
 

         Activiteitenprogramma WZC Cleo 

  
 

 
 

         maandag 24 mei 2021  
 
         Pinkstermaandag 
 
 

         dinsdag 25 mei 2021 
 

voormiddag: 
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: we schillen aardappelen met Margo. 
en om 10u30 is er een gebedsmoment met Raymond in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we gaan kegelen in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen "Wie? Wat? Waar? " met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: creatief atelier met Pascale en Margo in het babbelsalon. 
 
                                   

                                   woensdag 26 mei 2021 
voormiddag: 
op de 1e verdieping en 3e verdieping: Kim en Anke zijn aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: creatief atelier met Pascale om 9u45 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: casino met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: gezelschapsspel naar keuze in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: spelen we galgje met Anke in het babbelsalon. 
 
avond: op de 2e verdieping: we smullen van Chinese gerechten, op uitnodiging.  
 
 
 

                                   donderdag 27 mei 2021 
voormiddag: 
op alle verdiepingen: het Woon- Leefteam is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: Kim speelt jullie verzoeknummers in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: sjoelbakken met Stefan om 14u in het babbelsalon.  

op de 3e verdieping: genieten we van heerlijke Brusselse wafels 
 
 

                                       vrijdag 28 mei 2021 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon (onder voorbehoud) 
                     met aansluitend een gebedsmoment met Raymond om 11u in het babbelsalon. 
op de 2e en 3e verdieping: Kim en Anke zijn aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: gezelschapsspel naar keuze met Els in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Pietjesbak met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: spelen we sjoelbak met Anke in het babbelsalon. 
 
 
 

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


