
 

         Activiteitenprogramma WZC CLEO van 5 oktober tot en met 11 oktober 
 

 

          maandag 5 oktober 2020 
 

voormiddag:  
op de 1e en de 3e verdieping is er individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: we luisteren en kijken naar liedjes van toen op de tv in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Hoger - Lager in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: we spelen met het reuzenspel mens-erger-je-niet in het babbelsalon 
 

 
 

        dinsdag 6 oktober 2020 
voormiddag:  
we gaan met enkele bewoners van de 1e verdieping coronaproof winkelen in de Albert Heijn. 
op de 2e en de 3e verdieping : individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: zitvolleybal om 14u in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: casinonamiddag met Kim en Stefan in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: genieten van de mooiste dieren in het babbelsalon. 
 
 
 

                                woensdag 7 oktober 2020  
 

voormiddag : 
op de 1e verdieping: pianoconcertje in het babbelsalon. 
op de 2e en de 3e verdieping: individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen het dobbeldenkspel met Magalie in het babbelslon. 
op de 2e verdieping: we werken verder aan onze creatieve opdracht in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: individuele begeleiding met muziek en om 15u30 een concertje in het babbelsalon. 
 

 
 

          donderdag 8 oktober 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: we maken samen soep in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: ontspannend beautysalon met Magalie in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: bewegingsactiviteit met Elsa en Stefan in het babbelsalon  
                     en individuele begeleiding op de tablet met Kim. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon. 
 
  

                                                      vrijdag 9 oktober 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: seniorengym met de kine om 10u in het babbelsalon. 
                     en aansluitend een gebedsmoment met Raymond in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: concertje : klassiek en andere... 
op de 3e verdieping: maak je boodschappen-wenslijstje in het babbelsalon met Eveline 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen pietjesbak in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: gezelschapsspelletjes met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: herfstverhalen en gedichten en om 15u30 muziek in de groep. 
 

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


