
 

       Activiteitenprogramma WZC Cleo van 12 oktober tot en met 18 oktober 
 

 

            maandag 12 oktober 2020 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: individuele begeleiding door Els. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele begeleiding met muziek 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: coronaproof optreden van de "Swinging Note" in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: spreekwoorden met Stefan om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen een balspel in het babbelsalon. 
 
 

            dinsdag 13 oktober 2020 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: "Samen Lezen" met Peggy om 10u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: bij droog weer gaan we coronaproof winkelen met enkele bewoners. 
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
Enkele Woon- Leefbegeleiders hebben eerst een bijscholing tot 14u30. 
op de 1e verdieping: bewegingsactiviteit om 15u (na de koffie) met Els en Magalie. 
op de 2e verdieping: “Samen Lezen” met Peggy om 13u30 in het babbelsalon,  
                      en daarna spelen we het kaartspel "Phase 10" met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: handwerk in het babbelsalon met Eveline om 14u45. 
 
 

              woensdag 14 oktober 2020 
 

voormiddag: Er worden wentelteefjes gebakken in de eetzalen op alle verdiepingen bij het ontbijt.  
+ op de 1e verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon. 
+ op de 2e en de 3e verdieping: individuele begeleiding. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we bespreken de actualiteit met Magalie om 14u15 in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen "Wie Wat Waar?" met Kim en Stefan in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we bespreken de actualiteit in het babbelsalon, en aansluitend een mooi 
                     piano concertje met bekende klassieke werken in het babbelsalon. 
 
 

            donderdag 15 oktober 2020 
voormiddag:  
gebruikersraad om 9u30 voor de 1e verd., om 10u15 voor de 2

e
 verd. en om 11u voor de 3e verdieping. 

+ op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 11u in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen Pietjesbak met Magalie om 14u15 in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we kijken samen naar de film "The Nutty Professor" met Jerry Lewis in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Eveline om 13u30 in het babbelsalon. 
 

                                    vrijdag 16 oktober 2020 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon, 
                     met aansluitend om 11u een gebedsmoment met Raymond.  
op de 2e verdieping: muziek in de groep in het babbelsalon 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: we kijken samen naar de film "The Nutty Professor" met  
                                                                         Jerry Lewis in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen gezelschapsspelletjes met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon.  
 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19, mag iedereen  
   enkel op zijn / haar verdieping aan de activiteiten deelnemen  !!!! 


