
 

          Activiteitenprogramma WZC Cleo 
  

                          WEEK VAN DE VALPREVENTIE 
 

              maandag 19 april 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: creatief atelier met Pascale om 9u45 in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: seniorengym "speciaal" met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: speciale seniorengym met enkele zitdansen om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we gaan lekkers bakken met Stefan en Rose in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: balspel rond valpreventie met Kim in het babbelsalon. 
 

                                        dinsdag 20 april 2021 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: Els, Steffi en Kim zijn aanwezig voor individuele begeleiding.  
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we gaan sjoelbakken met Steffi om 14u15 in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen "4 plaatjes, 1 woord" met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: voorbereidingen voor de Chinese avond 
 
                  avondmaaltijd: Chinese avond met Peggy en Margo, op uitnodiging. 
 
 

                                 woensdag 21 april 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: quiz/spel rond valpreventie met Kim in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we doen aan hersengymnastiek met Stefan in het babbelsalon. 
 

                                 donderdag 22 april 2021 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: Kim en Stefan zijn aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen gezelschapsspelletjes met Peggy in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen " 4 plaatjes, 1 woord" met Kim in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Bingo-Val-Quiz om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy in het babbelsalon. 
 

                                     vrijdag 23 april 2021 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon 
 met aansluitend een gebedsmoment met Raymond om 11u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: Veiligheidsquiz met Margo in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen gezelschapsspelletjes met Els in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen met de letterbal met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Week van de valpreventie: extra bewegingsactiviteit met Margo 
 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19,  
                               mag iedereen enkel op zijn/haar afdeling aan de activiteiten deelnemen !!!  
 


