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De activiteiten en ideeën in dit boek zijn op mijn pad gekomen. De meeste zijn 
kant-en-klaar en bij enkele vergt het wat voorbereiding. Dit boek is het hele jaar 
door te gebruiken. Ik wil het graag met jullie delen.

Wat anderen vinden van dit boek
 Voor elk thema een activiteit, met dit boek heb je altijd iets 

voorhanden. Een must read voor alle zorg- en welzijn toppers. 
Iris van Duijnhoven [verpleegkundige en toegepast gerontoloog]

 ‘Hoi Ria. Ik heb je boek uit. Ik word hier heel blij van. 
Superfijn om dit te hebben. Met dit boek altijd iets om te doen.’ 
Diny Cornelissens [coach dagbeleving]

 Ria is al jaren een top entertainer op het ouderenlandgoed. 
Wat is het toch heerlijk dat zij nu al haar ideeën en inspiratie in dit 
boek heeft verzameld. Wat zullen hier veel geluksmomenten mee 
gebracht worden! Allemaal lezen en gebruiken zou ik zeggen. 
Francien van de Ven [hoofdmanage zorgboerderij Ouderenlandgoed Grootenhout] 120
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Ga met de tijd mee maar vergeet niet de tijd die mensen 
met dementie zich het beste herinneren



Voorwoord
…………..En dan die eerste dag

Voor me ligt een heel leeg jaar. Tijd om al mijn goede voornemens eindelijk eens uit te 
voeren, bijv. stoppen met roken, lijnen, oude plannen eindelijk eens waarmaken.

Dat laatste heb ik gedaan en daarom kunnen jullie nu mijn boek lezen.

Dit jaar werk ik 40 jaar in de zorg, niet alleen als verzorgende maar ook als activiteitenbe-
geleider. In al deze jaren zijn er veel ideeën voor activiteiten op mijn pad gekomen, die ik 
graag met jullie wil delen. De meeste activiteiten zijn kant en klaar en bij enkele vergt het 
wat voorbereiding. Dit boek is het hele jaar door te gebruiken.

Ik ben begonnen als verzorgende in zorgcentrum Simeonshof in Erp en in het zorgcentrum 
Sint Petrus in Boekel. Daar werkte ik als vaste avonddienst en later medewerker in de 
groepszorg en dagbeleving.

Ik werk nu op Zorgboerderij Grootenhout in Mariahout als bonuscoach. Als bonuscoach ben 
ik verantwoordelijk voor het entertainen van de bezoekers en bewoners op de dagbeleving. 
BONUS staat voor Bewegen, Optreden, Niet zorgen, Uitvinden (ander woord voor creatief) en 
Samen zingen.

Het hele jaar door vier ik het leven samen met mensen met dementie. Muziek, bewegen, 
een quiz, buiten bezig zijn, coach zijn maar vooral met plezier werken, dat is mijn uit-
gangspunt.

En ja, ik ben soms een beetje gek, rommelmarkten afstruinen en zoeken naar materiaal 
voor je werk, opzoeken op je computer, proberen oude herinneringen in de nieuwste 
technieken toe te passen. Vragen aan de bewoner hoe het vroeger ging, nieuwsgierig zijn 
naar de mens.
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Gewoon van je werk je hobby maken of is het andersom?

Het jaar door met activiteiten: het levert heel veel op. Plezier, dankbare bewoners, en het 
werkt door……………. Ook al zijn ze de activiteit vergeten, het plezierige gevoel 
blijft en nemen ze mee naar huis.

Veel plezier in je werk, en pluk de dag!

Ria
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Hoofdstuk 1.

Gelukkig Nieuwjaar!



Oud en Nieuwjaar

• Hoe vierden jullie Oud op Nieuw? (oudejaarsavond) 
Elk antwoord is prima. Sommige bewoners deden op 
oudjaarsavond een kaartspel, gingen naar een vuurwerkshow of 
misschien staken ze zelf vuurwerk af

• Hoe noem je de plannen die mensen maken voor het nieuwe jaar? 
Voornemens

• Noem eens wat voornemens die mensen maken voor het nieuwe jaar? 
Stoppen met roken, lijnen, meer uitgaan, etc ...

