
 

       Activiteitenprogramma WZC Cleo 

  
 

           maandag 18 januari 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: creatief atelier met Pascale en Els om 9u45 in het babbelsalon.  

op de 2e verdieping: Stefan is aanwezig voor individuele begeleiding. 
                     seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we bakken lekkere cakes in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: schijvenspel met Kim en Stefan om 14u in het babbelsalon. 
  

                                   dinsdag 19 januari 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: Els is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: Samen-Lezen met Peggy om 10u in het babbelsalon. 
op de 3

e
 verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  

 
namiddag: 
op de 1e verdieping: Samen-Lezen met Peggy om 13u30 in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Rad van Fortuin met Kim en Stefan om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: sjoelbakken met Margo in het babbelsalon. 

                      
                               woensdag 20 januari 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: creatief atelier met Pascale en Kim om 9u45 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: Kim opent zijn moppentrommel om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele begeleiding met muziek door Rieke, 
                      en daarna een mooi concertje door Rieke om 15u30 in het babbelsalon. 
 
 

                                      donderdag 21 januari 2021 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam. 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  
op de 3de verdieping: we maken samen groentensoep 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: Kim speelt verzoeknummers vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: voetbadjes en voetverzorging vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy in het babbelsalon. 
 
 

                                     vrijdag 22 januari 2021 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon 
                       en om 11u een gebedsmoment met Raymond 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: we spelen pitjesbak met Els om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen "Het Geluid" met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: een muzikale activiteit 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 !!! 


