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Uitgelicht:

Hazes koor / Gewoon Hazes
Dit koor uit Zaandam werd opgericht in 2015 en
zingt, zoals de naam al doet vermoeden, uitsluitend
liedjes uit het repertoire van André Hazes. Het koor
staat onder leiding van dirigent Joshua Prins van
Maasdam, die al op jonge leeftijd met muziek begon
namelijk als jongenssopraan in een kinderkoor. Nadat

hij de baard in de keel kreeg, leerde hij orgel spelen.
Uiteindelijk werd hij dirigent bij diverse koren en
heeft nu samen met zijn vrouw Yvonne de leiding
over het Gewoon Hazes koor. Komt u luisteren én
meezingen op zondag 1 maart in het Atrium, aanvang
14.30 uur.

Uitgelicht:

ORGELCONCERT MET SAXOFOON
Vrijdagavond 6 maart kunt u luisteren naar Erwin
van Bogaert op orgel en Katrijn Aper op saxofoon in
het kader van het muziekprogramma ‘licht klassiek’.
Erwin behaalde het diploma Laureaat orgel,
studeerde klavecimbel en geeft vele concerten in
binnen- en buitenland. In de loop der jaren heeft hij
een aantal cd-s opgenomen met verschillende
muzikanten en is hij een veelgevraagd begeleider van
verschillende koren. Al vele jaren vormt hij een duo

met Katrijn Aper. Katrijn behaalde eerste prijzen voor
notenleer, klarinet, kamermuziek en harmonie. Zij is
werkzaam als docente saxofoon en klarinet en
verleent regelmatig haar medewerking aan muziek
workshops. Het concert is in ’t Speelhuus, de zaal is
open vanaf 19.00 uur, het begint om 19.30 uur.
Toegangskaarten kosten (inclusief een consumptie)
€ 7,50 en zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Uitgelicht:

Countrymiddag
Zaterdagmiddag 7 maart kunt u kennis maken met
Country & western en met Linedance. Country dj
Kees Marijs verzorgt de muziek en zijn vrouw Wilma
geeft u uitleg over alle gebruiken in de countrywereld. Tevens verzorgt Wilma de workshop

Linedance waarbij u van harte wordt uitgenodigd om
mee te doen: goed voor uw conditie! Country geeft
altijd een gezellige sfeer, komt u kijken en
meedansen in het Atrium, aanvang 14.00 uur.

Uitgelicht:

Toneel Tot Leeringhe ende Vermaeck
Zowel op zondag 8 als op zondag 29 maart zijn er
toneeluitvoeringen in ’t Speelhûus. Zondag 8 maart
komt toneelvereniging Tot Leeringhe ende Vermaeck
met het stuk: ‘Zilveruitjes en augurken’, een
avondvullende klucht geschreven door D.J.
Eggengoor. Trui Alebes ziet het wel zitten bij
landbouwer-weduwnaar Zwanepoel, voor wie ze het
huishouden doet. Maar Zwanepoel heeft het veel te
druk met de camping, de popgroepen in de kantine
en het zwembad. Dat zwembad vindt Trui maar een
poel des verderfs en ze ziet met argusogen al dat
wufte gedoe aan. Trui is als een furie als zij bemerkt
dat Zwanepoel zeer vriendschappelijke betrekkingen
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onderhoudt met een jeugdige kampeerster Adele
Piёt, door lastertongen genoemd Adele met de
puntjes. Trui vermoedt wat tussen die twee en
schakelt een zus met haar man in om “de waarheid”
te ontdekken. Ze breken in de caravan van Adele en
vinden er potjes met zilveruitjes en augurken. De
roddel ligt voor de hand. Adele is zwanger. Ook
Gradus en Salomon beramen een plan om Mina op
een zijspoor te zetten. En wat heeft Gradus met de
buurvrouw? Geniet op zondag 8 maart van een
gezellig avondje toneel met veel ontwikkelingen en
valkuilen die op de loer liggen. De zaal is open vanaf
13.30 uur, aanvang voorstelling 14.00 uur.