• Wat steekt men af op oudjaar? 
Vuurwerk

• Welke datum is de laatste dag van het jaar? 
31 december

• Op welk tijdstip steken we het vuurwerk af? 
Om twaalf uur

• Welke lekkernijen bakt men voor oudjaar? 
Oliebollen, appelflappen

• Noem eens wat soorten vuurwerk? 
Rotje, gillende keukenmeid, vuurpijl, strijker

• Wat drinken mensen om het Nieuwjaar in te luiden? 
Champagne

• Tot wanneer laat men de kerstboom staan? 
Tot Driekoningen of tot je die beu bent

• Welke dieren zijn niet zo dol op vuurwerk? 
Honden en katten Tip

Als je werkt op 
Oudejaarsavond is het 

misschien wel mogelijk om voor 
de bewoners vuurwerk af te 

steken, overleg dit met je 
leidinggevende.

G E L U K K I G  N I E U W J A A R !
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Hoe noemen we de namen 
van de maanden in de volksmond?

1  Januari Louwmaand
2  Februari Sprokkelmaand
3  Maart Lentemaand
4  April Grasmaand
5  Mei Bloeimaand
6  Juni Zomermaand

7  Juli Hooimaand
8  Augustus Oogstmaand
9  September Herfstmaand
10  Oktober Wijnmaand
11  November Slachtmaand
12  December Wintermaand

Elke maand heeft wel een speciale betekenis
bij sommige maanden hoort zelfs een rijmpje

•  Deze maand wordt ook wel de bloeimaand of Mariamaand genoemd. 
De 2e zondag van deze maand is het moederdag.
Mei. (In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek 
en de griet, die leggen in de meimaand niet)

•  Deze maand wordt ook wel sprokkelmaand en 
schrikkelmaand genoemd, en heeft 28 dagen in 
gewone jaren en 29 dagen in schrikkeljaren.
Februari

• Veel mensen plannen in deze maand hun jaarlijkse 
vakantie en het is de oogstmaand.
Augustus

• In deze maand begint de zomer en valt ook de langste dag van 
het jaar. Het wordt de zomermaand genoemd.  De 3e zondag van deze 
maand is het vaderdag.
Juni

• Het nieuwe jaar valt in deze maand, het wordt ook wel de louwmaand 
genoemd.
Januari

Tip
Vraag om herkenning 
aan de bewoners of 

misschien weten ze zelf 
meteen de andere 
benaming van de 

maand.

G E L U K K I G  N I E U W J A A R !
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• Het is de wijnmaand en de laatste dag wordt op veel plaatsen Halloween 
gevierd.
Oktober

• In deze maand neemt de winter afscheid en begint de lente, heet daarom 
dan ook de Lentemaand.
Maart (of deze maand roert zijn staart)

• Kerstmis en de laatste dag van het jaar vallen in deze maand, het is de 
wintermaand.
December

• Deze maand is de negende maand van het jaar en in deze dagen begint, 
astronomisch gezien de herfst. Het is dan ook de herfstmaand.
September

• Op de 1e dag van deze maand worden veel mensen met een grap verrast. 
Deze maand is de grasmaand. Deze maand staat ook bekend om zijn 
onbestendige weer.
April (1 april, kikker in je bil) (April doet wat ie wil)

• Deze maand ligt tussen oktober en december. Het is vaak een donkere, 
sombere en nevelige maand. We noemen deze maand ook wel de 
slachtmaand. Op de 1e  dag is het Allerzielen en op de 2e dag Allerheiligen.
November

G E L U K K I G  N I E U W J A A R !
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Hoofdstuk 4.

Muziek



Muziekquiz 3 - kinderliedjes
Kinderliedjes van vroeger
Je kunt eerst de vraag stellen en evt. het liedje of het juiste woord neuriën. Meestal wordt 
het hele liedje wel gezongen. Het zijn bekende liedjes van vroeger.

Wie zwemmen er in het water? Alle eendjes zwemmen in het water. 
Falderalderiere, falderalderare.

Wat gaat naar Den Bosch toe? Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve Gerritje

Wie is er altijd ziek? Altijd is Kortjakje ziek.

Wie zitten er op een hek? 3 kleine kleutertjes die zaten op een hek.

Waar zag je mooie poppen staan? Ik stond laatst voor een poppenkraam

Wie had 7 zonen? Vader Abraham had 7 zonen.

