
 

           Activiteitenprogramma WZC Cleo  

  
 

                maandag 8 februari 2021 
 

voormiddag:  het Woon- Leefteam zit in overleg. 
op de 1e verdieping: creatief atelier met Pascale en Steffi om 9u45 in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: schijvenspel met Els en Steffi om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen partijtjes ping-pong met Kim en Stefan vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: balspelen met Margo in het babbelsalon. 
 

 
 

             dinsdag 9 februari 2021 
 

voormiddag: 
op alle verdiepingen: het Woon- Leefteam is aanwezig voor individuele begeleiding.  
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: speciale koffies te proeven vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Perudo met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we werken aan mandala's samen met Margo in het babbelsalon. 
 

                                   woensdag 10 februari 2021 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: we luisteren aan de hand van vragen naar klassieke muziek. 
op de 2e verdieping: creatief atelier met Pascale en Stefan om 9u45 in het babbelsalon. 
 
namiddag: Rieke geeft individuele muziektherapie. 
op de 1e verdieping: casinonamiddag met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: sjoelbakken met Stefan en Pia om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Piano concert met bekende klassieke werken om 15u30 in het babbelsalon. 
 

                                     donderdag 11 februari 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 geeft handmassages. 
op de 3e verdieping: Margo is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: Kim draait verzoeknummers vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: casinonamiddag: we spelen '21' vanaf 14u in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy en Margo om 13u30 in het babbelsalon. 
 
 

                                     vrijdag 12 februari 2021 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon, 
                 met aansluitend om 11u een gebedsmoment met Raymond in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we luisteren aan de hand van vragen naar allerlei klassieke muziek 
op de 3e verdieping: we maken alvast het deeg voor de koekjes in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: hersengymnastiek met Els om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Rummikub XL in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Valentijns-koekjes bakken met Margo en Rieke in het babbelsalon.  
 

 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19, 
                             mag iedereen enkel op zijn / haar afdeling aan de activiteiten deelnemen !!! 