Uitgelicht:

De Gouwe Ouwen / Op volle toeren
De Gouwe Ouwen / op volle toeren is een orkest dat
de muziek van André Rieu en het Johan Strauss
orkest playbackt. Daarbij bestaat het orkest ook uit
tenoren en sopranen. De groep is ontstaan tijdens
een tuinfeest met als thema playback. Dit werd een
groot succes en er volgden snel uitnodigingen voor
optredens. Het playback-orkest, waarvan de leden
een gemiddelde leeftijd van 80 jaar hebben, treedt
regelmatig op in hun passende kleding en playbackt
vol enthousiasme op de nummers van Andre Rieu,
Willeke Alberti en de Toppers. De kleding, de
instrumenten, de muziek: alles wordt door de leden
en vrijwilligers zelf gemaakt. Komt u kijken en

genieten van dit koor, op woensdag 11 maart in het
Atrium, aanvang 14.30 uur.

Uitgelicht:

Eerste Hoekse Accordeonvereniging
De Eerste Hoekse Accordeon Vereniging bestaat al
sinds 1957. Bij de oprichting bestond de vereniging
uit 10 accordeonisten, 1 gitarist en een drummer. De
vereniging kende veel ups en weinig downs en mag
zich tegenwoordig rekenen tot één van de grootste
accordeonvereniging van Nederland. De huidige
dirigent is Paula van Wanrooy en zij staat er om

bekend niet met ‘het stokje te zwaaien’ maar gewoon
‘de handen laat wapperen’. Bovendien geeft zij ook
nog les aan de leden en dat verklaart ook de vele
jeugdleden bij de vereniging. Het optreden vindt
plaats in het Atrium op zondag 15 maart, aanvang
14.30 uur.

Uitgelicht:

The Dutch Vocals

Peter Jonk en Anja Oudejans vormen het zangduo
The Dutch Vocals. Het veelzijdige repertoire wordt
afgewisseld met leuke acts. Op het programma staan
herkenbare liedjes: er wordt pop gezongen,

meezingers, duetten van wereldfaam en dit alles op
een ongedwongen manier. Denkt u aan liedjes van
Willy en Willeke Alberti, Wim Sonneveld, Luciano
Pavarotti & Celine Dion, een operette medley en
popsongs als Sweet Caroline en California Dreaming.
Peter en Anja weten altijd de gevoelige snaar te
raken en maken van hun optreden een onvergetelijke
happening. Komt u luisteren naar The Dutch Vocals
op woensdag 18 maart in het Atrium, aanvang 14.30
uur.
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Uitgelicht:

Société Poubelle d’Or
Société Poubelle d’Or neemt een heel eigen plaats
in binnen de Jazz gemeenschap van Bergen op
Zoom. Opgericht in 1984 vertolkt het orkest al vele
jaren muziek uit vervlogen tijden. Oude
arrangementen vanaf de jaren ’30 tot en met ’60
worden uit de "gouden vuilnisbak"
opgevist, opgepoetst en zo nodig aangepast aan de
bezetting. Sinds de oprichting is de bezetting
uiteraard regelmatig gewisseld. Momenteel wordt er
gespeeld met een enthousiaste groep muzikanten en
vocalisten, die samen erg veel plezier hebben tijdens
repetities en optredens. Het repertoire van Société
Poubelle d'Or is weliswaar voor een belangrijk deel
uit de oude doos opgevist, maar tijdens hun
optreden weten de muzikanten het publiek altijd
mee te slepen in hun enthousiasme voor klassieke
oude arrangementen van melodieën die nooit
verloren gaan. Niet voor niets is Lady Gaga nog

onlangs een verbond aangegaan met Tony Bennett.
Een beter bewijs bestaat er niet. Wekelijks wordt
gerepeteerd op moderne nummers van Carol
Emerald, Amy Winehouse, Michael Bublé en Robbie
Williams, deze worden afgewisseld met klassieke
nummers maar niet voordat ze in een nieuw jasje zijn
gestoken. Het salonorkest Poubelle d’Or treedt op in
het Atrium op zondag 22 maart, aanvang 14.30 uur.

