
                    
                       Activiteitenprogramma WZC Cleo 

  

 

  

                                 maandag 16 december 2019 
voormiddag: 
in de grote zaal beneden: seniorengym+ om 10u30 met attributen, op uitnodiging van kine. 
op de 3e verdieping: 9u45 : Creatief atelier met Pascale en Margo en Rieke Kerstkaarten maken . 
 
namiddag: we gaan met een aantal bewoners naar het kerstconcert georganiseerd door het district Berchem in de          
            kerk van de Verrezen Heer. Deze uitstap is op uitnodiging. 
op de 1e verdieping: met de thuisblijvers spelen we BINGO met Els 
 om 14u in het babbelsalon. 
 

 
 

        dinsdag 17 december 2019 
 

 
voormiddag: we maken een buurtwandeling en gaan iets drinken in de Sonseveria, vertrek tegen 10u in de            
               inkomhal beneden. Deze activiteit is op uitnodiging. 
op de 1e verdieping: Els is aanwezig voor individuele begeleiding.  
 
namiddag:  
op de 2e verdieping: casino met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: balspelen met Margo in het babbelsalon. 
 
 

   
                                woensdag 18 december 2019 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: schildersatelier met Pascale en Kim in het babbelsalon. Deze activiteit is op uitnodiging.  
op de 2e verdieping: Stefan is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: muziek in de groep in het babbelsalon. 
 
namiddag: We gaan met een klein groepje bewoners de kerststallen aan de st Willibrorduskerk bewonderen 
Rieke is in huis voor individuele begeleiding met muziek 
op de 3e verdieping: pianoconcert met bekende klassieke werken om 15u30 in het babbelsalon. 
 
 
   

         donderdag 19 december 2019 

voormiddag: 
Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
in de grote zaal beneden: actualiteit bespreken met Peggy om 10u in het zithoekje. 
 
namiddag:  
op de 2e verdieping: Magda speelt leuke liedjes en melodietjes op haar accordeon vanaf 14u in het babbelsalon. 
 
 
 

       vrijdag 20 december 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 kleine groepjes in het babbelsalon. 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: Kim speelt verzoeknummers vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: handmassages in kerststemming (muziek)  
                                         door Rieke en Margo in het babbelsalon. 


