
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Aprilletje zoet geeft ook nog weleens een witte hoed” en “Hagel en sneeuw, onweer wind en regen, deren ons 

niet we kunnen er wel tegen!“ Er zijn tal van weerspreuken maar hoe het dan ook uit mag pakken: er is weer een 

gevarieerd programma voor u samengesteld. Wij wensen u heel veel plezier en denkt u er aan dat u, indien van 

toepassing, op tijd uw toegangskaart koopt? 
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LENTEFEEST TER REEDE 
Op woensdag 5 april vieren we de lente. 

Angelique Wardenier met ‘Muziek van Hart tot Hart’ 

Angelique Wardenier is een graag geziene en gehoorde gast in Ter Reede. De klassieke zangeres (sopraan) 
geeft veelvuldig concerten en voorstellingen in binnen- en buitenland. Op woensdag 5 april staat ze op het 
podium in het Atrium, aanvang 15.00 uur en zingt nog lang niet vergeten klassiekers uit opera en operette, 
musical en Nederlandse liedjes van toen.  

Angelique Wardenier ontdekte al op jonge leeftijd haar talent als klassiek zangeres, toen zij haar eerste rol 
ging spelen bij de Operette. Haar solo carrière verliep eveneens succesvol. Angelique was de allereerste 
winnares van het TV-programma ‘Una Voce Particolare’. 

Angelique komt met haar programma ‘Muziek van Hart tot Hart’, een genot om alle liedjes te horen en haar 
schitterende kostuums zijn een lust voor het oog. Kees van Zandwijk zal haar begeleiden op de piano.  

 

 

 

In de pauze wordt een kopje koffie / thee geserveerd 

 

 



  

 3 
 
 

Aansluitend organiseert de Brasserie een 3-gangen Lentemenu 

 

Tomaten crème soep 

Pesto, croutons, broodje en boter 

Varkenshaas 

aardappelgratin, stoofappeltjes en zachte mosterdsaus met lente ui 

Cheesecake 

frambozensorbet en vanillesaus 

 

Kaarten voor dit Lentefeest, middagprogramma en aansluitend het 3-gangenmenu zijn te koop bij  

de Brasserie à € 22,50 p.p. 

 

 

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Naomi  en Ruben de Keijzer 

 

 
Naomi en Ruben spelen behalve hun eigen nummers ook graag covers. Hun repertoire bestaat uit zo’n 800 

bekende nummers van de afgelopen 70 jaar. Hierbij worden uitstapjes gemaakt naar stijlen als fiddle, jazz of 

klassiek. Ook worden zomerse Spaanstalige songs gespeeld.  
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Bloesemtocht

Op dinsdag 25 en woensdag 26 april maken we weer een rondrit door de Zak van Zuid-Beveland. De afgelopen 
winter was niet streng, we hebben niet echt een groot koufront meegemaakt en we hopen dan ook dat de 
boomgaarden al in bloei staan. 
 
We verzamelen in de receptiehal en 
vertrekken om 13.00 uur, rijden over de 
Bevelandse binnenwegen en kunnen de 
bloesem van de fruitbomen zien. In de 
Zak van Zuid-Beveland, niet voor niets 
de fruitkraam van Zeeland, zijn heel veel 
fruitbedrijven. Tussen alle dijkjes, welen, 
en dorpen: overal zijn boomgaarden.  
 
We rijden met onze eigen bussen van 
WVO Zorg. Zowel op dinsdag als op 
woensdag zijn er 2 bussen beschikbaar 
met 7 plaatsen. Voor beide dagen zijn er 
dus 4 bussen beschikbaar (in totaal 28 
plaatsen).  
Helaas zijn er voor deze tocht geen rolstoel plaatsen beschikbaar. 
Wees er snel bij want VOL = VOL 
 
Vertrek 13.00 uur vanuit de Vredehoflaan  
Thuiskomst in Ter Reede zal rond 17.00 uur zijn.  
 
Deelname aan deze middagtocht bedraagt € 12,00 per persoon, dit is inclusief consumptie. 
Opgeven kan bij John Riekwel tel 0118-448310 of bij Gerard Adriaanse tel: 0118-448452. 
 

 

 

Op donderdag 27 april wordt Koningsdag gevierd.     

