
 

    Activiteitenprogramma WZC Cleo 

  
 

                                 maandag 11 januari 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: creatief atelier met Pascale en Els om 10u in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: opruim kerstdecoratie. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we halen samen de kerstdecoratie eraf. 
op de 3de verdieping: blikken werpen met Margo in het babbelsalon. 
  

Bij het avondeten worden er lekkere appelbollen en worstenbroden voorzien op alle verdiepingen. 
 
 

 

          dinsdag 12 januari 2021 
voormiddag: 
op de 1e en de 3e verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam. 
op de 2e verdieping: kaartspel "take 5" in kleine groep met Stefan 
     en individuele begeleiding door Kim. 
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: zitdansen met Els om 14u babbelsalon, en na de koffie doen we nog een gezellige babbel. 
op de 2e verdieping: we spelen 'Familieraad' met Kim en Stefan in het babbelsalon. 
op de 3de verdieping: gezelschapsspelen op verzoek in het babbelsalon. 
    
  

            woensdag 13 januari 2021  
voormiddag:  
op de 1e verdieping: belevingsconcert met Rieke in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: creatief atelier met Pascale en Stefan om 10u in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen '4 plaatjes, 1 woord' met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we halen herinneringen op aan de hand van foto's van vroeger in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele begeleiding met muziek door Rieke,   
                                                      en daarna muziek in de groep in het babbelsalon. 
 
 

            donderdag 14 januari 2021 
  
                   Vandaag worden de Covidvaccins toegediend aan de bewoners. 
 
 op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 
 

                                   vrijdag 15 januari 2021 
 

voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon 
                       met aansluitend een gebedsmoment om 11u met Raymond in het babbelsalon. 
op de 2e en de 3e verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen BINGO om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: ping pong met ballon met Kim in het babbelsalon.  
op 3de verdieping: beautysalon met 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 !!! 
 
 


