
 

        Activiteitenprogramma WZC Cleo 

  
 

                                 maandag 8 maart 2021 
voormiddag: 
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: de decoratie in thema lente wordt opgehangen. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: kegelen om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we vieren de verjaardag van Rose met zelfgebakken cake in onze tearoom in babbelsalon. 
op de 3e verdieping: kegelen met Margo in het babbelsalon. 
 

  

        dinsdag 9 maart 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: pannenkoeken bij het ontbijt !!!!! mmmmmmm..... 
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: Margo is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: hersengymnastiek met Els en Steffi in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen casino met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen gezelschapsspelen in het babbelsalon. 
 
 

 

            woensdag 10 maart 2021 
voormiddag:  
op de 2e verdieping: pannenkoeken bij het ontbijt !!!!  mmmmmmm....... 
                    + creatief atelier met Pascale om 9u45 in het babbelsalon. 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we kijken naar de film "Dr. Zhivago" om 13u15 in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: hersengymnastiek (woordslangen) met Stefan om 14u in het babbelsalon.   
 
 

 

            donderdag 11 maart 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: activiteit door studenten om 10u in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: Stefan is aanwezig voor individuele begeleiding.  
op de 3e verdieping: pannenkoeken bij het ontbijt !!!! mmmmmmm....... 
           + seniorengym met Peggy om 11u in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen casino "Black Jack" met Kim in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: BINGO met Stefan om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: " Waar of niet waar?" met Margo in het babbelsalon. 
 
 

                                 vrijdag 12 maart 2021 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon 
                      en aansluitend om 11u een gebedsmoment met Raymond in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: creatief atelier met Pascale om 9u45 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: BINGO met Els om 14u in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen "Wie ben ik?" met Kim in het babbelsalon. 
 
 

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