De koninklijke familie bezoekt op deze dag Rotterdam. In Ter 
Reede vieren we de geboortedag van koning Willem Alexander 
en zijn 10-jarig koningschap in het Atrium met een optreden van 
Yesterdays Papers. U wordt verrast door de semi-akoestische 
muziek en meerstemmige zang van Sam Berhitu: gitaar, 
mondharmonica & zang, Louis Filius: drums/percussie & zang, 
Bert Hoogerheijde: basgitaar & zang en Robbert Jan Swiers: gitaar 
& zang. Zij delen de liefde voor goede, ambachtelijke liedjes en 
spelen de muziek waar ze zelf van houden.  

Aanwezig zijn bij deze muzikale middag kan voor € 2,00 dit is 
inclusief een consumptie, aanvang 14.00 uur. 
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Maandag 

3 APRIL  
BOETSEREN, Atelier, 10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf 9.45 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50  
BREICLUB NATIONAAL OUDEREN FONDS,  
Atrium, aanvang 14.00 uur 
THEMA MIDDAG, Speeluus, aanvang 14.30 uur 
Deelname inclusief consumptie € 2,00 

Dinsdag 

4 APRIL 

BOETSEREN, Atelier, 10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf 9.45 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur Deelname € 2,00 

KOERSBAL, Speeluus, aanvang 14.00 uur 
Deelname inclusief consumptie € 2,00 
DOE-MIDDAG, Atrium, aanvang 14.30 uur,  
Deelname inclusief consumptie € 2,00 

Woensdag 

5 APRIL 

LENTEFEEST ATRIUM; aanvang 15.00 uur                                           
Met Angelique Wardenier zang en aan de piano Kees van Zandwijk. Aansluitend 3 
gangen menu met muziek van Naomi en Ruben de Keizer. Deelname € 22.50 incl. 
pauze koffie en thee. 

Donderdag 

6 APRIL 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur  Deelname € 2,00 

DANS-MIDDAG, Atrium, aanvang 14.00 uur  

Deelname inclusief consumptie € 2,00 

Vrijdag 

7 APRIL 

MAANDMARKT in het Atrium vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur 
De brasserie verkoopt weer kibbeling  
KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur  Deelname € 2,00 

GEEN BINGO in het Atrium  
BOETSEREN, Atelier, 13.30 tot 15.00 uur, inloop 13.15 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50   

Maandag 

10 APRIL 

BOETSEREN, Atelier, 10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf 9.45 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50 

ZANGMIDDAG, GAAT NIET DOOR 

Dinsdag 

11 APRIL 

BOETSEREN, Atelier, 10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf 9.45 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur  Deelname € 2,00 

KOERSBAL, Speeluus, aanvang 14.00 uur 
Deelname inclusief consumptie € 2,00 
DOE-MIDDAG, Atrium, aanvang 14.30 uur  

Deelname inclusief consumptie € 2,00 
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Woensdag 

12 APRIL 

SPELLETJESMIDDAG EN SJOELEN, Speeluus, aanvang 14.00 uur 
Deelname inclusief consumptie € 2,00 
  

Donderdag 

13 APRIL 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur  Deelname € 2,00 

Vrijdag 

14 APRIL 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur  Deelname € 2,00 

BINGO in het Atrium ook voor mensen van buitenaf 
Van 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.15 uur 
Deelname inclusief consumptie € 4,00 (extra kaart € 2,00) 
VANWEGE DE LUNCH VRAGEN WIJ U OM NIET TE VROEG TE KOMEN!  

BOETSEREN, Atelier, 13.30 tot 15.00 uur, inloop 13.15 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50  

Zaterdag 

15 APRIL 

“VIOLISTEN ORKEST”  in het Atrium 
aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 13.45 uur 
Toegangskaarten zijn te koop in de winkel van Ter Reede voor € 5,00, 
inclusief consumptie 

Maandag 

17 APRIL 

BOETSEREN, Atelier, 10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf 9.45 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50 

BREICLUB NATIONAAL OUDEREN FONDS 
Atrium, aanvang 14.00 uur 

Dinsdag 

18 APRIL 

BOETSEREN, Atelier, 10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf 9.45 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur  Deelname € 2,00 

KOERSBAL, Speeluus, aanvang 14.00 uur 
Deelname inclusief consumptie € 2,00 

DOE-MIDDAG, Atrium, aanvang 14.30 uur,  

Deelname inclusief consumptie € 2,00 

Woensdag 

19 APRIL 

SPELLETJESMIDDAG EN SJOELEN Gaan niet door 

Donderdag 

20 APRIL 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur  Deelname € 2,00 

DANS-MIDDAG, Atrium, aanvang 14.00 uur  

Deelname inclusief consumptie € 2,00  

Vrijdag 

21 APRIL 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur Deelname € 2 

BINGO in het Atrium ook voor mensen van buitenaf 
van 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.15 uur 
Deelname inclusief consumptie € 4,00 (extra kaart € 2,00) 
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VANWEGE DE LUNCH VRAGEN WIJ U OM NIET TE VROEG TE KOMEN!  

