
 

           Activiteitenprogramma WZC Cleo 
  

 
 

                maandag 29 november 2021 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: adventskalender verder afwerken en ophangen. 
op de 2e verdieping: seniorengym met de kiné om 10u30 in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: Anke is aanwezig voor individuele begeleiding. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we beginnen aan onze kerstkaarten, in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: familieraad met Stefan in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: balspel met Anke in het babbelsalon. 
 
 

                dinsdag 30 november 2021 
 

voormiddag: 
op de 1e verdieping: Els is aanwezig voor individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: appelmoes maken met Anke en Margo in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: sjoelbakken met Els in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: activiteit met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: muzikale namiddag met Anke en Margo in het babbelsalon. 
 
 

                                      woensdag 1 december 2021 
voormiddag: 
op de 2e verdieping: creatief atelier met Pascale in het babbelsalon.  
op de 3e verdieping: kaarten met Anke in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: activiteit met Kim in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: kegelspel met Stefan in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: themanamiddag rond de winter in het babbelsalon. 
 
 + 's avonds houden we een Chinese avond met Stefan en Peggy op de 2

e
 verdieping. 

 

 

 

                 donderdag 2 december 2021 
voormiddag: 
op de 2e verdieping: gebedsmoment met Raymond om 10u30 in het babbelsalon, 
                     en Stefan is aanwezig voor handmassages en individuele begeleiding. 
op de 3e verdieping: Samen-Lezen rond het thema Sinterklaas met Peggy en Anke in het babbelsalon.   
 
namiddag:  
op de 1e verdieping: activiteit met Kim in het babbelsalon.  
op de 2e verdieping: casino met Stefan in het babbelsalon.  

  
 
                                     vrijdag 3 december 2021 
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 3e verdieping: creatief atelier met Pascale en Anke om 9u45 in het babbelsalon. 
 
namiddag: 
op de 1e verdieping: we helpen Sinterklaas met cadeautjes inpakken in het babbelsalon. 
op de 2e verdieping: activiteit met Kim in het babbelsalon. 
op de 3e verdieping: kwis rond algemene kennis met Anke in het babbelsalon.  


