
 

  Activiteitenprogramma WZC CLEO 
  

 
 

          maandag 18 november 2019 
 

voormiddag: 
in de grote zaal beneden: om 10u30: seniorengym + met attributen, op uitnodiging van kine.  
                            Er komen leerlingen van het 5e leerjaar meeturnen. 
op de 2

e
 verdieping: muziek in de groep in het babbelsalon. 

op de 3e verdieping: schildersatelier met Pascale en Margo om 9u45 in het babbelsalon.               
                      Deze activiteit is op uitnodiging.  
namiddag:  
op de 1e verdieping: gezellige namiddag met Monique in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: balspelen met Margo om 14u in het babbelsalon. 
 

 
 

         dinsdag 19 november 2019 
voormidag: 
in de grote zaal beneden: actualiteit met Peggy om 10u. 
op de 1

e
 verdieping: Els is aanwezig voor individuele begeleiding. 

 
namiddag: we nemen met een klein groepje bewoners deel aan "De slimste bezoeker" in het 
            DagVerzorgingsCentrum. 
op de 1e verdieping: pietjesbak met Rita om 14u in het babbelsalon. 
 

 
 
 

                         woensdag 20 november 2019 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: schilderatelier met Pascale om 9u45 in het babbelsalon. 
op de 2

e
 verdieping: Stefan is aanwezig voor individuele begeleiding. 

op de 3
e
 verdieping: muziek in de groep in het babbelsalon. 

 
namiddag:  
op de 2e verdieping: we bakken lekkere herfstkoekjes met Stefan en Rose om 14u in het salon. 
op de 3

e
 verdieping: eerst individuele begeleiding met muziek. 

                      daarna piano en liederen concert op 't 3e verdiep. 
 

 

          donderdag 21 november 2019 
voormiddag: 
op de 2e en 3e verdieping: individuele begeleiding door Stefan en Margo.  
  
op de middag: diner voor 2 à 4 (enkel met inschrijving) 
  
namiddag: 
op de 1e verdieping: gezellige namiddag met Monique in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: mandala's inkleuren vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Magda speelt accordeon in het babbelsalon. 
 

 
 
 

                               vrijdag 22 november 2019  
voormiddag:  
in de grote zaal beneden: seniorengym met de kine om 10u in de grote zaal beneden. 
                           + de misviering om 11u aan de kapel. 
op de 3

e
 verdieping: muziektherapie in kleine groepjes in het babbelsalon. 

  
namiddag:  
op de 1e verdieping: Magda speelt accordeon in het babbelsalon. 
op de 3

e
 verdieping: Muziektherapie in kleine groepjes 