BOETSEREN 
Atelier, 13.30 tot 15.00 uur, inloop vanaf 13.15 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50   

Maandag 

24 APRIL 

BOETSEREN 
Atelier, 10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf 9.45 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50 

ZANGMIDDAG, Atrium, aanvang 14.30 uur 
Deelname inclusief consumptie € 2,00 
ZONNEBLOEM BINGO in het Speeluus  
van 14.00 tot 16.00 uur,  Deelname inclusief consumptie € 5,00  

Dinsdag 

25 APRIL 

 

BOETSEREN, Atelier, 10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf 9.45 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur Deelname € 2,00 

BLOESEMTOCHT, aanvang 13.00 uur   
Opgeven bij activiteiten John Riekwel tel-448310 of Gerard Adriaanse tel 448452 
Deelname inclusief consumptie € 12,00 

Woensdag 

26 APRIL 

BLOESEMTOCHT, aanvang 13.00 uur   
Opgeven bij activiteiten John Riekwel tel-448310 of Gerard Adriaanse tel 448452 
Deelname inclusief consumptie € 12,00 

DIGI-inloop, Atrium, inloop vanaf 14.00 uur 

Donderdag 

27 APRIL 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur  Deelname € 2,00 

KONINGSDAG-MIDDAG, Atrium, aanvang 14.00 uur met een 
optreden van “ YESTERDAYS PAPERS” muziek uit de jaren 60 en 70. 

Deelname inclusief consumptie € 2,00 

Vrijdag 

28 APRIL 

 

KOFFIEOCHTEND, Atrium, aanvang 10.00 uur  Deelname € 2,00 

BINGO in het Atrium ook voor mensen van buitenaf 
Van 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.15 uur 
Deelname inclusief consumptie € 4,00 (extra kaart € 2,00) 
VANWEGE DE LUNCH VRAGEN WIJ U OM NIET TE VROEG TE KOMEN!  

BOETSEREN, Atelier, 13.30 tot 15.00 uur, inloop 13.15 uur 
Maximaal 10 personen, kaart inclusief consumptie € 8,50 
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Wordt verwacht in Mei:  

Zaterdag 13 mei: Vermeer Jaar: thema Meisje met 

de Parel 

Zaterdag 13 mei: Speelhuus: quatre mains, piano 

concert 

Maandag 15 mei: thema middag Speelhuus: lezing 

Oosterschelde. 

Zaterdag 20 mei: optreden van Blue Jeans Big 

Band. 

Dinsdag 30 mei: Sinke Schoenmode met nieuwe 

collectie 

 

 

 

Kunst in het Atrium 

In de vitrine in het Atrium, naast de Bakkerij en snoepwinkel, 
exposeert Petra Bouman. Petra heeft haar opleiding gevolgd 
aan de Vakschool voor Goud en Zilversmeden in 
Schoonhoven. Sindsdien loopt er een rode draad door haar 
leven en wel “het werken met klei”. In Brugge volgde ze een 
keramiekopleiding en maakte kennis met porselein. Het 
ambachtelijk werken én de technische aspecten van porselein 
spreken haar erg aan. Porselein is een materie die zeer 
weerbarstig is en graag deformeert tijdens het stookproces. 
Een gedeelte van haar afstudeerproject heeft zij gebruikt om 
te experimenteren met gietporselein. Het eindresultaat was 
verrassend. 

Sinds 2004 werkt Petra alleen nog met porselein en maakt ze 
unica van gietporselein en handopbouw. Eenvoudige 
vormgeving, vaak wit van kleur en soms met kleine details en 
perforaties. Na de hoogste stook is de prachtige transparantie 
zichtbaar die zo eigen is aan porselein.  
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Komt u op 27 april 

KONINGSDAG 
Ook gezellig een kopje koffie drinken in het Atrium van 

10.00 tot 11.00 uur. 

U betaalt € 2,00 per kopje en het tweede kopje is gratis. 

 

Op deze feestelijke dag krijgt u er iets bijzonder lekkers bij. 

