
  
 

Van  het  bestuur  
  
Beste  lezer,  
Deze  keer  beginnen  we  met  wat  ‘huishoudelijke  mededelingen’.  
Onze  nieuwsbrief  wordt  gestuurd  naar  iedereen  die  belangstelling  heeft  getoond  voor  de  activiteiten  van  de  
Seniorenschool  of  heeft  meegedaan  aan  een  van  onze  activiteiten.  We  werken  eraan  om  de  informatie  op  
onze  website  www.seniorenschoolheusden.nl  zo  actueel  mogelijk  te  houden.    
Wij  hebben  ook  van  verschillende  mensen  gehoord  dat  de  mailadressen  foutmeldingen  geven.  Dat  probleem  
is  bij  ons  bekend  en  wordt  hopelijk  binnenkort  opgelost.  Voorlopig  is  het  e-mailadres  van  de  secretaris  in  
gebruik  voor  aanmeldingen,  vragen  etc..  
  

De zomerschool groeit uit haar jasje  
 

  
Eindelijk,  na  twee  jaar  kon  de  Zomerschool  weer  een  programma  aanbieden  en  wat  voor  een  programma.  
Vijftig  activiteiten  die  in  de  brochure  werden  aangeboden.  Dit  moest  wel  uitnodigen  tot  inschrijven.  En  dat  
gebeurde.  De  inschrijfdatum  is  inmiddels  verstreken,  de  inschrijvingen  zijn  geteld  en  wat  blijkt:  25  %  meer  dan  
de  laatste  keer.  De  senioren  uit  Heusden  hebben  er  blijkbaar  zin  in.  Maar  ….  te  veel  inschrijvingen  op  enkele  
activiteiten  (Kivits  Drunen,  Oerlemans  plastic,  Paleis  van  Justitie,  Schoenenmuseum,  worstenbroodjes,  high  
tea,  bloemschikken  e.a.).    Wat  nu?  De  werkgroep  gaat  proberen  dat  het  aantal  bezoekers  groter  mag  zijn  of  
dat  er  meerdere  gidsen  komen.  Er  wordt  geprobeerd  een  oplossing  te  vinden.  Lukt  dat  niet  dan  zit  er  niet  
anders  op  dan  te  werken  met  een  reservelijst.    
En  dan  wordt  het  volgende  protocol  gehanteerd:  
§   Wie  al  eerder  aan  dezelfde  activiteit  heeft  deelgenomen  komt  op  de  reservelijst  
§   Wie  eerder  afgevallen  is  komt  als  eerste  aan  de  beurt  (moet  natuurlijk  wel  ingeschreven  hebben)  
§   Wie  op  veel  activiteiten  heeft  ingeschreven  wordt  bij  een  of  meerdere  activiteiten  op  een  reservelijst  
geplaatst.    

§   Nog  te  veel,  dan  loten  en  de  afvallers  komen  op  een  reservelijst  
§   Ernaar  streven  dat  volgend  jaar  de  overschreven  activiteit  nogmaals  in  het  programma  wordt  opgenomen  
Om  dat  uit  te  zoeken  is  voor  de  werkgroep  een  hele  klus  dat  gelukkig  niet  nodig  is  voor  alle  activiteiten.  De  
meeste  vinden  gewoon  doorgang,  al  moet  gemeld  worden  dat  de  film  “The  Duke”  dan  nog  niet  vertoond  mag  
worden,  daarvoor  in  de  plaats  wordt  “King  Richard”  gedraaid.    
De  Zomerschool  groeit,  het  jasje  gaat  krap  zitten,  maar  zoals  het  in  het  leven  gebeurt  wordt  er  zodra  een  jasje  
krap  zit  een  groter  jasje  aangeschaft.  Want  krappe  jasjes,  gescheurde  jasjes,  gerimpelde  jasjes  komen  bij  de  
Zomerschool  niet  voor.  De  werkgroep  trekt  een  passend  jasje  aan  en  zal  voor  een  mooie  Zomerschool  gaan  
zorgen.  De  werkgroep  bekijkt  of  het  aantal  deelnemers  vergroot  kan  worden  of  dat  we  dezelfde  activiteit  
kunnen  herhalen.  Iedereen  die  heeft  ingeschreven  krijgt  van  ons  bericht.  
  
