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ACTIVITEITEN DE VALENTIJN
Augustus - September 2019

1

Met veel trots presenteren wij u ons activiteitenoverzicht. Op deze manier brengen we u graag op de

hoogte van de activiteiten die team Welzijn en Gastvrijheid aanbiedt. Van harte welkom bij De Valentijn!

Wekelijkse activiteiten
Kookclub (even weken) - 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
Zingend Geloven (1x per 2 weken) - dinsdag
15.00-16.00
Bewegen met Menno - woensdag 10.30-11.30
Wandelclub - woensdag 10.00-12.00
Crea-doe - woensdag  14.30-16.00
Sjoelen - donderdag 10.45-11.45
Koor 'De Valentinoos' - donderdag  15.00-16.00
Schilderclub - vrijdag 10.30-11.45
Geheugenspel - vrijdag 10.45-11.45
Bibliotheek geopend - vrijdag 14.00-16.00
Handwerk cafè - vrijdag 14.30-16.00
Weeksluiting - vrijdag 19.00-20.30
 
 
Welzijnsarrangement: voor uw gemak!
Voor de meeste activiteiten vragen we een kleine
bijdrage. U kunt hiervoor per keer betalen, maar u
kunt er ook voor kiezen om een welzijnsarrangement
af te nemen. U kunt dan voor een vaste maandprijs
onbeperkt aan de activiteiten meedoen.
 
Kosten
» Bezoekers bij De Valentijn zonder zorgzwaarte-

pakket betalen €30,- per maand;
» Betuwepashouders betalen €25,- per maand;
» Bewoners van De Valentijn krijgen het

welzijnsarrangement gratis aangeboden;
 
Wilt u geen gebruikmaken van een welzijnsarrange-
ment, maar wel meedoen aan bepaalde activiteiten?
Geen probleem, u bent nog steeds van harte
welkom! U betaalt dan een eigen bijdrage van €4,-
per keer, per persoon, per activiteit. Dit is altijd
inclusief een kopje koffie/thee, maar exclusief
eventuele materiaalkosten.

Betalen met uw pas
Bij de locaties van Zorgcentra De Betuwe kunt u
activiteiten of consumpties betalen met eigen
Pinpas of met de Betuwepas. In verband met
veiligheid is contant betalen niet mogelijk.

Wat is de Betuwepas?
De Betuwepas is een pas die Zorgcentra De Betuwe
uitgeeft aan klanten. Met de pas ontvangt u vaak
korting op activiteiten en soms op consumpties. Er
staat geen tegoed op de Betuwepas en u hoeft geen
PIN-code in te voeren. U kunt op twee manieren
gebruikmaken van de Betuwepas:
» Automatische incasso: U machtigt Zorgcentra De

Betuwe om het uitgegeven bedrag van de bank- of
girorekening af te schrijven. Eén keer per maand
ontvangt u een overzicht waarop te zien is wat u
hebt uitgegeven en wat er is afgeschreven;

» U ontvangt aan het einde van iedere maand een
factuur, die u zelf actief en op tijd dient te betalen.

Meer informatie en aanvragen
Heeft u vragen over het Welzijnsarrangement,
indicaties, kosten, de Betuwepas of de activiteiten,
dan kunt u terecht bij het team Welzijn en Gast-
vrijheid van De Valentijn. Wilt u ook een Betuwepas?
Kom langs en vul het formulier in. Het aanvragen van
een Betuwepas kost niets, is geheel vrijblijvend en
verplicht u tot niets!
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PROGRAMMA augustus/september
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Iedereen is
van harte
welkom!

Iedereen is
van harte
welkom!

Woensdag 14 augustus
BOER WIM VAN DIJK EN
Z'N DIEREN
15.00-16.30 uur | terras De Valentijn
Entree €4,00 incl. koffie/thee
Boer Wim komt weer een bezoekje
brengen met zijn dieren. Hij neemt o.
a. cavia's, konijnen en geiten mee.
Iedereen is welkom!

Donderdag 15 augustus
SCHOLTEN MODE VERKOOP
10.00-12.00 uur | Vide

Donderdag 15 augustus
BINGO AVOND
19.30-21.00 uur | de zaal
€2,50 per plankje 
Iedereen is van harte welkom!

Vrijdag 23 augustus
BINGO MIDDAG
14.30-16.00 uur | de zaal
€2,50 per plankje

Dinsdag 27 augustus
ZOMERSE SORBET MIDDAG MET
MUZIEK VAN KLAAS
14.30-16.00 uur
Met welzijnsarrangement gratis entree, overige
gasten €4,00
Klaas zingt graag bekende liedjes. Komt u meezingen
onder het genot van een heerlijke sorbet?

Donderdag 29 augustus
BINGO AVOND
19.30-21.00 uur | de zaal
€2,50 per plankje
Neem uw familielid of mantelzorger gezellig mee!

Dinsdag 10 september
OP BEZOEK BIJ DE PEUTERS
10.15-11.15 uur
Wilt u gezellig mee koffie drinken? We gaan een kijkje
nemen bij de peutergroep van de SKLM. Aanmelden
bij team W&G.

Donderdag 12 september
BINGO AVOND
19.30-21.00 uur | de zaal
€2,50 per plankje
Speelt u gezellig mee?

Vrijdag 20 september
BINGO MIDDAG
14.30-16.00 uur | de zaal
€2,50 per plankje
Maak kans op mooie prijzen! Speelt u gezellig mee?

Maandag 23 september
CORSOWAGENS BEKIJKEN IN TIEL
13.30 uur | Verzamelen in de hal
Kosten €15,00 incl. koffie/thee met wat lekkers. 
We gaan alleen bij voldoende aanmeldingen en goed
weer. Aanmelden kan t/m 13 september bij team
W&G.

Maandag 23 september
ZANGVERENIGING DE
CORNECANTERS 
19.30 uur | Zaal De Panoven
Met welzijnsarrangement gratis entree, overige
gasten €4,00 incl. kopje koffie/thee.

Donderdag 26 september
BINGO AVOND
19.30-21.00 uur | de zaal
€2,50 per plankje
Speelt u gezellig mee?


