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ACTIVITEITEN BIJ DE VALENTIJN
December / januari 2018 & 2019
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Welzijnsarrangement: voor uw gemak!
Voor de meeste activiteiten vragen we een
kleine bijdrage. U kunt per activiteit betalen,
maar u kunt er ook voor kiezen om een
welzijnsarrangement af te nemen. Voor een
vaste maandprijs kunt u dan aan diverse
activiteiten meedoen. Voor meer informatie
over het arrangement en de activiteiten:
neem contact op met team Welzijn en
Gastvrijheid van De Valentijn.
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Met plezier brengen wij u op de hoogte van de activiteiten van december en januari. U bent van harte

welkom bij De Valentijn! Activiteiten vinden plaats in ons restaurant.

Wekelijkse activiteiten 
Kookclub - maandag 10.15-13.00
Zitdans - maandag 10.30-11.30
Soos, jokeren, biljarten - maandag 14.30-16.30
Schilderen of spel - dinsdag 10.30-11.45
Zitdans - dinsdag 14.45-16.00 (Niet op 11 dec.)
Zingend Geloven (1x per 2 weken in even weken) -
dinsdag 15.00-16.00
Bewegen met Menno - woensdag 10.30-11.30
Crea-doe - woensdag  14.30-16.00
Kookgroep (1x per maand) - donderdag 10.30-13.00
Sjoelen - donderdag 10.45-12.00
Koor 'De Valentinoos' - donderdag 14.30-16.00
(Geen 'De Valentinoos' op 24 jan.)
Schilderclub - vrijdag 10.30-11.45
Geheugenspel - vrijdag 10.45-11.45
Weeksluiting - vrijdag 19.00-20.30
   
Bingo 
6 december 19.30-21.00 uur
20 december 19.30-21.00 uur (kerstprijzenbingo)
28 december 14.30-16.00 uur (oudejaarsbingo)
3 januari 19.30-21.00 uur
11 januari 14.30-16.00 uur
31 januari 19.30-21.00 uur
Per bingoplankje € 2,50 exclusief koffie of thee.

Data en prijzen onder voorbehoud. Aan de inhoud
van dit overzicht kunnen geen rechten worden
ontleend.

Programma december / januari 
Woensdag 5 december - Vanaf 12.15 uur
Sinterklaasmiddag. Aanmelden: t/m 27 november bij
onze keukenmedewerkers. € 12,50 inclusief
boerenkoolstampot met worst.
 
Dinsdag 11 december - Aanvang 19.30 uur € 4,-
Kerstvoorstelling Zwavelstokje; in Dickens kleding.

Maandag 17 december - Aanvang 19.30 uur € 4,-
Fanfaregezelschap Prinses Juliana.
 
Woensdag 19 december - Inloop 16 uur € 25,-
Kerstdiner: 5-gangen én drankjes. Aanmelden kan t/m
27 november bij onze keukenmedewerkers.  

Dinsdag 1 januari - Aanvang 12.15 uur € 8,20
Nieuwsjaarsdiner: stamppot snijbonen/witte bonen,
een stukje vlees en een voor- en nagerecht.
Aanmelden: t/m 17 december bij onze
keukenmedewerkers.

Vrijdag 4 januari - Aanvang 15.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje.

Donderdag 24 januari - Aanvang 15 uur € 4,-.
TVO dameskoor Tiel.
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