Verder  vindt  u  in  deze  nieuwsbrief  enkele  activiteiten  die  we  in  het  najaar  organiseren.  Zet  die  data  alvast  in  
uw  agenda.  
  
Namens  bestuur  en  werkgroep  
Ad  Dekkers    
Ria  de  Folter  
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Zondag  17  juli:  Zomerse  wandeling  Loonse  en  Drunense  Duinen  
Op  zondag  17  juli  gaat  onze  vaste  gids,  Peter  van  de  Velden  weer  wandelen.  Deze  keer  is  
gekozen  voor  de  Loonse  en  Drunense  duinen.  We  starten  om  10.00  uur  bij  café-restaurant  Bos  
en  Duin.  De  wandeling  zal  ruim  twee  uur  duren  en  is  gratis.  Daar  de  groep  niet  groter  mag  zijn  
dan  25  personen  is  aanmelden  verplicht.    
Dit  kan  vanaf  11  juli  bij  Peter.   
Activiteit      :   Zomerse  wandeling  Loonse  en  Drunense  duinen  
Datum         :   zondag  17  juli  
Vertrek         :   10.00  uur  bij  café-restaurant  Bos  en  Duin,  Schoorstraat  50,  

Udenhout.        
Aanmelden  (verplicht)        :     vanaf  maandag  11  juli,  18.00  uur  per  mail  bij  vdveldenpj@gmail.com  
  
De  filmvoorstellingen  

Met  De  Voorste  Venne  zijn  afspraken  
gemaakt  om  de  maandelijkse  
filmvoorstellingen  te  continueren.    
Met  een  filmkaart  wordt  het  nog  
aantrekkelijker  om  naar  de  film  te  gaan.  Voor  
€  32,00  kunt  u  geen  vier  -  maar  vijf  keer  naar  
de  film  en  na  afloop  is  er  natuurlijk  
gezelligheid  met  een  bakske  koffie  of  thee.    
De  filmkaart  is  geldig  van  september  2022  tot  
september  2023.  In  die  periode  kunt  u  zelf  
kiezen  welke  films  u  gaat  kijken.  
  
De  filmkaart  kunt  u  kopen  bij  De  Voorste  
Venne  op  de  eerste  dag  van  uw  filmbezoek.    
U  kunt  de  kaart  ook  online  bestellen;;  dan  krijgt  
u  via  de  mail  een  ticket  die  u  bij  het  eerste  
filmbezoek  kunt  inwisselen  voor  de  filmkaart.      
Als  u  naar  de  film  gaat  laat  u  iedere  keer  de  
filmkaart  afstempelen  bij  de  kassa.    
  

  
Maandag  18  juli:  Film  met  een  bakske  :  “Spencer”  
Het  huwelijk  van  Prinses  Diana  en  Prins  Charles  is  al  lang  bekoeld.  Ondanks  geruchten  over  affaires  en  een  
echtscheiding  gaan  de  kerstfestiviteiten  door  op  het  landgoed  van  de  koningin  in  Sandringham.  
Er  wordt  gegeten  en  gedronken  en  gejaagd.  Diana  kent  het  spel.    
Spencer  speelt  zich  af  tijdens  deze  cruciale  kerstdagen  in  de  vroege  
jaren  ’90  waarin  prinses  Diana  besluit  dat  haar  liefdeloze  huwelijk  
met  prins  Charles  niet  werkt.  Ze  zal  moeten  afwijken  van  het  pad  
dat  voor  haar  was  uitgestippeld  als  toekomstige  koningin.  Spencer  
is  een  verbeelding  van  wat  er  gebeurd  zou  kunnen  zijn  tijdens  die  
paar  noodlottige  dagen.  De  regie  is  in  handen  van  de  
veelbekroonde  regisseur  Pablo  Larraín.  Steven  Knight  ('Peaky  
Blinders',  'Hummingbird'  en  'Locke')  verzorgt  het  script  van  dit  
biografische  drama  over  het  koninklijke  leven  van  prinses  Diana.  
Met  in  de  hoofdrollen  Kristen  Stewart,  Sean  Harris,  Sally  Hawkins  
en  Timothy  Spall.  
Kijk  hier  de  trailer. 
Datum         :   Maandag  18  juli  2022,  om  13.30  uur  
Gastheer/-vrouw     :   Seniorenschool  
Plaats         :   Cultureel  Centrum  De  Voorste  Venne    
Website        :     https://www.devoorstevenne.nl  
Kosten         :   €  8,00  inclusief  koffie/thee    
Entree  kaarten      :   bij  De  Voorste  Venne  Drunen  
 
