
 

       Activiteitenprogramma WZC Cleo  

  
 

           maandag 20 januari 2020 
voormiddag: 
op alle verdiepingen is er individuele begeleiding door Kim, Stefan of Margo. 
op de 3e verdieping: creatief atelier met Pascale in het babbelsalon. Deze activiteit is op uitnodiging. 
in de grote zaal beneden: om 10u30 seniorengym op uitnodiging van de kine.  
                            Er komen vandaag leerlingen van het 5e leerjaar meeturnen. 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we vieren de jarigen van november, december en januari met lekkere wafels om 14u in het 
babbelsalon. 
op de 2e verdieping: bewegingsgym met Elza en Stefan om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen sjoelbak om 14u in het babbelsalon. 
 
 

                                     dinsdag 21 januari 2020 
voormiddag: We gaan winkelen bij Albert Heijn. Vertrek tegen 10u in de inkomhal beneden.  
              Deze activiteit is op uitnodiging. 
op de 1e verdieping: individuele begeleiding door Els. 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen een gezelschapsspel naar keuze met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: baknamiddag met Pierre in het babelsalon. 
 
 

                                 woensdag 22 januari 2020 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: atelier met Pascale en Stefan om 9u45 in het babbelsalon. Deze activiteit is op uitnodiging. 
op de 3e verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
Rieke geeft individuele begeleiding met muziek waar nodig. 
op de 2e verdieping: we vieren de verjaardagen met lekkere wafels vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: om 15u30 een concert van klassieke pianowerken in het babbelsalon. 
 
 

                                    donderdag 23 januari 2020 
voormiddag: 
in de grote zaal beneden: Peggy bespreekt de actualiteit om 10u in het zithoekje. 
op alle verdiepingen is er individuele begeleiding door Kim, Stefan of Margo. 
 
namiddag: beautysalon in het babbelsalon op de 2e verdieping. 
 
 

                                    vrijdag 24 januari 2020 
voormiddag:  
in de grote zaal beneden: : seniorengym met de kine om 10u in de grote zaal beneden, 
                         en om 11u de misviering aan de kapel. 
op de 3e verdieping: muziek in kleine groepjes in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
Rieke is in huis voor individuele begeleiding met muziek. 
op de 1e verdieping: Magda speelt accordeon vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Pictionary met Kim om 14u in het babbelsalon.  
Op de 3

e
 verdieping: een muzikaal sprookje met een tekenopdracht. 

 


