken hebben alle 
woonhuizen op vrijdag 20 maart van Xantion een 
tablet ontvangen waarmee Skype gesprekken 
opgezet kunnen worden. Hier krijg je ook direct 
een Skype naam bij zodat je snel kunt starten.  
 
Ga voor meer informatie naar je leidinggevende. 
Zij hebben het document ‘Skype-gebruik in de 
woonhuizen’ per mail ontvangen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitengids 

Inhoud 
• Beeldbellen 
• Post versturen  

• Artikel Sarah Blom 

• Buitenconcert 

• Klassiek concert   

• De Huiskamerviering 

• Apps voor bewoners 

• In beweging 

• Eieren verven voor Pasen 

• Dagelijkse activiteiten 

• Wegwerpcamera’s  

Heb je zelf nog ideeën/activiteiten, 

deel deze dan met 

kwaliteit@wonenbijseptember.nl  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Activiteiten omtrent de 
nieuwe maatregelen  
Nu we contact beperkende maatregelen hebben 
moeten nemen om het coronavirus te weren, is 
het van groot belang om ook te zorgen voor 
voldoende activiteiten binnen in het woonhuis. 
Lees deze kleine activiteitengids vol met ideeën en 
activiteiten door om het leef- en werkplezier van 
zowel de bewoners als het zorgteam te 
bevorderen.  

 

Veel leesplezier!  

 

mailto:kwaliteit@wonenbijseptember.nl
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Schrijf kaarten, brieven 
of maak een tekening  
Veel mensen hebben nu minder reistijd 
en werken vanuit huis. Dat maakt het 
goed mogelijk om weer eens een brief 
te schrijven of een kaartje te posten. 
De vraag aan familie is dan ook of zij 
een brief, kaart, gedichtje of tekening 
willen opsturen naar het woonhuis. Of 
het gewoon door de brievenbus te 
gooien. 

 

Wil je het liever online versturen? Dan 
zijn er twee mooie initiatieven die je 
hierbij helpen: 

 

Omapost 

Je kan ook gebruik maken 
van Omapost (met code coronapost 
kan dit tegen kostprijs).  

 

Alzheimer Nederland en Greetz 

Aandacht voor elkaar, dat doet altijd 
goed. Daarom bieden Alzheimer 
Nederland en Greetz een gratis kaart 
t.w.v. €2,95 (exclusief postzegel) aan. 
Verras je naaste met dementie die wel 
wat extra liefde kan gebruiken met een 
gratis kaart. Laat zo weten dat je aan 
diegene denkt, juist als je er even niet 
kunt zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om een kaart te versturen. De 
unieke kortingscode: P20ANKEMHRZU9 
 

Tips en ideeën van 
Sarah Blom 
Ouderenpsycholoog Sarah Blom 
ontwikkelde o.a. theatershow ‘Dag 
Mama’. In dit artikel reikt ze tips aan, 
en heeft ze aantal ideeën uiteengezet 
voor familie en/of mantelzorgers.  

 

Een aantal ideeën zijn: 

- Placemat laten drukken met 
foto’s van de familie  

- Neem persoonlijke 
boodschappen op die de 
zorgmedewerkers kunnen 
afspelen 

- Doe samen online spelletjes  
- Maak een fotoplakboek 

 

 

 

Tip: Stuur dit door naar familie!  

https://www.omapost.nl/home
https://www.greetz.nl/alzheimernl?utm_source=20200318_alzheimernl_gratiskaart&utm_source=NB&utm_medium=partners&utm_medium=email&utm_campaign=alzheimernl_gratiskaart&utm_campaign=NB200318&referrer=partner_alzheimernl
https://oudwordenmetzorg.nl/wat-kunt-u-doen/
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Klassiek concert 
Muziekoptredens zijn helaas voorlopig 
even niet mogelijk. Maar door 
verschillende muzikanten worden er 
gratis live stream concerten gehouden. 
Zo kunnen ook bewoners meegenieten, 
bijvoorbeeld met zijn allen in 
woonkamer. 

• Dit biedt concertgebouworkest aan 
via concertgebouworkest.nl en 
via YouTube en Facebook. Op 
woensdag 25 maart en vrijdag 3 april. 
Op andere avonden waarop zij 
concerten zouden geven, zullen ze 
eerder gegeven concerten streamen.  

• Pianist Wouter Harbers speelt elke 
dag tussen 11.00 en 11.15 zijn mini-
koffieconcert op Facebook via live 
stream. Solo of met andere 
muzikanten. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

Apps voor mensen met 
dementie  
De smartphone en tablet zijn niet meer 
weg te denken uit ons dagelijks leven. 
Onze bewoners kunnen ook profiteren 
van deze nieuwe technologie. Zo blijkt 
uit onderzoek dat mensen met 
dementie veel plezier kunnen beleven 
aan  het spelen met een Ipad, ook als ze 
geen enkele ervaring met computers 
hadden. Het is ook een manier om 
samen iets leuks te doen. Op deze 
pagina vindt je tips en voorbeelden. 

