
                          Activiteitenprogramma WZC Cleo 

                                      Sportieve week 
 

           maandag 26 juli 2021 
 

voormiddag: 
op de 1e en de 3e verdieping: het Woon- Leefteam is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: bewegingsactiviteit met de kine en Anke in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: zitdansen met Els om 14u in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: we dansen erop los met Peggy en Margo in het babbelsalon. 
 

              
                                   dinsdag 27 juli 2021 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: het Woon- Leefteam is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: we gaan wandelen met een kleine groep bewoners, 
en voor de achterblijvers is er om 10u30 een gebedsmoment met Raymond in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: bij mooi weer spelen we petanque in de tuin, bij 
                     slechter weer doen we een sportief alternatief in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Kim draait jullie verzoeknummers in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: test je sportkennis in de sportkwis in het babbelsalon.  
 
          

                                woensdag 28 juli 2021 
voormiddag: 
op alle verdiepingen: het Woon- Leefteam is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 2e verdieping: gezellige namiddag met Stefan in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: bij mooi weer spelen we petanque in de tuin, bij slechter weer  
                     doen we een sportief alternatief in het babbelsalon. 
 
 

 

                                      donderdag 29 juli 2021 
voormiddag: 
op alle verdiepingen: het Woon- Leefteam is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: Kim bakt heerlijke wafels in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: bij mooi weer spelen we petanque in de tuin, bij 
      slechter weer doen we een sportief alternatief in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon. 
 
  

                                 vrijdag 30 juli 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: BINGO met Els om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen "het geluid" met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Anke bakt heerlijke wafels in het babbelsalon. 
 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19, mag iedereen enkel  
                                 op zijn / haar afdeling aan de activiteiten deelnemen !!!!  
 


