
 

      Activiteitenprogramma WZC Cleo 

  
 

 

          maandag 28 september 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping : individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele begeleiding. 
  
namiddag: 
op de 1e verdieping: Els bespreekt de actualiteit en de roddels uit de boekskes in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen het dialectenspel met Kim en Stefan in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: activiteit met Eveline in het babbelsalon. 
 
 
 

        dinsdag 29 september 2020 
 

voormiddag:  
      Individuele begeleiding op de 1e, 2e en 3e verdieping. 
namiddag: 
op de 1e verdieping: zitdansen met Els in het babbelsalon met aansluitend een gezellige babbel bij een drankje. 
op de 2e verdieping: we spelen gezelschapsspelletjes met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: activiteit met Eveline in het babbelsalon. 
 
 
 

                          woensdag 30 september 2020  
 

voormiddag:  
op de 1e verdieping: muziek in de groep en individueel. 
op de 2e verdieping : individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: spek en eieren bij het ontbijt  
  
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: schilderen op / met muziek met Magalie in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: creatief atelier in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele begeleiding met muziek en om 15u30 een concertje in het babbelsalon. 
 

 
 

 donderdag 1 oktober 2020 
voormiddag:  
      individuele begeleiding op de1e, 2e, en 3e verdieping. 
namiddag: 
op de 1e verdieping: hersengymnastiek met Magalie in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: er worden lekkere wafels gebakken in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon. 
 
 

                     vrijdag 2 oktober 2020 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon. 
op de 2

e
 verdieping: muziek in de groep.  

op de 3e verdieping: individuele begeleiding. 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen gezelschappsspelletjes in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Kim speelt verzoeknummers in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele begeleiding met muziek  
                      en daarna muziek in de groep in het babbelsalon.  