Klik hier.  

De Huiskamerviering  
De Huiskamerviering is bedoeld voor 
mensen met dementie, die niet bij een 
viering of kerkdienst kunnen zijn. Speel de 
playlist achter elkaar af, om zodoende 
een gehele kerkelijke viering, inclusief 
liederen, Bijbellezing en gebeden, te 
beleven.  

 

Let op: tussendoor kan er reclame voorbij 
schieten. Die kun je wel al snel weer 
wegklikken. 

 

Klik hier voor de playlist.  

Contactloos 
buitenconcert 
Artiesten treden speciaal voor ouderen 
die binnen moeten blijven op in de tuin 
van het woonhuis. Zo kunnen de 
bewoners vanachter het raam toch 
genieten van mooie muziek.  

 

Dit mooie initiatief wordt mede 
mogelijk gemaakt door Club Goud. Wil 
je graag een contactloos buitenconcert, 
vul dan dit formulier in! En lees hoe je 
Club Goud kunt ondersteunen tijdens 
de voorbereiding van een concert. 

 

 

https://www.concertgebouworkest.nl/live?utm_source=nieuwsbrief%20concertgebouworkest&utm_medium=email%20concertregistraties%20coronavirus&utm_campaign=streaming%20concertregistraties&utm_term=streaming&utm_content=gestreamde%20concerten
http://concertgebouworkest.m6.mailplus.nl/nct6548279/urydNEXiMsMnkYm
http://concertgebouworkest.m6.mailplus.nl/nct6548280/urydNEXiMsMnkYm
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004611723466
https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/apps-voor-mensen-met-dementie?_ga=2.83804374.1948900445.1584699957-1868595696.1584699957
https://www.youtube.com/watch?v=Gv9fVNN0OHQ&list=PL1SAoqSFyNzpZrWt9c-itqzTqYh8FY02t&index=1
https://www.clubgoud.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZSnYBpmckd3VWaallGDFrzwN-4esvs2IJd_8pY2dkbghu4Q/viewform
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In beweging! 
In een aantal woonhuizen wordt de 
gymnastiek al opgepakt. Maar heb je 
wat inspiratie nodig voor wat 
oefeningen? Op deze website staan 
door een fysiotherapeut ontwikkelde 
oefeningen die je makkelijk in het 
woonhuis kunt uitvoeren. Je kunt 
kiezen uit lichte, middelzware en 
zware oefeningen.  

 

Ook is er de beweeggids van 
Kenniscentrum Sport. Deze geeft 
zorgverleners handvatten om ouderen 
met dementie te stimuleren meer te 
bewegen. Klik hier voor de 
beweeggids.  

 

Een andere mogelijkheid is om je 
fysiotherapeut te benaderen met de 
vraag om te gymmen met een raam 
ertussen. Klik hier voor meer 
informatie.  

 

Voor een groepsactiviteit kan de 
‘parachute’ een idee zijn. Klik hier om 
hem te bekijken en wellicht te 
bestellen.  

 

Veel succes en vooral plezier met 
bewegen!  

Paaseieren schilderen 
Pasen staat ook weer bijna voor de deur. 
Paaseieren schilderen met (acryl) verf is 
een leuke bezigheid om met Pasen te 
doen. Eieren verven met anderen is 
namelijk niet alleen gezellig, maar werkt 
vaak ook ontspannend.  

 

 

Dagelijkse activiteiten  
Wellicht overbodig, maar er zijn 
natuurlijk ook de dagelijkse activiteiten 
die door kunnen blijven gaan, zoals:  

1. Schilderen 
2. Kleien 
3. Puzzelen 
4. Voorlezen  
5. Muziek en zingen 
6. Bloemschikken 
7. Koekjes, cake of taart bakken 
8. Beauty ochtend 
9. Etc.  

  

Kijk bijvoorbeeld bij de Action voor 
materiaal om deze activiteiten uit te 
kunnen voeren. Of bestel het online. 

 
 

Wegwerpcamera’s  
Een leuke activiteit is het maken van 
foto’s. Leg een paar van deze 
wegwerpcamera’s in het woonhuis en laat 
de bewoners zelf foto’s maken. Als het 
rolletje vol is, dan kan je de foto’s laten 
ontwikkelen bij bijvoorbeeld een Kruidvat.  

https://www.cordaan.nl/met-cordaan-beweging
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-dementie/tool/bewegen-met-dementie/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/ouderengym-in-coronatijd-de-fysiotherapeut-blijft-buiten-achter-het-raam~a7bfc63f/?referrer=https://www.linkedin.com/posts/dagelijks-leven_ouderengym-in-coronatijd-de-fysiotherapeut-activity-6647785510846771200-PerS/
https://www.bol.com/nl/p/bs-toys-parachute/1004004012120631/