  
  
  
  
  



  
 

1  t/m  12  augustus:  Zomerschool  voor  senioren    
Iedereen  die  heeft  ingeschreven  voor  een  activiteit  krijgt  binnenkort  een  bericht.    
§   In  het  programmaboekje  staat  op  vrijdag  5  augustus  een  
film  opgenomen  die  dan  nog  niet  vertoond  kan  worden.  
De  dramafilm  King  Richard  is  een  mooi  alternatief,  
gebaseerd  op  een  waargebeurd  verhaal  dat  iedereen  zal  
inspireren.  Volg  het  verhaal  van  Richard  Williams,  een  
volhardende  vader  van  Venus  en  Serena  Williams,  de  
twee  grootste  atleten  aller  tijden  die  de  wereld  van  tennis  uiteindelijk  voorgoed  zullen  veranderen.  

§   De  rondleiding  Mariënburg  gaat  niet  door.  Dat  is  een  tegenvaller  voor  de  Zomerschool.  Er  waren  veel  
deelnemers,  te  veel  zelfs.  Met  de  Kring  Vrienden  van  Den  Bosch  waren  we  in  overleg,  afspraken  gemaakt  
en  plots    .de  telefoon  gaat  en  ontvangen  we  de  mededeling  dat  de  Mariënburg  de  eerste  twee  weken  van  
augustus  gesloten  is.  Dat  was  niet  eerder  gemeld  en  is  een  domper,  een  teleurstelling.  Volgend  jaar  beter.  
  

Maandag  12  september:  Bezoek  van  Goghmuseum,  Amsterdam    
Bent  u  een  museumliefhebber?  Bekijk  de  meesterwerken  van  Vincent  van  Gogh  in  het  museum  en  laat  je  
meevoeren  in  zijn  ontwikkeling  als  kunstenaar.  Stap  in  Van  Goghs  wereld  en  ontdek  de  ideeën  en  ambities  
achter  zijn  kunst.  Er  zijn  nog  plaatsen  over.  Belangstellenden  kunnen  nog  inschrijven  tot  1  augustus.  
Deze  dagreis  gaat  naar  Amsterdam  waar  we  rond  11.30  arriveren.  We  beginnen  met  koffie  en  een  lunch  in  
Brasserie  Het  Zuiderbad  in  Amsterdam  dat  vlak  bij  het  museum  ligt.  Na  de  lunch  
wandelen  we  naar  het  Van  Goghmuseum  waar  we  om  13.30  opgehaald  worden  door  
de  rondleiders  van  het  museum.  Als  u  de  topstukken  uit  het  museum  bekeken  heeft  
is  er  nog  tijd  om  zelfstandig  door  het  museum  te  wandelen  of  om  iets  te  drinken.  Om  
15.30  uur  gaan  we  weer  naar  de  bus.  Deze  dag  is  compleet  verzorgd  incl.  busreis,  
lunch,  entree  museum,  rondleiding,  een  drankje  en  iets  lekkers.  Opvouwbare  
hulpmiddelen  zoals  rolstoelen/rollators  kunnen  mee.  Ook  kan  een  vaste  rolstoel  of  
een  elektrische  rolstoel  mee  via  de  lift  in  de  bus.  Deelnemers  betalen  een  bijdrage  van  €  25,00.    
Na  die  datum  krijgt  u  van  ons  bericht.  Meer  informatie:  Ria  de  Folter  06-1176  0048  
Activiteit      :   Bezoek  Van  Goghmuseum  Amsterdam  
Datum         :   maandag  12  september  
Vertrek         :   9.15  uur,  Parkeerplaats  Anton  Pieckplein  Drunen  
Aankomst  Drunen   :   ca.  17.45  uur  
Aanmelden  (verplicht)        :     voor  1  augustus    
Deelnemerskosten   :     €  25,00    
  
