
 

        Activiteitenprogramma WZC Cleo  
  

 
 

            maandag 24 februari 2020 
 

voormiddag:  
in de grote zaal beneden: seniorengym op uitnodiging van de kine. 
op de 3e verdieping: creatief atelier met Margo voor bewoners 3

e
 verdieping. 

 
namiddag: 
op de 1e verdieping: mini - beautysalon vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: sjoelbakken om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: de "top 10" met Margo om 14u in het babbelsalon. 
 

 
 

          dinsdag 25 februari 2020 
 

voormiddag: 
we gaan met een klein groepje bewoners winkelen in de Albert Heijn. Vertrek tegen 10u in de inkomhal beneden. 
op de 1e verdieping: Els is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
Peggy en Margo lezen Kamishibai verhalen voor op de 1ste en 3

de
 verdieping. 

op de 1e verdieping: na de verhalen van Peggy en Margo gaan we sjoelbakken in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen een gezelschapsspel naar keuze met Kim om 14u in het babbelsalon. 
 
 

                              woensdag 26 februari 2020 
 

voormiddag: 
in de grote zaal beneden:  om 10u30 viering met aswijding en askruisje ter gelegenheid  
                             van aswoensdag aan de kapel. 
op de 3

e
 verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon.  

  
namiddag: 
Rieke is in huis voor individuele muziektherapie 
op de 1

e
 verdieping: Roulette met Kim in het babbelsalon. 

op de 3
e
 verdieping: we vieren aswoensdag met lekkere pruimenvlaai  

                      en om 15u30 pianoconcert vanaf 15u30 in het babbesalon.  
 
 
 

            donderdag 27 februari 2020 
 

voormiddag: 
Kim en Margo zijn aanwezig voor individuele begeleding. 
Samen-lezen met Peggy 
 
namiddag: 
Samen-lezen met Peggy, groep 2 
op de 1e verdieping: we spelen Hoger - Lager met Kim om 14u in het babbelsalon.  
Op de 3

e
 verdieping: balspel met Margo in het babbelsalon. 

 

 
 

          vrijdag 28 februari 2020 
 

voormiddag: Muziek in kleine groepjes 
in de grote zaal beneden: seniorengym met de kine om 10u, 
                            en om 11u de misviering aan de kapel. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen pietjesbak om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele muziekterapie van 14u tot 15u 
                       en daarna pim pam pet en rijmspel in babbelsalon vanaf 15u15. 


