
 

                     Activiteitenprogramma WZC Cleo 
 

 

                                  maandag 23 november 2020 
 

voormiddag: 
op alle verdiepingen: individuele begeleiding. 
+ op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon.  
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we halen de zangboekjes nog eens boven in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen Familieraad met Stefan en Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we lossen samen de leukste raadseltjes op in het babbelsalon. 
 

 
 

              dinsdag 24 november 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: "Samen Lezen" met Peggy om 10u in het babbelsalon.  
op de 2e en de 3e verdieping: individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we maken onze adventskalender verder af in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: "Samen Lezen" met Peggy om 13u30 in het babbelsalon, 
                      en daarna spelen we Perudo met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we gaan lekkere pannenkoeken bakken en smullen in het babbelsalon. 
 
 

                                                              woensdag 25 november 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: we maken een adventskalender in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we gaan kegelen om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen "Rad van Fortuin" om 14u in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: we genieten van de mooiste liedjes in het babbelsalon. 
 
 

                                      donderdag 26 november 2020 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: "Samen Lezen" met Peggy om 10u30 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we maken lekkere Nutellasterren om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: poëzienamiddag met Stefan in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon, en daarna individuele begeleiding. 
 

 
 
 

                                    vrijdag 27 november 2020  
voormiddag:  
op de 1e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u15 in het babbelsalon, 
                     en aansluitend een gebedsmoment met Raymond om 11u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: individuele begeleiding door Kim. 
op de 3e verdieping: handmassages in het babbelsalon. 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen gezelschapsspelletjes naar keuze in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen pietjesbak met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we bekijken foto's van toen in het babbelsalon 
 

 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren, mag iedereen enkel  
                                       op zijn / haar afdeling aan de activiteiten deelnemen !!! 
 


