
 

                         Activiteitenprogramma WZC Cleo 
 

 

             maandag 28 december 2020 
voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam.  
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we maken deeg voor onze Kerstkoekjes in het babbelsalon.  
 

namiddag: 
op de 1e verdieping: zitdansen met Els om 14u in het babbelsalon en na de koffie nog een gezellige babbel. 
op de 2e verdieping: we doen hersengymnastiek (woordenslangen enz...) met Stefan om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we bakken en versieren onze Kerstkoekjes in het babbelsalon. 
 

 
 

           dinsdag 29 december 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e en de 2e verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam. 
op de 3e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: hersengymnastiek met Els om 14u in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we gaan sjoelbakken om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: hersengymnastiek met Eveline: we spelen Galgje in het babbelsalon.  
 
  

                             woensdag 30 december 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e en de 2

e
 verdieping: individuele begeleiding door het Woon- Leefteam. 

op de 3e verdieping: zitdansen om 10u in het babbelsalon. 
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: kegelen met Magalie in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: we spelen "Familieraad" met Kim en Stefan om 14u in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we zingen mee met de leukste liedjes van vroeger + individuele begeleiding. 
 
 
 

                                   donderdag 31 december 2020 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: Magalie is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: we bespreken de actualiteit in een Jaaroverzicht in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1

e
 verdieping: we kijken naar een nieuwjaarsconcert met een glaasje bubbels en een charcuteriebuffet. 

op de 2e verdieping: we luisteren naar de moppen van Kim met een glaasje bubbels en een charcuteriebuffet. 
op de 3e verdieping: we kijken naar een nieuwjaarsconcert met een glaasje bubbels en een charcuteriebuffet. 
 
 

                                       vrijdag 1 januari 2021 
 

 op alle verdiepingen: we klinken op het nieuwe jaar tijdens een 

                     gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in het babbelsalon. 
 
!!! Om de afdelingsbubbels te respecteren i.v.m. Covid-19 , 
                mag iedereeen enkel op zijn / haar afdeling aan de activiteiten deelnemen!!!  

 
 


