
 

                       Activiteitenprogramma WZC Cleo  

 
 

 

     maandag 21 september 2020  
 

   voormiddag: individuele begeleiding op de 1e en de 3e verdieping. 
   + om 10u30 - seniorengym in het babbelsalon op de 2e verdieping. 
 
   namiddag:  
   op de 1e verdieping: BINGO om 14u in het babbelsalon 
   op de 2e verdieping: gezellige namiddag met Stefan in het babbelsalon. 
   op de 3e verdieping: Eveline leest en bespreekt de actualiteit uit de Wablieft-krant in het babbelsalon. 
 
 

 dinsdag 22 september 2020 
 

   voormiddag:  
    individuele begeleiding op 1e en 2e verdieping 
    + op de 3e verdieping: gebedsmoment om 10u30 in het babbelsalon. 
 
   namiddag:  
   op de 1e verdieping: bewegingsactiviteit met Magalie in het babbelsalon. 
   op de 2e verdieping: casinonamiddag in het babbelsalon. 
   op de 3e verdieping: spelletjesnamiddag met Eveline in het babbelsalon. 
 
 
 
 

 woensdag 23 september 2020 
 

   voormiddag: 
   op de 1e verdieping : muziek in de groep en individueel. 
   + individuele begeleiding op de 2e en 3e verdieping. 
 
   namiddag:  
   op de 1e verdieping: creatieve namiddag met Magalie. 
   op de 2e verdieping: Pictionary om 14u in het babbelsalon. 
   op de 3e verdieping: concertje in het babbelsalon. 
 
 

 donderdag 24 september 2020 
 

   voormiddag: 
   op de 1e verdieping: gebedsmoment om 10u30 in het babbelsalon. 
   + individuele begeleiding op de 2e en de 3e verdieping. 
 
   namiddag: 
   op de 1e verdieping: hersengymnastiek met Magalie in het babbelsalon. 
   op de 2e verdieping: Rad van Fortuin om 14u in het babbelsalon. 
   op de 3e verdieping: wafels smullen in het babbelsalon. 
 

 

  

                       vrijdag 25 september 2020 
 

    voormiddag:  
    op de 1e verdieping: seniorengym om 10u30 in het babbelsalon. 
    op de 2e verdieping: muziek in de groep en individueel. 
    op de 3e verdieping: individuele begeleiding. 
 
    namiddag: 
    op de 1e verdieping: muziek beluisteren uit de jaren '40 in het babbelsalon. 
    op de 2e verdieping: moppennamiddag met Kim om 14u in het babbelsalon.  
    op de 3e verdieping: muziek in de groep in het babbelsalon. 
 
 

  Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19, mag iedereen  
  enkel op zijn / haar verdieping aan de activiteiten deelnemen.   