Vrijdag  23  september:  Samen  op  pad  -Themabijeenkomst  Wereld  Alheimerdag    
  Een  van  onze  doelstellingen  is  het  bevorderen  van  een  woon-  en  leefgemeenschap  waar  ieder  zich  thuis  voelt,  waar  we  
omkijken  naar  elkaar,  elkaar  helpen  en  elkaar  respecteren.  Dat  doen  we  door  het  organiseren  van  themabijeenkomsten  
om  de  aandacht  te  vestigen  op  verschillende  problemen  zoals  o.a.  dementie.  Wereld  Alzheimer  Dag  is  een  themadag  ter  
bevordering  van  wereldwijde  aandacht  voor  de  ziekte  dementie.  Deze  dag  wordt  ieder  jaar  gevierd  op  21  september  en  is  
een  initiatief  van  de  landelijke  Alzheimerorganisaties,  Alzheimer  Disease  International  (ADI).  In  die  week  worden  er  in  de  
gemeente  Heusden  allerlei  activiteiten  georganiseerd  om  aandacht  en  begrip  te  vragen  voor  dementie.  Het  landelijk  

thema  is  dit  jaar  Samen  op  pad.   23  september  besteden  we  aandacht  aan  mensen  
met  dementie  en  dat  doen  we  met  een  feestje.  
Gezellig  cabaretesk  liedjesprogramma  
Op  vrijdag  23  september  om  13.00  uur  bent  u  welkom  bij  De  Voorste  Venne  
in  Drunen  waar  u  kunt  genieten  van  een  gezellige  interactieve  show  met  
laagdrempelige  humor  en  verhalen  met  kenmerken  die  ook  in  oude  
herinneringen  nog  vaak  leven.  De  muziek  is  zeer  divers  qua  taal  en  genre  

zodat  er  voor  iedereen  wel  iets  tussen  zit  wat  een  ‘luikje  opent’.  
Dit  programma  wordt  aangeboden  door  de  Seniorenschool  Heusden  in  samenwerking  met  
Cultureel  Centrum  De  Voorste  Venne  en  DVG  (Dementie  Vriendelijke  Gemeenschap).  
Deelname  is  gratis,  aanmelden  verplicht.  
Wilt  u  meer  informatie  over  deze  activiteit?  Bel  Marion  Arends  06  2260  5676  of  Ria  de  
Folter.  06  1176  0048  
Activiteit      :   Interactieve  show  met  entertainer  Nancy  van  Heeswijk  
Datum  en  tijd      :   vrijdag  23  september  om  13.00  uur  
Aanmelden  (verplicht)        :     voor  1  september  2022  per  mail  (riadefolter@gmail.com)    
Deelnemerskosten   :     €  0,00  inclusief  koffie/thee     
  
     



  
 

Terugblik  
  

Seniorencafé  op  12  juni  in  de  Mand  (verslag)  
Wat  een  mooi  programma.  Jeugdige  tonpraoters,  een  artiest  en  een  loterij.  Wij  zagen  er  naar  uit,  het  zou  en  
moest  gezellig  worden.  Maar  …..  de  aangekondigde  artiest,  Hans  van  Liempd,  had  bij  een  eerder  optreden  
een  ongelukje  gehad  en  moest  zich  helaas  afmelden.  Wat  nu,  goede  raad  was  duur.  Gelukkig  kende  Hans  
iemand  die  op  die  dag  vrij  was  en  die  werd  dan  ook  meteen  vastgelegd.  Dus  toch  een  mooi  programma.  Maar  
blijkbaar  sloeg  het  programma  niet  aan,  want  bij  aanvang  bleken  negentien  betalende  toeschouwers  in  de  
Mand  te  zitten.  En  dat  aantal  viel  fors  tegen.    

