
 

        Activiteitenprogramma WZC Cleo 

  
 
 

            maandag 14 juni 2021 
voormiddag: 
Eerst zit het Woon- Leefteam kort in overleg, en nadien individuele wandelingen met Kim  
           en Stefan en individuele begeleiding door Els, Anke en Margo. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
opening van het Zomertrerras: muzikaal optreden in de tuin van Los Beeros om 14u,  
          te beleven in de tuin of vanop het terras van de verdiepingen. 
 

 
 

 

         dinsdag 15 juni 2021 
voormiddag: 
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: individuele wandelingen met Anke en Margo.  
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: nagelverzorging en handmassages door Els 
op de 2e verdieping: we spelen Perudo met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we doen een heuse fotoshoot in het thema EK/ Rode Duivels. 
 
 

                                   woensdag 16 juni 2021 
Er wordt overheerlijk spek en eieren gebakken bij het ontbijt op alle verdiepingen. 
En na de opruim is er individuele begeleiding. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: casino met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen petanque in de tuin vanaf 14u met Stefan.  
op de 3e verdieping: we spelen Galgje met Anke in het babbelsalon. 
 
 
 

                                     donderdag 17 juni 2021 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: het Woonleefteam is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: Reis rond de wereld met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: schijvenspel met Stefan om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we testen onze voetbalkennis met een quiz in het babbelsalon. 

 
 
                               vrijdag 18 juni 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 en de 3e verdieping: Anke is aanwezig voor individuele begeleiding.  
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen pietjesbak met Els om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen pietjesbak met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen het schijvenspel met Anke in het babbelsalon.  
 
 
 

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