Uitgelicht:

Toneel
Op zondag 29 maart is het toneelvereniging De
Griffioen die op het podium van ‘t Speelhûus staat.
Een komedie in drie bedrijven, ‘Kaviaar met bruine
bonen’, geschreven door Diana Monshouwer.
Stoere Hendrik woont al een aantal jaar samen met
de onnozele Gijs onder een brug. Hun leven kabbelt
voort, maar door de komst van een aantal andere
personen, raakt het leven van Hendrik en Gijs
behoorlijk uit balans. Zo dringt de rijke Catarina zich
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aan hen op omwille van een weddenschap, vindt
Miranda het haar taak om levenslessen te geven aan
ieder waarbij zij dat nodig acht, komt Lena doelloos
langsgelopen om niet weer weg te gaan en heeft
Simon ook zijn eigen redenen om te blijven. Zes
personen en één brug is meer dan voldoende om
onrust en conflicten te creëren, maar zeer zeker
hilarisch genoeg voor een leuke toneelmiddag. De
zaal is open vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur

Activiteitenkalender maart
Zondag

1
maart
Dinsdag

3
maart
Woensdag

4
maart
Woensdag

4
maart
Vrijdag

6
maart
Vrijdag

6
maart
Zaterdag

7
maart

HAZES KOOR / GEWOON HAZES
Atrium, aanvang 14.30 uur
Een koor uit Zaandam dat gespecialiseerd is in, zoals de naam al doet vermoeden,
uitsluitend liedjes uit het repertoire van André Hazes.

BILJARTWEDSTRIJD
Atrium, aanvang 13.30 uur
Onze biljartclub uit Ter Reede, T.O.G., speelt in de Walcherse Senioren Competitie tegen
Koudekerke. Supporters zijn welkom.

MINDERHOUD WONEN
Atrium, aanvang 10.00 uur
De firma Minderhoud uit Westkapelle showt relaxstoelen en een medewerker zal u over
de verschillende modellen en mogelijkheden informeren. De stoelen staan opgesteld in
het Atrium tot 16.00 uur.

VAN DE KLOOSTER MODE
Atrium, aanvang 10.30 uur
Van de Klooster Mode is een begrip in Ter Reede op gebied van kledingverkoop. Na de
modeshow, waar de nieuwste voorjaarsmode wordt getoond, start de verkoop.

MAANDMARKT
Receptiehal, aanvang 09.30 uur
Op de eerste vrijdag van de maand is het weer markt in Ter Reede.
Er zijn diverse producten te koop zoals kaas, bloemen en kibbeling. De bakker heeft een
aanbieding en er staan afwisselend ook kramen met huisdecoratie of hebbedingetjes.

ORGELCONCERT MET SAXOFOON
Speelhûus, aanvang 19.30 uur
In het kader van het muziekprogramma ‘licht klassiek’ speelt organist – klavecinist Erwin
van Bogaert samen met saxofoniste Katrijn Aper. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan
de zaal en kosten € 7,50, dit is inclusief een kopje koffie / thee.

COUNTRYMIDDAG
Atrium, aanvang 14.00 uur
Wilma en Kees Marijs verzorgen weer een countrymiddag: een middag gevuld met linedance en zang. U mag meedansen!
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Zondag

8
maart

Maandag

9
maart
Woensdag

11
maart
Zondag

15
maart
Dinsdag

17
maart
Dinsdag

17
maart
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TONEELVERENIGING TOT LERINGHE ENDE VERMAECK
Speelhûus, aanvang 14.00 uur
De toneelvereniging uit Veere brengt de klucht ‘Zilveruitjes en augurken’. Trui Alebes
ziet het wel zitten met landbouwer-weduwnaar Zwanepoel, voor wie ze het huishouden
doet. Maar Zwanepoel heeft het veel te druk en er volgt een gezellige avond toneel met
veel ontwikkelingen en vol valkuilen die op de loer liggen. De zaal is open vanaf 13.30
uur, aanvang voorstelling 14.00 uur.

SCHOENVERKOOP FIRMA DONJACOUR
Atrium, aanvang verkoop 13.00 uur
De firma Donjacour komt 5x per jaar naar Ter Reede voor de verkoop van schoenen. Zij
bieden een assortiment aan van vele bekende en vertrouwde merken.