De  tonpraoters  deden  hun  best,  het  publiek  moest  lachen  en  
bracht  regelmatig  de  handen  op  elkaar.  De  artiest,  Ger  Edwards,  
zong  met  name  liedjes  van  Benny  Neijman.  Soms  werd  er  mee  
gezongen,  meestal  geluisterd,  de  sfeer  ontbrak.  Dit  laatste  
verbeterde  bij  de  loterij,  want  de  kans  op  een  prijs,  gezien  het  
aantal  aanwezigen,  was  groot.  Kort  na  vieren  was  het  programma  
ten  einde  en  keerden  de  mensen  toch  wel  tevreden  huiswaarts.   

 

Wandelen  in  Westloon  (verslag)  
Zaterdagmiddag,  bloedheet,  morgen  wandelen,  dat  wordt  afzien.  Zondagmorgen,  het  regent,  buienradar  
voorspelt  mooi  weer,  wat  doe  ik  aan?    Ik  kies  voor  een  bloesje  en  een  dun  regenjasje.  
Aangekomen,  samen  met  de  gids  en  een  vaste  deelneemster,  bij  de  Roestelberg  regent  het  flink  en  wachtend  
op  de  zes  gasten  krijg  ik  het  koud.  Gelukkig  een  vest  van  mijn  vrouw  in  de  auto.  Snel  aangetrokken.  
Tien  uur.  We  vertrekken.  Peter  (de  gids)  vertelt  over  de  Roestelberg  en  de  omgeving.  We  lopen  door,  stoppen  
regelmatig  om  naar  de  verhalen  van  Peter  te  luisteren.  Het  weer  klaart  op.  De  paraplu’s  kunnen  dicht.  We  

lopen  langs  de  ijsbaan  (met  de  hand  en  schop  uitgegraven).  
We  komen  bij  Westloon,  waar  overblijfselen  van  de  oorlog  
te  zien  zijn  (loopgraven,  latrine,  kraters).  Opeens  grote  
gaten  in  de  grond.  Peter  zegt  dat  die  door  een  das  gegraven  
zijn.  Het  wordt  warmer,  het  vest  wordt  overbodig.  We  lopen  
over  de  zandvlakte  (zeer  vermoeiend  en  nog  warmer).  
Eindelijk  terug  bij  de  Roestelberg  (kwart  voor  een),  tijd  voor  
een  verdiende  kop  koffie  en  dan  huiswaarts. 
 

