
 

         Activiteitenprogramma WZC Cleo  

  
 
 

             maandag 25 november 2019 
 

voormiddag: 
het Woon- Leefteam zit samen voor de jaarplanning. 
In de grote zaal beneden: 10:30 Seniorengym + met attributen op uitnodiging van kine 
op de 3e verdieping: 9u45 : creatief atelier met Pascale: 
 adventskransen maken in het babbelsalon. 
namiddag:  
op de 1e verdieping: kerstkaarten maken om 14u in het babbelsalon. 
we doen met een klein groepje mee aan 'nieuws uit de oude doos' met Stefan en Margo in het Dag- 
VerzorgingsCentrum. 
 
 
 

           dinsdag 26 november 2019 
 

voormiddag:  
we gaan winkelen bij Albert Heijn, vertrek tegen 10u in de inkomhal beneden.  
Els is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: hersengymnastiek met Els om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Pietjesbak  met Kim om 14 uur in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: hersengymnastiek met Margo in het babbelsalon. 
 
 
 

                                                        woensdag 27 november 2019 
 

voormiddag:  
op de 2e verdieping: schildersatelier met Pascale en Kim in het babbelsalon, deze activiteit is op uitnodiging. 
Individuele begeleiding met Margo op het 3e en Stefan op het 2e. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: gezellige namiddag met Kim in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Magda speelt accordeon in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we bakken heerlijke kaneel-rolletjes met Margo 
 
 

 

           donderdag 28 november 2019  
 

voormiddag: 
op de 1

e 
en 2

e
 verdieping: individuele begeleiding met Kim. 

op de 3e verdieping: handmassages door Margo en Laura 
 
namiddag:  
op de 2e verdieping: beautysalon exclusief voor onze mannelijke bewoners in het babbelsalon. 
 
 
 
 

 

 vrijdag 29 november 2019 
 

voormiddag: 
in de grote zaal beneden: seniorengym met de kine om 10u,  
                        en om 11u de misviering aan de kapel. 
op de 3e verdieping: muziek in de groep in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: BINGO met Els en Laura om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we maken kerstkaartjes met de bewoners om 14 uur in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele begeleiding met muziek en daarna een pianoconcert in het babbelsalon. 
 
 
 
 
 