DE GOUWE OUWEN / OP VOLLE TOEREN ORKEST
Atrium, aanvang 14.30 uur
Het playbackorkest De Gouwe Ouwen op Volle Toeren bestaat uit een kleine dertig
leden, met een gemiddelde leeftijd van bijna 80 jaar! Ze playbacken hits van weleer. Ze
vertolken naast André Rieu onder meer de Zangeres Zonder Naam, de Toppers, Willeke
Alberty, Dorus, Sugar Lee Hooper, Heino en Frans Bauer.

EERSTE HOEKSE ACCORDEON VERENIGING
Atrium, aanvang 14.30 uur
De vereniging, opgericht in 1957, is tegenwoordig één van de grootste
accordeonverenigingen van het land. Dirigente Paula van Wanrooy geeft behalve leiding
aan dit orkest, ook les aan de jeugdleden.

KOERSBALTOERNOOI
Speelhûus, aanvang 09.00 uur
Tweemaal per jaar vindt er een groot koersbaltoernooi. We verwachten clubs uit heel
Zeeland. Er wordt gespeeld op 4 matten.

NOTARIS ADVIES
Raboruimte, aanvang 14.00 uur
Sauer&Oonk, adviseurs en notarissen houden iedere derde dinsdag van de maand een
inloopspreekuur in de kamer naast de receptie. Zij zijn aanwezig van 14.00 tot 15.00 uur,
afspreken is niet nodig.

Woensdag

18
maart
Donderdag

19
maart
Donderdag

19
maart
Vrijdag

20
maart
Zondag

22
maart
Dinsdag

24
maart
Woensdag

25
maart

DUTCH VOCALS
Atrium, aanvang 14.30 uur
Peter Jonk en Anja Oudejans vormen het duo Dutch Vocals. Zij hebben een veelzijdig
repertoire van zowel meezingers, popmuziek, easy-listening, musical en acts, als licht
klassiek en brengen dit op een gepassioneerde manier.

SJOELTOERNOOI
Atrium, aanvang 11.00 uur
Alle locaties van WVO Zorg hebben hun eigen sjoelvereniging. Vandaag strijden zij om de
WVO- wisselbeker in een groots toernooi.

KLASSIEKE MUZIEKMIDDAG
Muziekruimte, 1e etage boven Atrium, aanvang 14.30 uur
De heer Peeters is vanmiddag weer aanwezig om samen met u naar de verschillende
muziekstukken te luisteren. Hij vertelt over de componisten.

PIANOLEERLINGEN VAN EDMEE MALJAARS
Atrium, aanvang 19.30 uur
Regelmatig komen de leerlingen van Edmee Maljaars naar ’t Speelûus om te laten horen
hoe hun vorderingen zijn. Iedereen is van harte welkom.

SALONORKEST POUBELLE D’OR
Atrium, aanvang 14.30 uur
Opgericht in 1984 vertolkt het orkest al vele jaren muziek uit vervlogen tijden. Oude
arrangementen vanaf de jaren ’30 tot en met ’60 worden in een vernieuwde versie
uitgevoerd.

BILJARTWEDSTRIJD
Atrium, aanvang 13.30 uur
Onze biljartclub uit Ter Reede, T.O.G., speelt in de Walcherse Senioren Competitie een
tweede wedstrijd deze maand en wel tegen Meliskerke. Supporters zijn welkom.

DIGICAFÉ
Raboruimte, inloop vanaf 14.00 uur
In het Digicafé kunt u terecht met uw vragen over het gebruik van uw smartphone, iPad
of tablet. Advies is gratis en het is zonder afspraak. Wel uw eigen smartphone, iPad,
laptop of tablet meenemen. U kunt terecht in de kamer naast de receptie tot 16.00 uur.
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Woensdag

25
maart
Donderdag

26
maart
Zaterdag

28
maart

Zondag

29
maart
Maandag

30
maart
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EEN PLAATJE EN EEN PRAATJE
Multifunctionele ruimte 1 en 2, aanvang 14.30 uur
U kunt zelf een langspeelplaat meenemen met Nederlandstalige luisterliedjes of
cabaret die u graag wilt laten horen. Of u maakt uw keuze uit de collectie die de
vrijwilligers meenemen. U krijgt gelegenheid om te vertellen waarom u dit liedje of
deze voordracht zo mooi of bijzonder vindt, wat uw persoonlijke verhaal hierbij is.

