
 

                             Activiteitenprogramma WZC Cleo 

 

             maandag 7 december 2020 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: Kim zet de kerstboom al op in het babbelsalon. 
op de 2e en de 3e verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam.  
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: casino met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen "Wie ben ik?" met Stefan om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we gaan kegelen om 14u in het babbelsalon. 
  
 

            dinsdag 8 december 2020 
voormiddag: 
op de 1e verdieping: individuele begeleiding met Magalie. 
op de 2e verdieping: Samen-lezen met Peggy om 10u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we zetten de kerstboom en versieren hem in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen Perudo met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we hangen samen de kerstversiering op in het babbelsalon. 
 

     woensdag 9 december 2020 
voormiddag: 
op de 1ste verdieping: hand- en nagelverzorging door Magalie in het babbelsalon 
op de 2e verdieping: individuele geheugentraining met Kim. 
                     en Stefan gaat 'zotje jagen' (kaartspel) om 10u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we maken sneeuwmannen met breiwol in het babbelsalon.  
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen schijvenspel om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Kim en Stefan organiseren een Tearoom om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we zingen mee met de leukste liedjes van vroeger. 
 
 

                                donderdag 10 december 2020 
voormiddag: 
op de 1ste verdieping individuele begeleiding met Magalie. 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we maken samen lekkere soep in het babbelsalon. 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen "Wie ben ik?" om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: slideshow over de tijd van toen om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon. 
 
   

            vrijdag 11 december 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: hand- en nagelverzorging in het babbelsalon. 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen BINGO om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: Kim opent zijn moppentrommel om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Eveline is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 

!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren ivm Covid-19, 
                    mag iedereen enkel op zijn / haar afdeling aan de activiteiten deelnemen !  


