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»
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Bijzonder »

zondag 8 augustus
Marienkroon, Abt van Engelenweg Nieuwkuijk
van 10.00 tot 16.00 uur
gratis
Kofie / thee gratis

Iedereen is hartelijk welkom

Programma in de tent
10.00 – 11.30 uur
11.30 – 13.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Officiele opening met muzikale omlijsting door Duo Aries (viool en harp)
Afsluiting door Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
met vendelgroet
Marie van de Middelhaai
Triple X.

Programma buiten
» Fotowandeling over het terrein
» Rondleiding verzorgd door Focolare
» Rondrit met huifkar
» Kraampjes ingevuld door o.a.
» Diverse verenigingen
» Creatieve workshops
» Sterrenkunde
» Gilde Sint Joris
» Culturele instellingen
» Oorlogsveteraan
» Mandenvlechter
» Maatschappelijke instellingen
» Fietsmaatjes
» Breien en wollen popjes
» Vincentius
» EHBO
» en nog veel meer…
Geen vervoer? Bel 06 2502 5587

Een worst voor mooi weer
Het bestuur van de Seniorenschool haalt alles uit de
kast om 8 augustus tot een onvergetelijke dag te
maken. Naast het mooie programma probeert men
zelfs het weer te beïnvloeden. Daarom is aan de
poort van de abdij een worst gehangen

Dit is om de Heilige Clara gunstig te stemmen en haar te verzoeken te bidden voor stralend weer. Dit gebruik is al heel oud.
Sinds mensenheugenis brengen gelovigen, wanneer er een bijzondere gebeurtenis op handen is, en dat is de oprichting van
de Seniorenschool, een worst naar een clarissenklooster met de vraag aan de zusters dat zij bidden voor mooi weer. Helaas
is de abdij geen clarissenklooster, zijn er geen nonnen en kan er niet gebeden worden. Maar het bestuur vond dit gebruik zo
bijzonder dat zij afgelopen week de worst aan de deur heeft gehangen en het verzoek tot de Heiige Clara gericht heeft.

Vervoer nodig als u een beperking heeft ?
Zonnebloemauto
Iedereen is welkom bij de kick-off van de Seniorenschool.
In bijna iedere kern van de gemeente Heusden zijn vrijwilligers van
De Zonnebloem actief die activiteiten organiseren en samen met de
gasten kijken naar de mogelijkheden.
De Zonnebloemauto is waarschijnlijk nog onbekend.
De auto is speciaal ingericht voor vervoer van mensen die gebruik maken van een (elektrische) rolstoel of
scootmobiel en is bedoeld om hindernissen weg te nemen.
De Zonnebloemauto maakt dit mogelijk en kunt u bezichtigen op het terrein van Mariënkroon bij de informatie
kraam van De Zonnebloem. Wilt u gebruik maken van de Zonnebloemauto bel dan voor vrijdag 12.00 uur
naar Martien Klerks (tel. 06 5339 7882) en vraag naar de mogelijkheden.

Zomerschool activiteiten
In de vorige nieuwsbrief is het beperkte programma van de Zomerschool aangeboden. Sommige activiteiten
zijn vol, twee activiteiten zijn wegens te geringe belangstelling geschrapt, bij enkele activiteiten is nog plaats
en daar kunt u nog aan deelnemen. Aanmelden hoeft niet (tenzij anders vermeld), betalen bij
deelname/binnenkomst. Welke activiteiten dat zijn vindt u hieronder.
Film met een bakske,
Maandag 2 augustus 2021 van 13.30-16.00 uur
Cultureel Centrum De Voorste Venne
€ 8,00 inclusief koffie/thee
Workshop porselein stippen
Woensdag 4 augustus, 10.00 -12.30 uur of Woensdag 11 augustus, 14.00-16.00
Nieuwkuijk, Het Patronaat
€ 13,00 inclusief koffie/thee
Aanmelden bij: Ankie van Agtmaal, 06 4099 2995
Wandeling Vlijmens Ven
Vrijdag 6 augustus, van 10.00  12.00 uur
start Rademakersdreef.
€ 4,-.
Aanmelden bij: ad.dekkers@icloud.com
Presentatie Sterrenkunde
Zondag 8 augustus, 20.30 uur of Dinsdag 10 augustus om 20.30 uur
terrein abdij Mariënkroon
€ 4,00 inclusief koffie of thee
Lezing “De veteraan vertelt”
Maandag 9 augustus, 10.30-12.00 uur
Het Patronaat Nieuwkuijk
€ 4,00 inclusief koffie of thee
Film La vie en rose
Maandag 9 augustus, van 13.30 tot 16.00 uur
Nieuwkuijk, Het Patronaat
€ 4,00 inclusief koffie of thee

Buurthuisactiviteiten
De Seniorenschool heeft met enkele buurthuizen een klein programma kunnen presenteren. Op dit moment
zijn er nog plekken vrij en daar zou u aan deel kunnen nemen.
Alle activiteiten beginnen om 13.00 uur en 1 kop koffie/thee is gratis

Creatief
• Dinsdag 3 augustus: Mandala tekenen in de Stulp in Drunen. Kosten € 6,• Dinsdag 10 augustus: Egeltjes maken van een fietsband in de Stulp in Drunen. Kosten € 6,Voor deze twee activiteiten is aanmelden verplicht. Dat kan bij Ankie van Agtmaal, 06 4099 2995

Rikken / Jokeren
Woensdag 4, 11, 18, 25 augustus en 1 september rikken/jokercompetitie in de Schakel in Oudheusden.
Kosten € 1,50 per keer.
Daar al een ronde gespeeld is, kan de slechtste uitslag niet meer meegeteld worden.