 

Ook kunt u tijdens het koffiedrinken op een groot geplaatst 
scherm het koningsdagprogramma live volgen.  
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Overzicht van verenigingen en terugkerende activiteiten  

 

Vereniging/Club Dag Tijd Locatie 

Bewonerskoor Maandag, 2x per maand 14.30-16.00 Speeluus / Atrium 

Bingo  Vrijdag  14.00-16.00 Atrium 

Boetseren  Maandag  
Dinsdag  
Woensdag  
Vrijdag  

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

Atelier 

Dansmiddag  2 x per maand zie de activiteitenkalender 14.00 Atrium 

Doemiddag Dinsdag  14.30-16.00 Atrium 

Gymnastiek  Donderdag   13.30-14.15 
 

Club Vief 

Handwerken  Donderdag 13.30-16.00 De Brasserie (Atrium) 

Jeu de Boules  Donderdag  14.00-16.00 Binnentuin 

Klaverjassen  Dinsdag  
Vrijdag  

14.00-16.00 
14.00-16.00 

Atrium 

Koersbal  Dinsdag  14.00-16.00 Speeluus 

Mannensoos  Woensdag  13.30-16.00 Atrium 

Schilderen 
Club Art 

Maandag  
 

09.30-11.30 
14.00-16.00 
 

Atelier 

Sjoelen /spelletjes Woensdag  14.00-16.00 ’ 

Zwemmen  Woensdag  vertrek uit de hal Ter Reede 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. Voor vragen over de gymnastiek, volksdansen of Digi Inloop neem dan contact op met 

Jaimy Kuiper (0118) 448329. 
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Overzicht van de faciliteiten in Ter Reede 
 
Bibliotheek en puzzeltheek  
De bibliotheek vrijwilligers helpen u graag met het 

uitzoeken. Ook kunnen zij op uw verzoek (kosteloos) 

boeken (op titel) en luisterboeken bestellen bij de 

Zeeuwse Bibliotheek.  

Maandag 13.00 tot 14.30 uur 

Dinsdag  09.30 tot 11.30 uur / ook legpuzzels 

Woensdag  09.30 tot 11.30 uur / ook legpuzzels 

Donderdag  09.30 tot 11.30 uur / ook legpuzzels 

Vrijdag 09.30 tot 11.30 uur / ook legpuzzels 

 
Bloedafname Diagnovum 
Elke woensdagochtend van 08.30 tot 09.00 uur is een 
medewerker Bloedafname van Diagnovum aanwezig in 
Ter Reede. Hier kunt u terecht met alle soorten 
bloedafnameformulieren. U kunt zonder afspraak 
binnen de genoemde tijden terecht in de spreekkamer 
van de arts op de begane grond.  
 
De Bakkerij Ter Reede 
Maandag t/m zaterdag geopend van 09.00 tot  
11.30 uur 
 
De Brasserie  
Dagelijks geopend van 11.00 tot 19.30 uur. 
U kunt de hele dag door tot 19.00 uur bestellen van de 
kaart. De Brasserie sluit om 19.30 uur.  
 
Digi-inloop 
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 het Atrium.  
 
Ergotherapie en Logotherapie 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: 0118-448 320. 
 
Fysiotherapie WVO Zorg 
Maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur. 
Voor behandeling aan huis is een verwijsbrief nodig. 

Voor behandeling in onze praktijk kunt u zonder 
verwijzing terecht.  
De fysiotherapeuten zijn bereikbaar via de 
doktersassistent van Ter Reede, tel: 0118-448 320 
 
Kapsalon 
Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. 
Telefonische afspraken: (0118) 448 438 
 
Markt 
Iedere eerste vrijdag van de maand in de receptiehal, 
van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Pedicurepraktijk Voetfijn 
De praktijk is geopend op dinsdag en 2x per maand op 
donderdagochtend. Telefonisch bereikbaar op  
06-101 770 45, Wendy Tilroe. 
 
Receptie  
Dagelijks geopend van 07.30 uur tot 17.00 uur.  
(0118) 448 448. In het weekend van 08.00 tot 17.00 
uur. Op feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
Rooms Katholieke kerkdienst 
Zaterdag inloop vanaf 10.00 uur, aanvang 10.30 uur in 
het Speeluus 
 
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                                                                                                                                                              
Verkopen gaan via de Brasserie. 
                                                                                                                                   
Supermarkt                                                                                                                                                                                            
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 15.30 uur,    
zaterdag van 08.30 tot 13.00 uur.    
 
Voetreflexzone massagepraktijk 
De praktijk van Marjolein Houben is geopend op 
donderdagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur.  
Behandeling op afspraak, tel: 06-286 253 49 
 
                                                                                 



 

 

   

De Brasserie 

De Br 
Aanbieding bij de Brasserie  

in de maand april: 

 

 

 

Pita met pulled chicken en BBQ saus € 6,50 
 