DE BRUG MODE VERKOOP
Atrium, aanvang 10.30 uur
De verkoopsters van de Brug mode tonen u tijdens een modeshow de nieuwste
voorjaarsmode. Na deze show is er verkoop.

NAOMI DE KEIJZER MET LEERLINGEN
Atrium, aanvang 14.30 uur
Een orkest dat vooral violisten in leeftijd variërend van zes tot ruim zeventig jaar.
Inmiddels speelt Nicky van Popering met dit orkest mee op haar harp en Robèrt van
Denzel op cello. Van docente Naomi de Keijzer worden de fijne kneepjes van het
viool spelen geleerd. De beginnende en gevorderde spelers spelen popliedjes van nu
of wat ouder, musical hits en klassieke muziek. Zij worden daarbij begeleid door een
band met Henk van Boven op bas, Wouter de Bruin op gitaar, Djoszuwa Zwier op
percussie, Ruben de Keijzer op toetsen en saxofoon en Roosmarijn Klopper is de
zangeres.

TONEELVERENIGING DE GRIFFIOEN
Speelhûus, aanvang 14.00 uur
Deze toneelvereniging onder regie van Gerard Adriaanse brengt de komedie ‘Kaviaar
met bruine bonen’. Over stoere Hendrik die al een aantal jaren met onnozele Gijs
onder een brug woont. Een hilarisch toneelstuk in drie bedrijven. De zaal is open
vanaf 13.30 uur.

ZONNEBLOEMBINGO
Speelhûus, aanvang 14.00 uur
Iedere laatste maandag van de maand komen de vrijwilligsters van de Zonnebloem
naar Ter Reede om een bingo te organiseren. Er zijn leuke prijzen te winnen. Kosten
deelname € 4.00 dit is inclusief koffie / thee. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de
middag duurt tot 16.00 uur.

Alvast voor in de agenda (wordt verwacht in april echter onder
voorbehoud van wijzigingen)
1 april:
3 april:
4 en 5 april:
12 april:
15 april:

Sweet memories / Joop Meulmeester
Filmvoorstelling Sri Lanka
Modelbouwbeurs
Paasbrunch
muziek met Peter Stoltink

16 april:
19 april:
20 april:
27 april:
28 en 29 april:

Hoffmans Mode
Het Schorrekoor
Zonnebloembingo
Koningsdag met optreden Ed en Anita
Bloesemtocht

Advertenties WVO Voordeelpas
Voordeel bij de bakker, op verse bloemen of op een nieuwe bril. Of liever met korting uit eten, een museum
bezoeken, shoppen of naar de bioscoop? De WVO Voordeelpas is voor iedereen die graag korting of voordeel
ontvangt. Iedere maand lichten we de aanbieding toe van een bedrijf / winkel.

Vrijburgbad
Het Vrijburgbad in Vlissingen biedt met een instructiebad, verenigingsbad,
wedstrijdbad en recreatiebad volop mogelijkheden aan zowel recreatieve als
sportieve gebruikers van alle leeftijden.
Zwemmen is een van de veiligste sporten die er bestaat. U traint zowel bovenlichaam als onderlichaam en
verstevigt tal van spieren. De sport maakt de rug soepel en versterkt de rugspieren. Wie regelmatig zwemt
heeft dan ook minder last van rugklachten.
Uw arm- en beenspieren worden sterker door de weerstand van het water. Uw buik- en nekspieren varen er
ook wel bij. Kortom, u traint haast elk spiertje in het lichaam en maakt tegelijk spiermassa aan.
Wie regelmatig zwemt heeft dan ook minder kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Wanneer u
minstens drie keer per week een halfuur sport daalt uw bloeddruk en cholesterol.
Uw voordeel
Bij inlevering van deze advertentie mag u gratis deelnemen aan een aqua-groepsles naar keuze!
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Advertentie WVO Voordeelpas

A. van der Linden
Centrum voor voetklachten
-

Uw partner in de regio
60 jaar vakmanschap in orthopedische
schoentechniek
Gratis en vrijblijvend voetonderzoek
Nauwe samenwerking met uw eigen arts
Second opinion door een vakkundig specialist
Extra aandacht voor uw individuele wensen
Tevens leveranciers van professionele sport inlays

