
 

                       Activiteitenprogramma  WZC Cleo 
 

              maandag 16 november 2020 
voormiddag: 
op alle verdiepingen wordt er individuele begeleiding gegeven. 
+ op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon.  
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: zitdansen met Els om 14u in het babbelsalon, 
                                            en na de koffie maken we nog een gezellig praatje. 
op de 2e verdieping: we spelen "Familieraad" om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen "verhaalbingo" om 14u in het babbelsalon. 
 

 

             dinsdag 17 november 2020 
voormiddag: 
op alle verdiepingen wordt er individuele begeleiding gegeven. 
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: We maken samen een adventskalender om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Perudo om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: sjoelbakken om 14u in het babbelsalon. 
 
 

                                                  woensdag 18 november 2020 
                  Er worden lekkere eitjes met spek gebakken bij het ontbijt op alle verdiepingen. 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: creatief atelier met Pascale om 10u in het babbelsalon. 
op alle verdiepingen wordt er individuele begeleiding gegeven. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: hersengymnastiek met Magalie om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: door middel van prenten van vroeger reizen we terug in het verleden vanaf 14u in het 
babbelsalon. 
op de 3e verdieping: een namiddag vol muziek vanaf 14u in het babbelsalon.   
 
 

                                donderdag 19 november 2020 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: individuele begeleiding door Magalie. 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: we maken lekkere groentensoep in het babbelsalon. 
  
namiddag: 
op de 1e verdieping: sjoelbakken met Magalie om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we bakken lekkere Nutellasterren in de oven in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon, 
                                       en aansluitend gaan we werken aan Mandala's in het babbelsalon. 
 
 

                                    vrijdag 20 november 2020 
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon, 
  met aansluitend een gebedsmoment met Raymond om 11u in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: individuele begeleiding door Kim. 
op de 3e verdieping: kegelen in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we kijken naar "Les gendarmes de Saint-Tropez"  
                                                             met Louis de Funez om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: "verhalen anders verteld" door Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we maken en proeven speciale koffies vanaf 14u in het babbelsalon.  
 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren, mag iedereen enkel op zijn / haar  
                                                              verdieping aan de activiteiten deelnemen !!! 
 


