
 

     Activiteitenprogramma WZC Cleo  

  
 

 

           maandag 27 januari 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: Els is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: Creatief atelier met Pascale en Margo. Deze activiteit is op uitnodiging. 
in de grote zaal beneden: om 10u30 seniorengym op uitnodiging van de kinesisten. 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: BINGO met Els en Kim om 14u in het babbelsalon. Iedereen welkom. 
op de 3e verdieping: gezelschapsspel naar keuze met Margo in het babbelsalon. 
 

 
 

  

                                   dinsdag 28 januari 2020 
voormiddag: we maken een buurtwandeling en gaan iets drinken in de Sonseveria. Deze activiteit is op           
              uitnodiging. Vertrek tegen 10u in de inkomhal beneden. 
op de 1e verdieping: Els is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen sjoelbak vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen een gezelschapsspel naar keuze met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: muziek op verzoek vanaf 14u in het babbelsalon. 
 

 
 
 

                              woensdag 29 januari 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: creatief atelier met Pascale en Kim om 9u45 in het babbelsalon.  
                        Deze activiteit is op uitnodiging.  
op de 3e verdieping: individuele begeleiding met Margo en muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon. 
 
namiddag: Poëziemiddag met muzikale omkadering in de grote zaal. Iedereen welkom vanaf 14u ! 
 
 
 

            donderdag 30 januari 2020 
 

  
 

voormiddag: in de grote zaal beneden: "Samen-lezen" met Peggy om 10u in het zithoekje.  
 
 
 
 

                              vrijdag 31 januari 2020 
voormiddag: 
in de grote zaal beneden : om 10u seniorengym met de kine, 
                            en om 11u de misviering aan de kapel. 
op de 3e verdieping: : Een muzikaal omlijst sprookje met erna een kleurrijke tekenopdracht 
                        en Margo geeft handmassages in het babbelsalon. 
namiddag: 
op de 1e verdieping: gezellige namiddag met vrijwilligster Monique in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Pictionary met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we decoreren de verdieping voor Valentijn. 
                      en Rieke geeft eerst individuele muziektherapie  
                      en daarna een pianoconcert van bekende                  
                      klassieke werken in het babbelsalon. 
 
 
 


