
Activiteiten bij woonzorgcentrum Reyshoeve - januari 2018 
 
Dinsdag 2 januari 14.30 – 16.00 uur  Bingo  
Vandaag is de bingo er met volop leuke prijzen en een loterij.  
Een bingokaart kost €1,50 voor bewoners van de zorgpassages €2,00 voor de 
woonpassages. Senioren uit de wijk betalen €3,50 voor een bingokaart.  
 
Donderdag 4 januari 14.30 – 16.00 uur  Nieuwjaarsreceptie 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen bewoners, hun familieleden en het 
personeel elkaar de beste wensen voor 2018 geven.  
 
Vrijdag 5 januari 14.00 – 16.00 uur  Muzikaal danscafé 
Onze muziekvrijwilliger neemt leuke plaatjes mee waarop u kunt dansen of naar luisteren. U 
bent van harte welkom om lekker te genieten van deze muzikale middag. 
Bezoek van bewoners en bewoners uit de woonpassage en wijk betalen € 1,00 entree. 
 
Zaterdag 6 januari 14.30 – 16.30 uur  Driekoningenzingen  
Naast de koren die mooie klanken komen zingen, organiseert team Welzijn dit jaar een eigen 
zangwedstrijd voor alle kleine driekoningenzangers. Alle kinderen uit de Reeshof en uw 
(achter)kleinkinderen kunnen uit volle borst hun mooiste driekoningenlied ten gehore komen 
brengen. Een jury, bestaand uit een paar bewoners van Reyshoeve beoordelen de 
zangkwaliteiten en de kleding van de jeugdige zangers en/of zangeressen. Bezoek van 
bewoners en bewoners uit de woonpassage en wijk betalen € 2,50 entree. 
 
Dinsdag 9 januari 14.30 – 16.30 uur  Optreden Levenslust 
Levenslust is als gemengd koor opgericht in 1953. Met maar liefst 28 leden zingt het koor 
voornamelijk Nederlandstalige liedjes die iedereen mee kan zingen. Dus wilt u zingen, 
schroom dan niet eb zing gewoon lekker mee.  
Bezoek van bewoners en bewoners uit de woonpassage en wijk betalen € 2,50 entree. 
 
Woensdag 10 januari 19.30 – 21.00 uur  Bingo  
Vandaag is de bingo er weer met volop leuke prijzen!  
Een bingokaart kost €2,00 voor bewoners van de zorgpassages en € 2,50 voor bewoners 
van de woonpassages. Senioren uit de wijk betalen €3,50 voor een bingokaart. Voor 
senioren uit de wijk geldt dat er maximaal twintig plaatsen beschikbaar zijn. Opgeven kan via 
de receptie. Maximaal twee kaarten per persoon. 
 
Donderdag 11 januari 14.30 – 16.00 uur  Zing mee met Leo 
Deze middag hebben we Leo Willemen uitgenodigd om ons mee te laten genieten van zijn 
mooie pianospel. Hij speelt liedjes uit de oude doos en luisterliedjes, maar ook uw 
verzoekjes kunnen aan bod komen. Wilt u zingen, schroom dan niet en zing gewoon lekker 
mee. Een middag vol muziek en gezelligheid. Bezoek van bewoners en bewoners uit de 
woonpassage en wijk betalen € 1,00 entree. 
 
Zaterdag 13 januari 14.30 – 16.00 uur  Bingo 
Vandaag bingo met volop leuke prijzen!  
Een bingokaart kost €1,50 voor bewoners van de zorgpassages en € 2,00 voor bewoners 
van de woonpassages. Senioren uit de wijk betalen €3,50 voor een bingokaart.  
 
Dinsdag 16 januari 14.30 – 16.00 uur  Sjoelmiddag  
Het is weer enige tijd geleden dat er een sjoelmiddag is georganiseerd. Daarom gaan wij 
deze middag weer gezellig sjoelen. Kom gerust ook een potje mee spelen.  
 
Donderdag 18 januari 14.30 – 16.00 uur  Optreden van artiest  



 
Vrijdag 19 januari 14.00 – 16.00 uur  Muzikaal danscafé  
Onze muziekvrijwilliger neemt leuke plaatjes mee waarop u kunt dansen of naar luisteren. U 
bent van harte welkom om lekker te genieten van deze muzikale middag. 
Bezoek van bewoners en bewoners uit de woonpassage en wijk betalen € 1,00 entree. 
 
Dinsdag 23 januari 14.30 – 16.00 uur  Schrobbelèrmeezingmiddag  
U kunt gezellig naar de Schrobbelèrmeezingmiddag om lekker een borreltje te drinken en 
lekker mee te zingen met de muziek. Entree €2,50 per persoon ook voor de bewoners voor 
de zorgpassages. Verdere informatie over deze middag zie huisblad de Reyswijzer. 
 
Woensdag 24 januari 19.30 – 21.00 uur  Themabingo  
Vandaag is de themabingo er weer met volop leuke prijzen!  
Een bingokaart kost €1,50 voor bewoners van de zorgpassages en €2,00 voor de 
woonpassages. Senioren uit de wijk betalen €3,50 voor een bingokaart.  
 
Dinsdag 30 januari 14.30 – 16.00 uur  Elfstedentocht 
De winter is al even van start en daarom is het echt Elfstedentochtweer. We wandelen langs 
de bekende Friese steden die zich verspreid door het huis bevinden. Bij iedere stad op de 
afdeling kunt u het bekende kruisje halen en een versnapering om warm te blijven. Bij de 
finish wacht u een beloning voor deze knappe prestatie!  
 
 
 
 
 