Waar staat een huis? In Holland staat een huis.

Wie woont in Den Haag? In Den Haag daar woont een graaf, 
en zijn zoon heet Jantje.

Waar dwaalt de herder eenzaam rond? Op de grote stille heide.

Wie ging wandelen zonder hoed? Moriaantje zo zwart als roet.

Wie tikt er tegen ‘t raam? Roodborstje tikt tegen het raam, tin tin tin

Wat reed er op de zandweg? Een karretje op de zandweg reed, 
de maan scheen helder.

Waartussen ligt de weg naar Rome? Tussen Keulen en Parijs ligt 
de weg naar Rome.

Waar zat de uil? De uil zat in de olmen.

Welk peerd is dood? Het peerd van ome Loeks is dood.

Wat moet je leggen en niemand zeggen? Zakdoek leggen, niemand zeggen.

M U Z I E K
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Wie loopt er op klompen? Hannes loopt op klompen.

Waaraan houdt Mieke zich vast? 
Mieke hou je vast aan de takken van de bomen.

Wie is zo ver van mijn hart? Mijn Sari Marais is zo ver van mijn hart.

Wie zingt er in het bronsgroen eikenhout? Waar in’t bronsgroen eikenhout, 
nachtegaaltje zingt.

Hoeveel kikkers zaten in een sloot? Er zaten 7 kikkertjes al in een boerensloot.

Wat zat er in het knollenland? In een groen groen groen knollenland, 
daar zaten 2 hazen heel parmant.

Wie ging er twee emmertjes water halen? Twee emmertjes water halen, twee 
emmertjes pompen, de meisjes op hun klompen.

Waar loopt een schaap? Slaap kindje slaap, daarbuiten loopt een schaap.

Waar heb je wel van gehoord? Heb je wel gehoord van de 7 sprong.

Waar kwamen de schuintambours vandaan? 3 schuintamboers 
die kwamen uit het Oosten.

Wanneer worden de pannen nat? Het regent, het regent, 
de pannen worden nat.

Waar zat een aapje op een stokje? Onder moeders keukendeur.

Wie zit er in mijn oude jas? Er zitten twee motten, in mijn oude jas.

Wie had er een Canadees? Trees heeft een Canadees.

Wie zat er op haar nagels te bijten? Louise, zit niet op je nagels te bijten.

M U Z I E K
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Hoofdstuk 6.

Herfst



Inleiding
Een oud verhaaltje in het dialect over de herfst.

We hebben nááw zo zuutjes aon
De zomer wel gehad

Ons Kee die hee mén lange broek
Al ut de kaast gevat

Ut flenélleke ligt ók al klaor
Wérm mee lange maawen

Want ge kunt het weer zo zee ons Kee
Gin ogenblik vertraawen

De schaawkes roken overal
Gu kunt nie zonder vuurke

En ‘s aovends stoken we éfkes deur
Al is ut mér un uurke

Van die kaant hee ons Kee verstaand
Ze zee altij gadome

Ge wit toch wé ut spreekwoord zee
,,Van de wérmte moet ut kome”

Wanneer begint de herfst, hoelang duurt die, welk seizoen komt ervoor, welk komt erna?
Wat is de herfst voor een seizoen, welk weer kunnen we verwachten, welke temperaturen?

De natuur in de herfst
Hoe kunnen we buiten zien dat het herfst is? Welke kleuren?
Ga, indien mogelijk, samen naar buiten en kijk naar wat de herfst “doet” of laat een diase-
rie of film over de herfst zien.
Verzamel wat materiaal uit de natuur zoals herfstbladeren, eikels, dennenappels, kastanjes. 

H E R F S T
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Laat dat zien, voelen, ruiken.
Wat doen de dieren in de herfst? Bespreek het hamsteren, de vogeltrek etc...

Laat zoveel mogelijk natuurplaatjes zien, bv. paddenstoelen, of laat ze uit een tijdschrift 
herfstplaatjes knippen en maak er een mooie collage van.

Eten met de seizoenen
Bepaalde producten die vroeger alleen in de herfst verkrijgbaar waren:
Groenten: bleekselderij, boerenkool (moes), Chinese kool, koolraap, (winter) wor-
tel, bloemkool, prei, spruiten, stoofperen.
Fruit:
druiven, appels, peren.

