
 

                       Activiteitenprogramma WZC Cleo 
 

            maandag 21 december 2020 
voormiddag:  
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam. 
op de 3de verdieping: kerstfotoshoot 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: nagel- en handverzorging door Els om 14u in het babbelsalon 
op de 2e verdieping: Kerstbingo om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we spelen de Kerstverhaal-bingo in het babbelsalon 
 

                                                           dinsdag 22 december 2020 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam.  
op de 3e verdieping: kerstviering met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: we luisteren naar mooie kerstmuziek in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we spelen Perudo met Kim om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we maken Nutellasterren in de oven die we tijdens het zien van een Kerstfilm opsmullen. 
 
 

                                  woensdag 23 december 2020 
 

op de 1e verdieping: om 10u worden er kerstverhalen voorgelezen door Peggy in het babbelsalon. 
             
        op alle verdiepingen vanaf 11u wordt er aan de bewoners een Kerstbrunch aangeboden. 
 

namiddag:  
op de 1e verdieping: we spelen een Kerstbingo om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we luisteren naar mooie kerstverhalen gelezen door Peggy om 13u30 in het babbelsalon, 
                       en aansluitend een tearoom met Kim en Stefan in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we zingen mee met de leukste (Kerst-)liedjes van vroeger in het babbelsalon. 
 
 

                donderdag 24 december 2020 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam. 
op de 2e verdieping: Kerstviering met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we luisteren naar het Kerstverhaal gelezen door Peggy om 10u in het babbelsalon. 
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: Kerstfilm met hapje en drankje in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: we kijken naar sketches van André Van Duin en Toon Hermans  
                                                          met een hapje en een drankje in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: seniorengym met Peggy om 13u30 in het babbelsalon, 
                                              en aansluitend Kerstmuziek met Glühwein in het babbelsalon. 
 
 

                               vrijdag 25 december 2020 
Op alle verdiepingen in de namiddag : gezellig kerstsamenzijn met hapje en drankje in het babbelsalon. 
  

                               zaterdag 26 december 2020 
            op de 1e verdieping: Kerstviering met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 
 
 

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