In  de  regen                              Latrine        Wroeten  van  een  das  
  

Floriade  (verslag)  
Op  woensdag  29  juni  vertrokken  ruim  200  gasten,  vrijwilligers  en  verpleegkundigen  naar  de  Floriade  in  
Almere.  De  weergoden  waren  gunstig  gestemd  en  zorgden  voor  een  zonnige  dag.  De  bussen  waren  voorzien  
van  een  lift  zodat  ook  mensen  met  een  rolstoel  of  beperking  konden  deelnemen.  In  de  bus  werd  ‘s  morgens  al  
snoep  en  koek  uitgedeeld.  Bij  aankomst  in  Almere  stonden  de  rolstoelen  van  de  Zonnebloem  al  klaar.  40  
scholieren  van  het  d’Oultremontcollege  en  de  Praktijkschool  MET  uit  Waalwijk  gingen  als  vrijwilliger  mee  om  
de  rolstoelen  te  duwen.  De  leerlingen  hebben  zich  enorm  ingezet  en  waren  goed  voorbereid.  
Bij  de  Floriade  aangekomen  kreeg  iedereen  een  lunchvoucher  die  ingewisseld  kon  worden  voor  soep,  
koffie/thee  of  een  broodje.  In  het  ruim  opgezette  park  had  iedereen  voldoende  tijd  om  te  kijken  naar  bloemen,  
planten  en  kunstobjecten  en  om  zich  te  verdiepen  in  de  ontwikkelingen  van  de  tuinbouw,  de  groene  steden  en  
de  rol  die  de  natuur  hierin  speelt.  Er  werden  ritjes  gemaakt  met  de  kabelbaan  of  met  het  hop-on-hop-off  
treintje  om  het  park  te  verkennen.  Rond  15.30  uur  vertrokken  de  bussen  weer  richting  Drunen  om  de  dag  af  te  
sluiten  met  een  lekker  diner  bij  Partycentrum  De  Remise.    
Zowel  de  gasten,  de  rolstoelduwers  en  de  vrijwilligers  hebben  zichtbaar  genoten  van  dit  gezellig  uitstapje.  Dat  
bleek  ook  uit  de  vele  positieve  reacties.  

     
Een  en  ander  werd  mogelijk  gemaakt  doordat  verschillende  bedrijven  uit  de  gemeente  Heusden  sponsoring  in  
natura  aanboden.  Tevens  kwam  er  financiële  steun  van  verschillende  instellingen  uit  de  gemeente  Heusden  
en  de  gemeente  zelf  liet  ook  geen  verstek  gaan.  Mooi  om  te  zien  dat  er  een  geweldige  match  ontstond  tussen  
“oud  en  jong”  Al  met  al  een  zeer  geslaagde  dag  voor  heel  veel  senioren  uit  de  gemeente  Heusden.    
Ad  van  Kessel  heeft  foto’s  gemaakt  die  binnenkort  beschikbaar  zijn.    



  
 

2  juli  2022:  HTR  programma  -  Het  draait  om  u    
Tot  onze  verrassing  werden  Ad  Dekkers  en  Ria  de  Folter  door  John  Goedmakers  van  HTR  uitgenodigd  voor  
het  programma  “Het  draait  om  u”.  De  opnames  waren  op  zaterdag  25  juni  in  de  studio  in  Vlijmen.  De  
uitzending  was  op  2  juli.  
De  ontvangst  door  John  Goedmakers  zorgde  meteen  voor  een  gezellige  sfeer  en  Hans  Happé  die  de  
geluidstechniek  voor  zijn  rekening  nam  had  alles  onder  controle. 
Wij  vinden  dat  het  een  aardig  programma  is  geworden  met  muziekbeelden  die  erbij  getoond  werden.    
Wilt  u  het  ook  zien?    Kijk  en  luister  naar  het  interview  
  
  
  

  
1  t/m  vrijdag  12  augustus         Zomerschool  
12  september         Van  Gogh  Museum  Amsterdam  
19  september          Filmmiddag  :  The  Duke  
4,  5  en  20  oktober      Triduüm  
4  oktober  tot  15  november  
29  oktober         HET  EINDE….  

WEET  WAAR  U  AAN  BEGINT  !!        
Een  voorlichtingsdag  rondom  de  laatste  
levensfase,  in  buurthuis  De  Stulp  in  
Drunen,  op  zaterdag  29  oktober    
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!!!!!!!Voor!meer!informatie!verwijzen!wij!u!naar!onze!website!www.seniorenschoolheusden.nl!

!!!!!!!Contactgegevens:!info@seniorenschoolheusden.nl!

!!!!!!!Postadres:!Burgemeester!Steinbachstraat!15,!5151!BV!!Drunen.!Tel.!06!1176!0048! !

!

 
 

!

LET&OP:&Door&vakantie&kunnen&activiteiten&geen&doorgang&
vinden.&
&
Vrijdag&1&juli:&Thuiskomst&meerdaagse&busreis&naar&
Ootmarsum.!
!

Maandag!4!juli!Repair!Café.!Elshof!19.00!–!21.00!uur!
!