Seizoen activiteiten of gebeurtenissen
Aan welke dingen denken we bij de herfst?
In de tuin: de bladeren bij elkaar harken, vegen, het omspitten van de moestuin 
voordat het gaat vriezen, de bloembollen de grond in met turfmolm, rozen snoei-
en……
In en om huis: controleren of alles tochtvrij en waterdicht is voor de winter, schoor-
steenvegen, dakgoot schoonmaken, kachel aanmaken. (of de centrale verwarming 
een paar graden hoger)
In het dorp / stad: de najaarskermis
Op het boerenbedrijf: de oogst van appels en peren, het inkuilen voor de winter, de 
dieren weer op stal brengen.

Hoe ervaart men de herfst?
Sommige mensen vinden de herfst het mooiste 
seizoen, met al haar kleuren, andere mensen vinden 
de herfst maar sober en verdrietig.
Praat met de bezoekers over de invloed van het 
weer op hun stemming.

Tip
Maak samen een collage, 

werkstuk, tekening voor de 
herfst en hang die op in de 

huiskamer. Wijs op het gebruik 
van de juiste kleuren en 

materialen.

H E R F S T
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Liedjes over de herfst

Herfst wat heb je te koop
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Duizend kilo bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja m’n kind
‘k Weet niet of jij dat aardig vindt

Herfst, herfst, wat heb je te koop
Paddenstoelen, honderd op een hoop
‘k Zet ze voor je neer
Heus meneer
Dat doe ik alle jaren weer

Herfst, herfst, wat heb je te koop
Dikke grijze wolken op een hoop
Alles in de stad
Gooi ik nat
Koop je van mij zo’n regenbad

Het regent, het regent
Het regent, het regent, 

de pannekes worden nat
Er kwamen twee boerinnetjes
Die vielen op hun kinnetjes
Het regent, het regent, 

de pannekes worden nat

Het regent, het regent, 
de pannekes worden nat

Er kwamen twee soldaatjes aan
Die vielen op hun gat
(kletsnat!)

H E R F S T
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Activiteitenboek
De activiteiten en ideeën in dit boek zijn op mijn pad gekomen. De meeste zijn 
kant-en-klaar en bij enkele vergt het wat voorbereiding. Dit boek is het hele jaar 
door te gebruiken. Ik wil het graag met jullie delen.

Wat anderen vinden van dit boek
 Voor elk thema een activiteit, met dit boek heb je altijd iets 

voorhanden. Een must read voor alle zorg- en welzijn toppers. 
Iris van Duijnhoven [verpleegkundige en toegepast gerontoloog]

 ‘Hoi Ria. Ik heb je boek uit. Ik word hier heel blij van. 
Superfijn om dit te hebben. Met dit boek altijd iets om te doen.’ 
Diny Cornelissens [coach dagbeleving]

 Ria is al jaren een top entertainer op het ouderenlandgoed. 
Wat is het toch heerlijk dat zij nu al haar ideeën en inspiratie in dit 
boek heeft verzameld. Wat zullen hier veel geluksmomenten mee 
gebracht worden! Allemaal lezen en gebruiken zou ik zeggen. 
Francien van de Ven [hoofdmanage zorgboerderij Ouderenlandgoed Grootenhout] 120

kant-en-klare 
activiteiten voor 

het hele jaar!

V O O R  /  D O O R  M E N S E N  M E T  D E M E N T I E

Activiteitenboek

Ria van den Elzen

A
ctiviteitenboek

 
Ria van den  Elzen

Ria van den Elzen van Lankveld
Dit jaar werk ik veertig jaar in de zorg. Eerst als verzorgende 
en begeleider en nu alweer acht jaar als Bonus coach voor 
mensen met dementie. Vaak wordt er aan me gevraagd 
of ik een leuke activiteit heb. En dan het liefst ook nog 
kant-en-klaar. Daarom heb ik besloten om mijn notities 
en informatie te bundelen in dit boek. Het jaar door met 
activiteiten en het levert heel veel op. Plezier, dankbare 
bewoners en het werkt door. Ook al zijn ze de activiteit 
vergeten, het plezierige gevoel blijft en nemen ze mee naar 
huis. Veel plezier in je werk, en pluk de dag! Ria


