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ACTIVITEITEN BIJ DE VALENTIJN
April / mei 2019
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20 - 24 mei: De Valentijn viert feest
In 2019 bestaat zorgcentrum De Valentijn in
Maurik alweer 50 jaar. Dit mooie jubileum
vieren wij tijdens de feestweek van 20 tot en
met 24 mei. U bent van harte welkom om de
verschillende activiteiten die wij organiseren
bij te wonen. Viert u met ons mee?

Lees ook het artikel 'Feest in De Valentijn'!
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Met plezier brengen wij u op de hoogte van de activiteiten van april en mei. U bent van harte welkom bij

De Valentijn! Activiteiten vinden plaats in ons restaurant, tenzij anders vermeld.

Wekelijkse activiteiten 
LET OP! Tijdens de feestweek van 20 t/m 24 mei
gaan de wekelijkse activiteiten niet door.
Kookclub - maandag 10.15-13.00
Zitdans - maandag 10.30-11.30
Soos, jokeren, biljarten - maandag 14.30-16.30
Schilderen - dinsdag 10.30-11.45
Spel - dinsdag 10.30-11.45
Geheugenspel - dinsdag 10.45-11.45
Zitdans - dinsdag 14.45-16.00
Zingend Geloven dinsdag in even weken 15-16
Bewegen met Menno - woensdag 10.30-11.30
Crea-doe - woensdag  14.30-16.00
Sjoelen - donderdag 10.45-12.00
Koor 'De Valentinoos' - donderdag 14.30-16.00
Schilderclub - vrijdag 10.30-11.45
Geheugenspel - vrijdag 10.45-11.45
Handwerkcafé - vrijdag 14.30-16.00
Sjoelen - vrijdag 14.45-15.45
Weeksluiting - vrijdag 19.00-20.30
   
Bingo 
Do. 11 april 19.30-21.00 uur
Vr. 19 april 14.30-16.00 uur (paasbingo)
Do. 25 april 19.30-21.00 uur
Do. 9 mei 19.30-21.00 uur
Vr. 31 mei 14.30-16.00 uur
Per bingoplankje € 2,50 exclusief koffie of thee.

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

Programma april / mei  
Maandag 8 april - Aanvang 19.30 uur
Accordeonvereniging De Aria's. € 4,-.
 
Donderdag 18 april -  Aanvang 13.30 uur € 7,50
Bloemschikken. Aanmelden via de lijst > lift in de hal.
 
Zaterdag 27 april - Aanvang 10 uur
Optocht Koningsdag. Parkeerterrein De Valentijn.

Maandag 20 mei - 10-11.30 uur
Opening feestweek door burgemeester De Boer.
Met koffie/thee en gebak!

Maandag 20 mei - Aanvang 18.30 uur
In onze feestweek is er speciaal voor de buurt een
sponsordiner. Voor slechts € 30,- krijgt u een heerlijk
viergangendiner met onder andere soep, carpaccio en
varkenshaas. Vooraf betalen; na betaling is uw
reservering definitief. Aanmelden voor 5 mei. Meer
informatie over o.a. aanmelden: in het artikel Feest in
De Valentijn of via keuken- en W&G medewerkers. 
 
Dinsdag 21 mei - Aanvang 14.30 uur
Optreden De Woelwaters. Gratis, exclusief drankjes.
 
Vrijdag 24 mei - Aanvang 19.30 uur 
Optreden van Kunst en Vriendschap buiten bij
De Valentijn ter afsluiting van de feestweek.

                        