Wij houden spreekuur in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en Revant Revalidatie Centrum Goes. Voor het
maken van een afspraak kunt u bellen naar: 0118 – 410 669
Uw voordeel
Op vertoon van de WVO Voordeelpas ontvangt u € 10,- korting op inlays en € 15,- korting op de aankoop van
een paar comfortschoenen.
Scheldestraat 53, 4381 RR Vlissingen (uitsluitend op afspraak) | 0118 – 410 669 | info@avanderlinden.nl |
www.avanderlinden.nl

Regelzorg
Rijbewijskeuring
Bent u 75 jaar of ouder en in het bezit van een rijbewijs? Dan moet u zich laten keuren voor het vernieuwen
hiervan. De rijbewijskeuring via de WVO Voordeelpas wordt uitgevoerd door landelijk specialist Regelzorg in
samenwerking met een geregistreerd keuringsarts. Voordat u een afspraak maakt, koopt u eerst een
Gezondheidsverklaring. Dit regelt u snel met behulp van uw DigiD op mijn.cbr.nl. Een papieren
gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de gemeente, het CBR of Regelzorg.
Voor meer informatie over de rijbewijskeuring en het maken van een afspraak kunt u bellen naar het
afsprakenbureau: 088-23 23 300. Vertel dat u lid bent van de WVO Voordeelpas. Ook kunt u online een afspraak
maken via www.regelzorg.nl. Om voor de korting in aanmerking te komen vult u als referentiecode in: cc-depas.
Uw voordeel
Op vertoon van uw WVO Voordeelpas kost een rijbewijskeuring € 45,-. Geldt alleen bij keuring in Ter Reede
(Vredehoflaan 370, 4382 CJ Vlissingen) of het Getij (Oosterscheldestraat 18b, 4335 PH Middelburg).
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Gedicht ingestuurd door een bewoonster
Weemoed,
Met heimwee denk ik terug, naar mijn leven op “de brug”
De “stuurhut” heette het bij ons aan boord
wat duidelijker het werk gebied verwoord.
Wat had ik graag een jongen willen zijn!
Ik werd dan zeker kapitein!
Als meisje wachtte je alleen de “huwelijksboot”
en géén kapitein op de grote vloot.
Verre reizen wilde ik maken over zee,
nu voer ik over kanalen en rivieren mee,
werkte als matroos, machinist of kapitein,
vond mijn jeugd daardoor heel erg fijn.
Was ik 60 jaar later geboren in de tijd?
Ik had gestudeerd al was ik een meid!!
Met weemoed: Denkend aan het verleden,
woon ik nu heel tevreden: In Ter Reede

Paasbrunch 12 april

Op veler verzoek is er ook dit jaar weer een paasbrunch, en wel op 12 April van 12.00 uur tot 14.00 uur in het
Atrium bij de Brasserie in Ter Reede.
Op het buffet staan heerlijke gerechten, zoals 2 soorten soep, diverse salades, vleeswaren, gerookte vis,
diverse soorten brood en broodjes, croissants, warme gerechten en zoetigheden. Ook staat er koffie, thee en
sinaasappelsap klaar.
De kosten voor deze brunch zijn € 17,50 per persoon
Opgeven voor 8 April bij de Brasserie.
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Overzicht van verenigingen en maandelijks terugkerende activiteiten
in Ter Reede
Vereniging/Club

Dag

Tijd

Locatie

Bewonerskoor

Maandag

14.30-16.00

Atrium

Biljarten

Maandag
Dinsdag
Donderdag

19.00-22.00
09.00-12.00
09.00-12.00

Atrium

Bingo

Vrijdag

14.00-16.00

Atrium

Boccia

Woensdag

19.00-21.30

’t Speelhûus

Boetseren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

10.00-11.30
10.00-11.30
10.00-11.30
13.30-15.00

Atelier

Bijbelkring

Laatste woensdag van de maand (niet in de
maanden juni, juli, augustus en december)

