
        
         

 
 
 

Bongerd SociaalProject 
 

De Bongerd Beweegt je Sociaal... 
PS: sociaal is hoe mensen met elkaar omgaan..... 

 
Het sociaal project 2018-2019 

Vorig jaar zijn we gestart met de samenwerking met de 

Lisidunahof. Dit is een zorgcentrum waar ouderen (en 

jongeren) wonen met dementie. Iedere week bezochten we de bewoners 

om spelletjes te doen, te kletsen, te knutselen en te zingen en te dansen. 

Wij en de bewoners vonden dat zo leuk dat we ook dit schooljaar 

doorgaan met die bezoekjes. 

 

Wat is dementie ook alweer? 

Dementie is een ziekte, waarbij de hersenen informatie niet meer goed 

kunnen verwerken. Sommige mensen zeggen  ook de ziekte van 

Alzheimer. De ziekte komt vooral voor bij mensen ouder dan 65 jaar. In 

het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later 

krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan 

iemand zich anders gaan gedragen. Het wordt steeds moeilijker om hele 

gewone dingen als boodschappen te doen en koffie te zetten. Er bestaan 

nog geen geneesmiddelen voor dementie.  

 
Wonen binnen Lisidunahof 

De bewoners van de Lisidunahof zijn ouderen en hebben dementie en wonen hier omdat ze niet meer in hun eigen 

huis kunnen wonen. Er wonen hier in totaal 126 bewoners die in groepjes van 9 in een woongroep wonen. Ongeveer 50 

bewoners zijn "jonge mensen met dementie". Dat wil zeggen dat ze al heel vroeg in hun leven dementie hebben 

gekregen: tussen de 40-65 jaar.  

 

Wat gaan we dit jaar doen bij de Lisidunahof? 

De kinderen en ouders van de  Bongerd zullen 1 x per 2 weken op vrijdag van 10.30 – 11.30 uur een activiteiten 

programma organiseren. Iedere keer is er een andere groep aan de beurt. We helpen allemaal mee en ook jij 
gaat weer op bezoek bij de bewoners van de Lisidunahof! We beginnen 21 september met groep 7-8. 
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Groep 4-8: Activiteiten 

Er is een aantal leuke dingen op de Lisidunahof aanwezig zoals bijvoorbeeld de beleef TV (een TV die aan de muur kan 

en ook als tafel waarmee je kunt zingen, verven, spelletjes doen, etc.) en Tovertafel. Maar we gaan ook zingen, 

bewegen op muziek, puzzelen, spelletjes (memory, kwartet, Bingo, Pimpampet, etc.), knutselen, tekenen, schilderen en 

nagels lakken Of gewoon gezellig kletsen! 
 
Groep 1-3: Bongerd Theater op Locatie 

Dat jullie kunnen zingen, dansen en acteren als de beste dat hebben jullie al heel vaak laten zien! En de 

bewoners van de Lisidunahof vonden het vorig jaar waanzinnig leuk dat jullie kwamen optreden. Dat gaan we dit jaar  

weer doen. Samen met groep 8 kinderen doen jullie een Bongerdtheater op Locatie! Tijd om te SHINEN & te 

schitteren!!! 

 
De Groep 7-8 Hulptroepen 
... zij gaan jullie helpen bij jullie bezoek en zullen ook meegaan. Zij zijn al een keer langs geweest en kennen Christof, 

Gerda en Joke al een beetje. Weten welke activiteiten jullie gaan doen en waar alle materialen staan. Dus dat gaat 

helemaal goed komen! 

