
 
                       Activiteitenprogramma WZC CLEO  

  Maart 
 

          maandag 9 maart 2020 
 

voormiddag: 
in de grote zaal beneden: om 10u seniorengym op uitnodiging van de kine. 
op de 3e verdieping: creatief atelier met Margo in het babbelsalon voor bewoners derde verdieping. 
+ Rieke is in huis voor individuele begeleiding met muziek 
 
 we gaan met een klein groepje bewoners zwemmen. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we bakken lekkere cake vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: foto's en voorwerpen uit "de tijd van toen" met Stefan om 14u in het babbelsalon.  
 
 

                               dinsdag 10 maart 2020 
 

voormiddag: 
met een kleine groep bewoners gaan we winkelen bij Albert Heijn, vertrek tegen 10u in de inkomhal beneden. 
op de 1e verdieping: Els is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: Magda speelt leuke liedjes en melodietjes op haar accordeon vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2

e
 verdieping: gezelschapsspel naar keuze met kim om 14 uur in het babbelsalon. 

 
 

                                   woensdag 11 maart 2020 
 
                     Wentelteefjes bij het ontbijt op alle verdiepingen. 
voormiddag:  
op de 3e verdieping: muziek in de groep met Rieke in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
in de grote zaal beneden: om 14u Poëziemiddag met muzikale omlijsting.  
op de 2e verdieping: Stefan geeft handmassages in het babbelsalon. 
 
 
 

                                donderdag 12 maart 2020 
voormiddag: 
in de cafetaria beneden: om 10u start de gebruikersraad. 
in de inkomhal beneden: om 10u verzamelen met groep 1 van Samen-Lezen met Peggy.  
 
namiddag: 
in de inkomhal beneden: verzamelen om 13u met groep 2 van Samen-Lezen met Peggy.  
op de 1e verdieping: mini-beautysalon met Margo en Stefan in het babbelsalon. 
 
 
 

                                vrijdag 13 maart 2020  
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 met Rieke in kleine groepjes in babbelsalon  
                       en Margo is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
in de grote zaal beneden: contactkoor om 14u. Deze activiteit is op uitnodiging. 

  

 
 

 


