
 

     Activiteitenprogramma WZC Cleo   
 
 

       maandag 1 maart 2021                 
 

voormiddag:  

Het Woon- Leefteam zit in teamoverleg. 
op de 1e verdieping: creatief atelier met Pascale om 9u45 in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: blikken werpen met Margo in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we proberen een nieuw balspel uit in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen ping-pong met Kim en Stefan in het babbelsalon.  
 
  

        dinsdag 2 maart 2021 
voormiddag: 
op alle verdiepingen is het Woon- leefteam aanwezig voor individuele begeleiding.  
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: we vieren de jarigen van januari en februari in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen "4 plaatjes, 1 woord" met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we luisteren naar muziek door de jaren heen met Margo in het babbelsalon. 
 
 

                               woensdag 3 maart 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: creatief atelier met Pascale en Stefan om 9u45 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen "' plaatjes, 1 woord" met Kim in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen eerst met de letterbal en daarna gaan we kegelen in het babbelsalon. 
 

 

                                 donderdag 4 maart 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  
                 en Stefan is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: activiteit met Peggy en Margo 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen "Wie is het?" met Kim in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: dialectenspel met Stefan in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon.  
 
 

                                     vrijdag 5 maart 2021 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon 
en aansluitend om 10u30 een gebedsmoment met Raymond in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding.  
op de 3e verdieping: we gaan zaaien met Pascale en Margo in het babbelsalon. 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: we luisteren naar muziek door de jaren heen in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Kim speelt jullie verzoeknummers in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we kijken film met warme wafels en chocolademelk in het babbelsalon. 
 
 
!!! om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19, 
                           mag iedereen enkel op zijn / haar verdieping aan de activiteiten deelnemen !!! 


