
 

Activiteitenprogramma WZC Cleo 

 

maandag 2 augustus 2021 
Voormiddag: 
Op de 1e verdieping: creatief atelier met Pascale om 9u45 in het babbelsalon. 
Op de 3e verdieping: Margo is aanwezig voor individuele begeleiding. 
    Stefan geeft individuele begeleiding met de tablet op de kamer. 
Op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
 
Namiddag: 
Op de 1e verdieping: we gaan kegelen met Anke om 14u in het babbelsalon. 
Op de 3e verdieping: we halen samen vakantieherinneringen op met Margo in het babbelsalon. 
Op de 2e verdieping: we spelen Rad van Fortuin met Stefan in het babbelsalon. 
 
 

dinsdag 3 augustus 2021 
Voormiddag: 
Op de 1e verdieping: we gaan wandelen met een kleine groep bewoners of individueel. 
Op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om10u30 in het babbelsalon. 
Op de 2e verdieping: Samen Lezen met Peggy in het babbelsalon. 
 
Namiddag:  
Op de 2e verdieping: samen zingen met Peggy in het babbelsalon. 
Op de 3e verdieping: we werken aan mandala's in het babbelsalon. 
Op de 1e verdieping: hersengymnastiek met Anke om 14u in het babbelsalon. 
 
  

woensdag 4 augustus 2021 
Voormiddag:  
Op de 1e verdieping: Samen Lezen met Peggy in het babbelsalon. 
Op de 2e verdieping: creatief atelier met Pascale om 9u45 in het babbelsalon. 
      en Stefan geeft handmassages in het babbelsalon of op de kamer. 
Op de 3e verdieping: Anke is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
Namiddag: 
Op de 1e verdieping: samen zingen met Peggy in het babbelsalon. 
Op de 2e verdieping: we spelen UNO in kleine groep in het babbelsalon. 
Op de 3e verdieping: alle ballen verzamelen: we doen een balspel met Anke 
 
 

donderdag 5 augustus 2021 
Voormiddag: 
Op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  
Op de 3e verdieping: Anke is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
Namiddag: 
Op de 2e verdieping: Elsa trakteert op lekkers en we serveren er speciale koffies bij in het babbelsalon. 
Op de 3e verdieping: hersengymnastiek met Anke in het babbelsalon. 
 
 

vrijdag 6 augustus 2021 
Voormiddag:  
Op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon 
     en aansluitend een gebedsmoment met Raymond om 11u in het babbelsalon. 
 
Namiddag: 
Op de 1e verdieping: gezelschapsspel naar keuze met Anke in het babbelsalon. 
 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19, mag iedereen enkel  
                                 op zijn / haar afdeling aan de activiteiten deelnemen !!!!  
 


