
 

                     Activiteitenprogramma WZC Cleo 

  
 

           maandag 1 februari 2021  
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: creatief atelier met Pascale en Els om 9u45 in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Margo geeft handmassages in het babbelsalon,  
                      en Rieke is aanwezig voor individuele muzikale begeleiding. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we gaan kegelen om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Roulette met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen Schijvenspel in het babbelsalon.  
 
  

         dinsdag 2 februari 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: poëzievoormiddag met Peggy en Els. 
op de 2e verdieping: we kijken naar beelden over de tijd van toen. 
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 
 op alle verdiepingen worden er pannenkoeken gebakken  
                                       ter gelegenheid van Maria-Lichtmis. 
 
 

                              woensdag 3 februari 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: creatief atelier met Pascale en Stefan om 9u45 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: Kim vertelt aan de lopende band moppen vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we bespreken Urban Legendverhalen met Stefan en Pia in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele muzikale begeleiding door Rieke, 
                 en daarna geeft ze een concertje om 15u30 in het babbelsalon. 
 
 

                                  donderdag 4 februari 2021 
 

Vandaag krijgen onze bewoners hun tweede inspuiting van het coronavaccin. het Woon- LeefTeam zal hen 
begeleiden hierin en zijn er ook voor individuele begeleiding en mogelijke andere activiteiten. 
 

voormiddag: 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy en Margo in het babbelsalon. 
 
  
 

                                 vrijdag 5 februari 2021 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon, 
                     en aansluitend een gebedsmoment met Raymond om 11u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: creatief atelier met Pascale en Margo om 9u45 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: handmassages en andere verwennerij met Els en Steffi in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen pietjesbak met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Creatief met muziek met Rieke en Margo in het babbelsalon. 
 
 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19, 
                              mag iedereen enkel op zijn / haar afdeling aan de activiteiten deelnemen !!! 
 


