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Valkenhofpas
 

De Valkenhofpas is een activiteitenpas voor alle inwoners van

Valkenswaard. Met deze pas kunt u tegen een kleine vergoeding

deelnemen aan allerlei activiteiten en evenementen binnen de

zorgcentra van Valkenhof. 

Of u nu binnen een locatie van Valkenhof zelf woont of in de buurt:

onze deuren staan altijd voor u open.

 

 

 

 

Voor ieder wat wils
 

Valkenhof biedt een breed scala aan activiteiten. Van muziekuitvoeringen,

themamiddagen, excursies, kienavonden en filmmiddagen tot schilderen,

biljarten, bewegen voor ouderen of (zit)volksdansen.

 

Ook kunt u zich bijvoorbeeld aansluiten bij een zangkoor, cultuurkring,

leeskring of natuurclub. Het kan allemaal bij Valkenhof. De keuze is aan u!
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"Ik ga met de Valkenhofpas

regelmatig bloemschikken,

samen met een vriendin.

Erg gezellig is dat altijd."

Mevrouw Welten





Hoe is de pas verkrijgbaar?
 

De Valkenhofpas is er in twee uitvoeringen: een ter waarde van € 10,00 met 

5 knippen en de andere kost € 40,00 voor 20 knippen.

 

Deelname aan een activiteit varieert van 1 tot 4 knippen, dat is afhankelijk van

de soort activiteit. De Valkenhofpas kunt u kopen bij de recepties van al onze

zorgcentra, dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur.

 

Ouderen uit de gemeente Valkenswaard, die structureel deelnemen aan een

activiteit, komen in aanmerking voor 2 gratis knipkaarten ter waarde van

€ 80,00. U dient hiervoor uw legitimatiebewijs mee te brengen naar de

receptie.

 

 

 

Activiteitenboekjes
 

Bij de recepties van onze zorgcentra is het activiteitenboekje verkrijgbaar.

Daarin vindt u alle activiteiten die per kwartaal georganiseerd worden, met

daarbij aangegeven hoeveel knippen ze kosten.

 

De activiteitenboekjes staan ook op de website van Valkenhof, onder het kopje

Welzijn -> Activiteiten. 
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Meer weten?
Wilt u meer weten over de Valkenhofpas? Neem dan contact op

met ons via 040-2014035 of loop even binnen bij het

dichtstbijzijnde zorgcentrum van Valkenhof.

De adressen van onze locaties vindt u op onze website.

www.valkenhof.com
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