14.30

Multifunctionele ruimte 3

Bridge

Maandag

14.00-16.00

Multifunctionele ruimte 1 en 2

Damesbiljart

Donderdag

13.30-16.00

Atrium

Dansavond

Donderdag

19.30

Atrium

Doemiddag

Dinsdag

14.30-16.00

Atrium

Fotografiecursus Woensdag

10.00-12.00

Atelier

Gymnastiek

Dinsdag
Donderdag

11.00-11.45
13.30-14.15

Multifunctionele ruimte 2
Multifunctionele ruimte 3

Handwerken

Dinsdag
Donderdag

09.30-11.30
13.30-16.00

De Brasserie (Atrium)

Jeu de Boules

Donderdag

14.00-16.00

Binnentuin

Kantkring
Walcheren
(Kantklos)

Eerste dinsdag van de maand

10.00-12.00

Atrium

Klassieke
luistermiddag

3e donderdag van de maand

14.30

1e etage boven Atrium

Donderdag

12

Klaverjassen

Dinsdag
Vrijdag

13.30-16.00
13.30-16.00

Ruimte 1e etage boven Atrium
Multifunctionele ruimte 1

Koersbal

Dinsdag

14.00-16.00

Multifunctionele ruimte 1 en 2

Mannensoos

Woensdag

09.30-11.30

Atrium

Plaatje en een
Praatje

Laatste woensdag van de maand

14.30-16.00

Multifunctionele ruimte 1 en 2

Schaakclub

Dinsdag

13.30-16.00

De Brasserie (Atrium)

Schilderen

Maandag

09.30-11.30
14.00-16.00
19.00-21.00

Atelier

Sjoelen

Woensdag

14.00-16.00

Ruimte 5e etage boven Atrium

Soos

Woensdag

19.00-21.00

Multifunctionele ruimte 1 en 2

Thai Chi

Donderdag

09.30-10.30
11.00-12.00

’t Speelhûus

Volksdansen

Woensdag

14.00-16.00

’t Speelhûus

Zwemmen

Woensdag

10.30-12.00

Vrijburgbad Vlissingen

Wilt u meer weten over deze activiteiten? Neemt u dan contact op met John Riekwel (0118) 448310 of Gerard
Adriaanse (0118) 448452.
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Overzicht van de faciliteiten in Ter Reede
Acupunctuur, Chinese massage, Chinese kruiden,
reflexzonetherapie
Praktijk Pingheng van Wim Terporten is elke vrijdag
geopend van 13.00 tot 21.00 uur. Behandeling volgens
afspraak, telefoonnummer (0113) 344 427 of
wterporten@zeelandnet.nl.
Beter horen
Op de 1e en 3e dinsdag van de maand spreekuur van
09.30 tot 10.30 uur, enkel op afspraak.
Bibliotheek en puzzeltheek
De bibliotheek vrijwilligers helpen u graag met het
uitzoeken. Zij zijn aanwezig op:
Maandag
Dinsdag

13.00 tot 14.30 u
09.30 tot 11.30 u / ook legpuzzels

Woensdag 09.30 tot 11.30 u
Donderdag 09.30 tot 11.30 u / ook legpuzzels
14.00 tot 16.00 u
Vrijdag
09.30 tot 11.30 u

Fitness- en leefstijlclub Vief
Dagelijks geopend, behalve op zondag. Tussen 9.00 en
12.00 uur kunt u terecht voor meer informatie of bel
(0118) 448 463.
Fysiotherapie WVO Zorg
Maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur.
Voor fysiotherapie is een verwijsbrief noodzakelijk voor
behandeling aan huis, voor behandeling in onze praktijk
kunt u zonder verwijzing terecht. De fysiotherapeuten
zijn telefonisch bereikbaar via de doktersassistent van
Ter Reede, tel: 0118-448320.
Kapsalon
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Telefonische afspraken: (0118) 448 438.
Logopedie WVO Zorg
Maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur.
De logopedisten werken alleen op verwijzing en zijn
telefonisch bereikbaar via de doktersassistent van Ter
Reede, tel: 0118-448320.

De Bakkerij Ter Reede
Maandag t/m zaterdag geopend van 08.30 tot
12.00 uur.

Markt
Iedere eerste vrijdag van de maand in de receptiehal,
vanaf 09.00 uur.