Bingo
Donderdag 5 en 12 augustus Bingo in de Mand in Vlijmen. 10 rondes. Kosten € 10,00
Dinsdag 17, 24 en 31 augustus Bingo in de Stulp in Drunen. 10 rondes. Kosten € 10,00

Jeu de Boules
Donderdag 19 augustus Boules toernooi bij de Mand. Kosten € 1,50
Donderdag 26 augustus Sjoel-toernooi in de Mand. Kosten € 1,50

Doorlopende activiteiten in Den Elshof, Het Patronaat en De Korf
Iedere dinsdagmiddag

Kaarten
Jeu de boules
Biljarten
Handwerken

Den Elshof

Geen kosten

Iedere donderdagmiddag

Jeu de boules
Biljarten

Den Elshof

Geen kosten

Iedere derde vrijdag van de maand

Den Elshof

Geen kosten

Iedere woensdag 13.30 uur

Klassiek met Kees
Kees van Rijt laat de
aanwezigen genieten van
klassieke muziek en vertelt
ook over het leven van de
componist.
Fietsen

Patronaat

Geen kosten

Iedere maandag 13.30 uur

Bingo

De Korf

€ 6,00

Ook deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk

Zondag 15 augustus : Zomerwandeling in de Drunense Duinen
Voor de tweede keer gaat onze vaste gids Peter van der Velden
wandelen. Deze keer in de Drunense Duinen. Natuurlijk worden de
RIVM maatregelen in acht genomen, hetgeen inhoudt dat er gewandeld
wordt op 1,5 meter. Hierdoor kunnen er maximaal 15 personen
deelnemen.
Bij verkoudheid, hoesten of verhoging blijft men thuis (wel even
doorgeven, zodat een ander mee kan).
Deelname aan de wandeling is gratis, aanmelden is verplicht.
U kunt aanmelden vanaf 9 augustus 18.00 uur.
Let op: vol is vol.
Krijgt u na de aanmelding geen bericht dan kunt u niet mee. Degenen die wel mee mogen krijgen bericht.
Datum
:
zondag 15 augustus.
Start
:
10.00 uur bij Café Bos en Duijn, Schoorstraat 50, Udenhout.
Duur
:
ruim twee uur.
Aanmelden per mail
:
vdveldenpj@gmail.com

Teru
gblik

Terugblik

Wandelen in de Moerputten (verslag Ad Dekkers)
Eindelijk, eindelijk kon er weer gewandeld gaan worden. Weliswaar met
inachtneming van de coronamaatregelen, maar het kon. Blijkbaar heerst er nog enige
angst, want het aantal aanmeldingen zorgde ervoor dat een tweede gids niet nodig
bleek te zijn. Met vijftien personen ging Peter op weg. Via de Venkantbrug de oude
spoorbaan op. Onderweg werd veel verteld over de plantjes en het gebied ernaast.
Dan over de dijken, die enerzijds het gebied droog moeten houden, anderzijds
wateropvang moeten zijn.
Helaas bleken de pimpernelblauwtjes weinig te voelen voor de belangstelling, want
ze waren nauwelijks te zien. Door het moeras, wat ondanks de vele regen, droog
stond. Opnieuw de spoorbaan op en dan over de welbekende Moerputtenbrug. Hier
natuurlijk het verhaal van het ontstaan, het gebruik, de naam, Zeer geïnteresseerd
stonden de deelnemers te luisteren. Het laatste stuk ging weer over de spoorbaan en
rond 13.00 uur kwamen we weer aan bij de Venkantbrug, waar Peter de deelnemers
bedankte en ze een prettige zondag wenste.

Workshop Heusden happy stones
Het regende rond 13.00 uur en dat was waarschijnlijk de reden dat twee personen, die zich
hadden opgegeven, niet aanwezig waren.
We hebben een kwartiertje op hen gewacht en samen een kopje koffie / thee
gedronken. Om 13.15 uur zocht iedereen een plaatsje en kon men
beginnen. De klik tussen de acht deelnemers was er meteen.
Voor hand-en-span-diensten kregen we hulp van Lisa Verschuren en Kim de
Folter. Zij zorgden ervoor dat de deelnemers niets tekort kwamen en voorzagen ze van
voorbeelden, penselen, verf, stiften, acrylverf en een klein mengpaletje om de verf op te
doen. De stenen lagen binnen handbereik en sommige waren al voorzien van een
achtergrondkleur. De deelnemers gingen enthousiast aan de slag en maakten de mooiste creaties.
Kim en Lisa kwamen regelmatig langs met de fohn zodat de verf wat sneller droog was.
Om 16.00 uur ging iedereen blij en tevreden naar huis. Deze activiteit zullen we zeker nog eens herhalen.

Wandelingen in dit jaar
15 augustus
Vertrekpunt

:
:

Drunense duinen
Café Bos en Duin, Schoorstraat 50, Udenhout

19 september
Vertrekpunt

:
:

Nieuwkuijkse wiel
Emmamolen, St Jorisstraat 16, Nieuwkuijk

17 oktober
Vertrekpunt

:
:

Drunense duinen
Café de Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel

21 november
Vertrekpunt

:
:

De Brand
Café De Rustende Jager, Oude Bosschebaan,

19 december

:
:

Drunense duinen
Café De Drie Linden, Giersbergen, Drunen

Biezenmortel

