
 

     Activiteitenprogramma WZC Cleo van 26 oktober tot en met 1 november 
 

 

            maandag 26 oktober 2020 
voormiddag: 
op de 1e en de 3e verdieping: individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon.  
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: zitdansen met Els om 14u15 in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Herfsfotoshoot buiten bij mooi weer, anders  
                                           vervangactiviteit in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we gaan kastanjes poffen in het babbelsalon. 
 
 

             dinsdag 27 oktober 2020 
voormiddag:  
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door Magalie, Els en Kim. 
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we bakken lekkere appeltaartjes met speculoos vanaf 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Pietjesbak met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen 'wie, wat, waar?' in het babbelsalon.  
     
  

                                   woensdag 28 oktober 2020 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door Magalie en Kim. 
op de 3e verdieping: we gaan dieren tekenen in een creatief atelier in het babbelsalon. 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen verschillende nadenkspelletjes om 14u in het babbelsalon  
op de 2e verdieping: hersengymnastiek "Familieraad" om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we kijken samen naar de film "The Nutty Professor" met Jerry Lewis in het babbelsalon. 
 
             Avond: op de 2e verdieping starten we om 17u met een aperitiefje 
                                       om nadien een gezellige Chinese avond te beleven! 
  

                                  donderdag 29 oktober 2020 
voormiddag:  
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding met Magalie, Kim en Stefan.  
op de 3e verdieping: we maken spinnensoep in het babbelsalon. 
  
namiddag:  
op de 1e verdieping: spelen we gezelschapsspelletjes naar keuze om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Elza komt langs met een traktatie voor haar verjaardag vanaf 14u30 in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon. 

                     en daarna karaoke met Eveline en Margo in het babbelsalon.  
 

                                      vrijdag 30 oktober 2020 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kine om 10u15 in het babbelsalon, 
                     met aansluitend een gebedsmoment met Raymond om 11u in het babbelsalon. 
op de 2e en de 3e verdieping: individuele begeleiding door Kim, Margo en Eveline. 
  

namiddag:  
op de 1e verdieping: we kijken naar de film "Les Gendarmes de Saint-Tropez" 
                                             met Louis de Funez in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen de 3 wijzen met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we eten bij het avondeten lekkere croque-monsieurs. 
 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19, mag iedereen enkel  
                                                op zijn / haar verdieping aan de activiteiten deelnemen !!!  
 