De Brasserie
Dagelijks geopend vanaf 08.00 uur (op zon- en
feestdagen 09.00 uur). Tussen 12.00 en 13.00 uur wordt
een warme maaltijd geserveerd. Tot 16.00 uur kunt u
kiezen van de lunchkaart. Vanaf 17.00 tot 20.00 uur
kunt u kiezen voor de wisselende dagschotel of à la
carte eten. Telefoonnummer: (0118) 448 439

Notaris
Sauer&Oonk, adviseurs en notarissen houden iedere
derde dinsdag van de maand een inloopspreekuur in de
kamer naast de receptie. Zij zijn aanwezig van 14.00 tot
15.00 uur, afspreken is niet nodig.

Digicafé
Een spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen over
het gebruik van uw PC, Windows, smartphone, iPad of
tablet. Iedere vierde woensdag van de maand van
14.00 – 16.00 uur in de Raboruimte.
Ergotherapie WVO Zorg
Maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur.
De ergotherapeuten werken op verwijzing en zijn
telefonisch bereikbaar via de doktersassistent van Ter
Reede, tel: 0118-448320.
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Pedicurepraktijk Voetfijn
De praktijk is geopend op dinsdag en 2x per maand op
donderdagochtend. Telefonisch bereikbaar op
06-10177045, Wendy Tilroe.
Protestantse kerkdienst
’t Speêlhuus, iedere zondag om 19.00 uur.
Receptie
Dagelijks geopend van 07.30 uur tot 20.00 uur.
(0118) 448 448. In het weekend van 08.00 tot 20.00
uur.

Rooms-katholieke kerkdienst
‘t Speêlhuus, iedere zaterdag om 10.30 uur.
Schoonheidssalon
De schoonheidssalon is geopend op maandag en
woensdag van 09.00 tot 13.00 uur. U kunt telefonisch
een afspraak maken op nummer 06-534 465 55.
De Snoepwinkel Ter Reede
Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur
Spreekuur dermatoloog
Iedere tweede en laatste woensdag van de maand,
alleen op verwijzing en na afspraak: (0118) 673050.
Spreekuur diëtist
Diëtistenpraktijk Jacqueline Rothengatter is iedere
maandag geopend van 08.30 tot 18.00 uur. U kunt
telefonisch een afspraak maken op nummer 0618503281.

Steunpunt bewonerszaken
Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot
14.00 uur in de kamer naast de receptie. Alleen op
maandag kunt u een afsprakenkaartje halen bij de
receptie tot 09.45 uur, daarna bij het kantoor van het
Steunpunt óf telefonisch na 10.00 uur op 448349.
Supermarkt
Maandag t/m zaterdag van 09.45 tot 15.30 uur.
Trombosedienst
Elke woensdag van 08.45 tot 09.30 uur in de kamer
naast de receptie.
Voetreflexzone massagepraktijk
De praktijk van Marjolein Houben is geopend op
donderdagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur. Behandeling
op afspraak, telefoon 06-28625349
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De Brasserie
Menu van de chef
3 gangen voor € 22,50

Specials

gerechten zijn ook los te bestellen

Verfrissend huisaperitief
€ 2,50

Voorgerechten (€ 7,50)

Witlof soep met spekjes
€ 3,50

geserveerd met brood en boter

Salade Lams-ham, gedroogde tomaat, rode port siroop en zoute
amandel
Zeeuwse Garnalen bisque
Geitenkaas salade met vijgen tapenade en noten

Carpaccio “de Brasserie”
(Grote maaltijd carpaccio met brood en boter)

€ 10.95
Biefstuk met pepersaus
€ 17,50

Hoofdgerechten (€ 16,50)
geserveerd met frietjes

Kalfs-entrecote van de grill met jus van witte port en zilveruitjes

Dagelijks wisselende kop soep € 1,80
Soep van de dag, brood en boter € 2,75

Gegratineerd vispotje met brood, rouille en aioli
Stokbrood met smeersels
Rode uien taart met blauwe kaas geserveerd met groene salade

( boter, kruidenboter, aioli, tapenade)

€ 4,75

Menu Michieltje, Friet met een snack naar

Desserts (€ 4,50)
Vanille crème brûlée vanille ijs
Millionaires-shortbread met chocolade-ijs
Dame blanche, vanille ijs
met warme chocoladesaus en slagroom

keuze en sla of appelmoes € 5,-

Dagschotel
Dagelijks wisselend (vanaf € 9,95)

