
 

       Activiteitenprogramma WZC Cleo  
  

 
 

            maandag 17 februari 2020  
 

voormiddag: 
in de grote zaal beneden: seniorengym op uitnodiging om 10u30, er 
 komen vandaag leerlingen van de lagere school meedoen. 
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: creatief atelier met Margo voor bewoners 3

e
 verdieping. 

 
namiddag: 
op de 1e verdieping: BINGO met Els om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Pietjesbak met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: balspelen met Margo om 14u in het babbelsalon. 
 

 
 

 

           dinsdag 18 februari 2020 
 

voormiddag:  
We gaan wandelen in de buurt met een drankje in de Sonseveria. We vertrekken tegen 10u in de inkomhal. 
op de 1e verdieping: Els is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: we kijken om 14u samen naar Clisse en César in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: bezoek van Clown Roberto in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: "muziek van in onze tijd" met Margo vanaf 14u in het babbelsalon. 
 
   
   

                                 woensdag 19 februari 2020  
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
in de grote zaal beneden: iedereen welkom om mee te zingen met het seniorenkoor om 14u. 
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
 
 

            donderdag 20 februari 2020 
 

voormiddag: 
in de grote zaal beneden: Peggy bespreekt de actualiteit om 10u in het zithoekje.  
op de 2e verdieping: Kim is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: individuele begeleiding met Margo 
 
namiddag: 
op de 3e verdieping: beautysalon voor de bewoners van de 3

de
 verdieping. 

 

 
 

           vrijdag 21 februari 2020 
 

voormiddag: 
in de grote zaal beneden: seniorengym met de kine om 10u, iedereen welkom! 
                            De kleuters komen hun carnaval kostuum tonen in de grote zaal!!! 
         En uitzonderlijk is er géén misviering vandaag. 
op de 3e verdieping: muzikaal sprookje met tekenopdracht in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
 op alle verdiepingen: pannenkoeken smullen in het babbelsalon vanaf 14u.  