Woensdag!6!juli:!Computerhulp.!Hunenhof.!9.30!–!11.30!uur!
!

Donderdag!7!juli:!Fietsvalpreventie!(praktijk).!9.30!uur!of!12.30!uur!of!

15.00!uur.!(Tweede!verplichte!bijeenkomst)!
!

Zaterdag!9!juli:!Beleef!de!Bieb.!Bibliotheek!Drunen.!11.00!uur!
!

Zaterdag!9!juli:!Vliedberg!zingt!en!bloast!erop!los.!De!Mand.!14.00!–!17.00!

uur!!
!

Zaterdag!9!juli:!Openluchttheater:!De!Goede!Mens!van!Sezuan.!De!Steeg.!

20.00!uur.!
!

Zaterdag!16!juli:!Harpiste!Veronique!Serpenti.!Catharijnekerk,!Heusden.!

16.00!uur.!
!

Zondag&17&juli:&Wandelen&duinen.&Bos&en&Duin.&10.00&uur!
!

Maandag&18&juli:&Film&Voorste&Venne.&Spencer.&13.30&uur&
!

Woensdag!21!juli:!Computerhulp.!Hunenhof.!9.30!–!11.30!uur!
!

Donderdag!28!juli:!Alzheimer!Café.!De!Hop.!20.00!uur!

&
&

Zondag&7&augustus:&Muziekmiddag.&’t&Rad,&Elshout.&14.00&uur&
!

Maandag&12&september:&Met&de&MuseumPlusBus&naar&het&Van&
Gogh&museum!

!

Vrijdag&23&september:&Dementie&middag.&Voorste&Venne.&&
13.00&–&16.00&uur&
!

Dinsdag&4&oktober:&Triduüm.&De&Mand.&10.00&–&14.00&uur&
!

Woensdag&5&oktober:&Triduüm.&De&Mand.&10.00&–&14.00&uur&
&

Donderdag&20&oktober:&Terugkomdag&Triduüm.&De&Mand.&
12.00&–&16.00&uur&
!

Zaterdag&29&oktober:&’t&Einde.&De&Stulp.&10.00&–&16.30&uur&
!

Zondag&13&november:&Seniorencafé&met&Fiedelino.&14.00&–&
16.00&uur&
&

Start&Winterschool&
&
!

!

!

!
*&Vet!gedrukt!zijn!de!activiteiten!van!de!Seniorenschool.!De!overige!activiteiten!worden!door!onze!
samenwerkingspartners!aangeboden.!&

 

Wekelijkse&bijeenkomsten 

Bingo:!maandag!13.30!uur.!de!Korf.!!Aanmelden!

Annemarie!van!Bladel.!Tel.:!0735114660!

!

Bridge:!woensdag!13.15!uur.!Hunenhof!

!

Digicafe:!!

dinsdagochtend!in!bieb!Drunen!10.00!uur!

woensdagmiddag!in!bieb!Vlijmen!14.00!uur!

Met!Elkaar:!!

maandag:!Die!Heygrave!in!Vlijmen!

dinsdag:!De!Stulp!in!Drunen!

dinsdag:!De!Haarstek!in!Haarsteeg!

woensdag:!Die!Heijgrave!in!Vlijmen!

woensdag:!De!Schakel,!Oud_Heusden.!

donderdag:!De!Haarstek!in!Haarsteeg!

donderdag:!De!Stulp!in!Drunen!

donderdag:!De!Mand!in!Vlijmen!

Tijd:!van!10.00!tot!16.00!uur.!!

Geen!kosten,!gratis!koffie!en!thee!!

!

&&&&&&&&&&&&Juli&2022&
&&

Doorlopende&activiteiten&&
&

Maandag&1&augustus&t/m&vrijdag&12&
augustus:&ZOMERSCHOOL&&
&
Elke&derde&zondag&van&de&maand:&
WANDELEN&
&
Elke&derde&maandag&van&de&maand:&
FILM&VOORSTE&VENNE&
&
!

!

!
!

!

!

!

!


