
 

                        Activiteitenprogramma WZC Cleo 
 

 

              maandag 30 november 2020 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door de Woon- Leefbegeleiders. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: hersengymnastiek met Els om 14u in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen Hoger-Lager om 14u in het babbelsalon. 
 

          

                                    dinsdag 1 december 2020 
voormiddag: 
op de 1

e
, de 2

e
 en de 3e verdieping: individuele begeleiding door de Woon-Leefbegeleiders. 

op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we maken samen kerstkaarten om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen gezelschapsspelletjes naar keuze om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen Familieraad om 14u in het babbelsalon. 
 
 

                                  woensdag 2 december 2020 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: individuele begeleiding door Magalie. 
op de 2e verdieping: we bakken zelf appelbollen in de oven in het babbelsalon.  
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: we gaan sjoelbakken om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we genieten samen van onze zelfgemaakt appelbollen met een tas koffie in het babbelsalon. 
 
  

                                donderdag 3 december 2020 
Kim helpt de Sint een handje en bakt vandaag zelfgemaakte speculoos… 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door de Woon- Leefbegeleiders.  
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we luisteren naar mooie sprookjes in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we spelen Party en co met Magalie om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we genieten van deugddoende voetbadjes terwijl we luisteren naar  
                                                                    onze favoriete muziek in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen het schijvenspel om 14u in het babbelsalon.  
 
  

                                  vrijdag 4 december 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: we bakken pepernoten in het babbelsalon. 
   
namiddag: 
op de 1e verdieping: we vieren de 102e verjaardag van Nieke met taart en koffie in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we vieren Sinterklaas met zelfgemaakte speculoos en warme chocomelk in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we vieren Sinterklaas met een film, pepernoten en muziek in het babbelsalon. 
 
 

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


