
 

                        Activiteitenprogramma WZC Cleo 
  
 

                                    maandag 26 april 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: kennismaking met nieuwe Woon- Leefbegeleidster Anke. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we vieren de jarigen van maart en april met 
                        een gebakje bij de koffie(klets) in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen "Wie? Wat? Waar?" met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Reminiscentie aan de hand van foto's in het babbelsalon. 
 
 

          dinsdag 27 april 2021 
 

  
 

op alle verdiepingen : Lentebrunch met uitgebreide keuze aan 
                                              lekkere broodjes, beleg en andere lekkernijen... 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: jullie verzoeknummers worden gespeeld in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Pictionary met Kim en Stefan in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: Lente-activiteit met Anke, Pascale en Margo 
 

 
 
 

            woensdag 28 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. 
op de 3e verdieping: zingen met Peggy en Anke in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: casinonamiddag met Kim en Anke in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: bewegingsactiviteit met Stefan en Elsa in het babbelsalon. 
 

 

 
           donderdag 29 april 2021 
 

voormiddag:  

op de 1e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: Stefan is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: Seniorengym met Peggy in het babbelsalon. 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: Kim opent zijn moppentrommel in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we gaan sjoelbakken met Stefan in het babbelsalon.  
 
 

                                    vrijdag 30 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: atelier met Pascale en Anke in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen Pictionary met Els en Anke in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen pietjesbak 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 !!!     