 
Vraag je vader, bel je moeder of app opa want we hebben hulp nodig van alle Bongerd ouders! 
Het is fijn om iets voor een ander te kunnen doen maar ook heel leerzaam. Dus vraag of je moeder wil rijden en je vader 

wil begeleiden zodat we met zijn ALLEN dit project kunnen laten slagen! Geef ze op via de groepsouder. 
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Planning 
 

Datum Activiteiten Groep Bongerd Vervoer 

10 sept 
(MA) 

Presentatie over Lisiduna hof door Janet en Heleen Groep 6/7 & 8 (60 kids) 

13.00 uur 

Nvt 

21 sept SERRE ACTIVITEIT: Schilderen – 3 + 1 kids 

Vraag maar raak (blauwe doos) & nagels lakken – 2 + 1 kids 

Beleef TV & landen spel – 2 kids 

Groep 7/8 – 7 kids Fiets – 3 ouders 

5 okt SERRE ACTIVITEIT: fotolijstje beplakken – 3 +1 kids 

Babbelbox & Tovertafel – 2 + 1 kids 

Pimpam Pet & Bingo – 2 kids 

Groep 7/8 – 7 kids Fiets – 3 ouders 

19 okt SERRE ACTIVITEIT: stenen schilderen - 3 +1 kids 

Beleef TV & beweegmand (basket of voet kegel) – 2 + 1 kids 

Vraag maar raak (blauwe doos) & liedjes zingen – 3 + 1 kids 

Groep 7/8 – 8 kids Fiets – 3 ouders 

9 nov SERRE ACTIVITEIT: kerst slinger maken - 3 +1 kids 

Babbelbox & Tovertafel – 2 + 1 kids 

Pimpam Pet & Bingo – 3 kids 

Groep 7/8 – 8 kids Fiets – 3 ouders 

23 nov SERRE ACTIVITEIT: Poster maken Bongerd Theater - 3 +1 kids 

Memory of sint liedjes zingen & Beleef TV – 2 +1 kids  

Groep 4 – 5 kids Auto – 2 ouders 

14 dec BONGERD THEATER KERSTLIEDJES ZINGEN GROEP 3 – 22 kids Auto - Sno 

11 jan SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Vraag maar raak (blauwe doos)  & Tovertafel – 2 +1 kids 

Groep 4 – 5 kids Auto – 2 ouders 

25 jan SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Memory / ganzenbord & Beleef TV – 2 +1 kids 

Groep 4 – 5 kids Auto – 2 ouders 

8 febr SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Tovertafel & beweegmand – 3 + 1 kids 

Groep 4 – 6 kids Auto – 2 ouders 

22 febr SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Vraag maar Raak (blauwe doos) & beweegmand (kegelen/blik werpen) – 2 

+ 1 kids 

Groep 5 – 5 kids Fiets – 2 ouders 

8 maart SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Pimpam Pet & Bingo – 3 kids  

Groep 5 – 6 kids Fiets – 2 ouders 

22 mrt SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Beleef TV & Babbelbox – 3 kids + 1 kids 

Groep 5 – 6 kids Fiets – 2 ouders 

5 april SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Tovertafel & muziek maken – 3 + 1 kids 

Groep 5 – 6 kids Fiets – 2 ouders 

10 mei BONGERD THEATER KLEUTERLIEDJES ZINGEN GROEP 1-2 A&B – 40 kids Auto - Sno 

24 mei SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Vraag maar Raak (blauwe doos) & beweegmand (kegelen/blik werpen) – 3 

+ 1 kids 

Groep 6 – 6 kids Fiets – 3 ouders 

7 juni SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Landenspel & bingo – 2 kids 

Tovertafel & beweegmand (basket of voet kegel) – 2 + 1 kids 

Groep 6 – 7 kids Fiets – 3 ouders 

21 juni SERRE ACTIVITEIT: 3 +1 kids 

Beleef TV & Babbelbox – 2 + 1 kids 

Vraag maar raak (blauwe doos) & nagels lakken – 2  kids 

Groep 6 – 7 kids Fiets – 3 ouders 

5 juli SERRE ACTIVITEIT: Fruit salade maken 3 +1 kids 

Pimpam Pet & Bingo – 2 + 1 kids 

Tovertafel & muziek maken/zingen – 2  kids 

Groep 6 – 7 kids Fiets – 3 ouders 

 


