
 

  

 

 

 

 

 

 

Atlant organiseert tijdens de Week van Zorg en Welzijn leuke activiteiten op verschillende locaties. 

 

Lees hieronder welke locaties hun deuren openen. 

 

Graag tot ziens! 

 

 

 
Programma 
 
Bij woonzorgcentrum Berghorst, De Loohof en Berkenhove bent u van harte welkom om een kopje 

koffie te komen drinken of deel te nemen aan één van de gezellige (gebruikelijke) activiteiten.  

Koningin Wilhelmina en Sprengenhof hebben hun programma deze week wat uitgebreid.  

 

Programma Koningin Wilhelmina 
Maandag 11-3   10.30 tot 12.30 uur  Kleine bingo   

Kosten €0.50  

 

Dinsdag 12-3   9.30 uur tot 11.30 uur  Inloopochtend Dagbesteding De Korf  

Kom een kijkje nemen! De dagbesteding is bedoeld 

voor mensen die ouder worden, behoefte hebben 

aan contact met leeftijdgenoten, wat vergeetachtig 

worden en of/ in lichte mate hulp nodig. Bij de 

dagbesteding combineren we gezondheid met 

gezelligheid.   

 

   14.30 tot 15.30 uur  ‘De vrolijke noot’  

       Kun je nog zingen zing dan mee! 

 

Woensdag 13-3  10.00  tot 11.00 uur   Puzzel-ruilbeurs   

Om 10.00 uur puzzels inleveren, max 2 puzzels mee 

terug nemen 

 

Donderdag 14-3 19.00 tot 20.30 uur  Grote bingo  

       Kosten  €2.50 

 

Activiteiten vinden plaats in het restaurant/ontmoetingsplek.  

(even om het gebouw heen lopen). 

Week van Zorg en Welzijn  - 11 t/m 16 maart 2019 



 

 

 
 
Programma Sprengenhof 
Naast de gebruikelijke activiteiten waaraan u elke dag kunt deelnemen, organiseert Sprengenhof op 

vrijdag 15 maart een Open Dag.  

 

Vrijdag 15-3  11.00 tot 14.00 uur  Open dag – Wonen of werken bij Sprengenhof 

De deuren staan open om te komen kijken en horen, 

hoe het is om bij Sprengenhof (Atlant) te wonen of 

te werken. Er zijn medewerkers aanwezig om uw 

vragen te beantwoorden en/of u rond te leiden.  

 

   12.00 tot 14.00 uur  Pannenkoeken eten 

Uit eten in eigen huis. De Jachtkamer wordt 

omgetoverd in een Pannenkoekenrestaurant.  

 

   ochtend/middag  Tuin voorjaars-klaar maken 

Vrijwilligers van de marechaussee komen in het 

kader van NLdoet de tuin voorjaars klaar maken. 

  

 

 
 

 

Woonzorgcentra Atlant 

Berghorst  | Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB Apeldoorn 

Berkenhove  | Koning Lodewijklaan 387b,  7314 AZ Apeldoorn 

De Loohof   |  Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD Apeldoorn 

Koningin Wilhelmina |  Operaplein 181, 7323 EJ Apeldoorn 

Sprengenhof  | Dr. Piekemalaan 33, 7339 MD Ugchelen 


