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Seniorenschool Heusden gestart
Zondag 8 augustus jl. was de officiële opening van de Seniorenschool.
De dag begon met een behaaglijke temperatuur en met het zonnetje erbij was het heerlijk
toeven bij Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk.
Tegen 10 uur kwamen de eerste gasten die in de grote tent werden ontvangen met koffie
of thee waar het Aries Duo met viool en harp de aanwezigen wisten te boeien en tussen
de toespraken zorgde voor een muzikaal intermezzo.
Voorzitter Ad Dekkers heette de aanwezigen welkom en vertelde over het
ontstaan van de Seniorenschool, die opgericht is door Emile van Dun, Ria de
Folter en hemzelf. De activiteiten van de werkgroepen Zomerschool,
Winterschool, Evenementen e.a. worden hier voortgezet.
Daarna sprak wethouder Peter van Steen opbeurende en waarderende woorden
en na de overhandiging van een mooie bos bloemen door Ankie van Agtmaal
werd dit officiële gedeelte op aangepaste wijze afgesloten.
Buiten stond het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk al te wachten. De
trommelaars beroerden hun trommels, de vaandels gingen omhoog en de
gildebroeders gingen in het gelid. Op weg naar het middenterrein, waar twee vaandeldragers
de vendelgroet brachten. Daar vond de officiële openingshandeling plaats. Met hulp van
Gerrit Nooijen werd door de voorzitter en wethouder Peter van Steen de vlag met het logo in
de vlaggenmast gehesen en onder luid applaus en tromgeroffel was de start van
Seniorenschool Heusden een feit.
De hele dag door was er gratis koffie en thee. ‘s Middags kon men in de tent
genieten van optredens van Marie van den Middelhaai en van TripleX.
De vijfentwintig marktkramen, die ingericht werden door diverse organisaties uit
de gemeente, hadden niet over belangstelling te klagen. Ook de huifkar maakte
de nodige rondjes rondom het terrein, dit tot tevredenheid van de aanwezige
kinderen. De aangeboden fotowandeling had meer bezoekers kunnen hebben,
maar er was veel belangstelling voor de rondleidingen die door de gidsen van
Focolare werd aangeboden.
We kijken terug op een feestelijke dag waarbij kennismaking en ontmoeting
centraal stonden.
Iedereen die, op een of andere manier, eraan heeft bijgedragen om deze dag tot
een bijzondere te maken willen we heel hartelijk danken.
Wij kijken uit naar verdere samenwerking in de toekomt.

Bestuur Seniorenschool Heusden

(foto’s Ria de Folter)

Buurthuisactiviteiten
De Seniorenschool heeft met enkele buurthuizen een klein programma kunnen presenteren.
U kunt nog deelnemen aan onderstaande activiteiten.
Alle activiteiten beginnen om 13.00 uur en 1 kop koffie/thee is gratis. Kom erbij en doe mee!

Bingo
Dinsdag 17 augustus in De Stulp in Drunen
10 rondes. Kosten € 10,00. Graag gepast en contant betalen.
Dinsdag 24 augustus in De Stulp in Drunen
10 rondes. Kosten € 10,00. Graag gepast en contant betalen.
Dinsdag 31 augustus in De Stulp in Drunen
10 rondes. Kosten € 10,00. Graag gepast en contant betalen.

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

Rikken / Jokeren
De competitie is al begonnen, maar u voor een gezellig praatje bent u welkom in De Schakel in Oudheusden
Woensdag 18 augustus
Woensdag 25 augustus
Woensdag 1 september

Muziekmiddag
Donderdag 2 september, muziekmiddag met Tonnie Wijnants in De Mand.

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

Iedere donderdagmiddag
Iedere derde vrijdag van de maand

Iedere woensdag 13.30 uur
Iedere maandag 13.30 uur

Kaarten
Jeu de boules
Biljarten
Handwerken
Jeu de boules
Biljarten
Klassiek met Kees
Kees van Rijt laat u genieten van
klassieke muziek en vertelt ook
over het leven van de componist.
Fietsen
Bingo

Den Elshof

Geen kosten

Den Elshof

Geen kosten

Den Elshof

Geen kosten

Patronaat
De Korf

Geen kosten
€ 6,00

Ook deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk
Wandelingen in dit jaar
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
Vertrekpunt

:
:

Drunense duinen
Café De Drie Linden, Giersbergen, Drunen

Biezenmortel

Zomerschool activiteiten
De Zomerschoolactiviteiten zitten erop.
Het korte programma van 15 zomerschoolactiviteiten oogstte veel waardering; we kregen veel positieve
reacties. Ook hebben we gehoord dat we niet iedereen hebben bereikt met het programma. Deelnemers
zonder e-mailadres hebben we niet persoonlijk kunnen benaderen. Dat is jammer, dus als u een e-mailadres
heeft, geeft het ons a.u.b. door. (tel. Ria de Folter 06-1176 0048)

We hoorden ook dat mensen het programmaboekje misten of dat de inschrijftijd erg kort was.
Vanwege de onzekerheid of we iets mochten organiseren heeft de werkgroep Zomerschool gekozen voor
deze werkwijze. Volgend jaar gaan we de activiteiten weer op de oude vertrouwde manier aanbieden.
We hebben ook gemerkt dat er enige terughoudendheid is om weer deel te nemen aan activiteiten. Alhoewel
de grootste groep senioren hun twee vaccinaties hebben gehad blijft men voorzichtig. Wij zullen er rekening
mee houden om activiteiten voor kleine groepen, veilig en coronaproef aan te bieden.
Het was fijn dat u er weer bij was. Graag tot ziens bij een volgende gelegenheid.

Groeten van de Werkgroep Zomerschool voor Senioren
Terugblik creatieve buurthuis activiteiten
Voor de eerste keer zijn de buurthuizen De Stulp Drunen, De Mand Vlijmen en De Schakel Oudheusden in de
zomervakantie een dag per week open. Dat is goed nieuws want juist in de zomervakantie zijn er weinig
bezigheden voor mensen die niet op vakantie gaan.
Bij wijze van try-out waren er drie creatieve workshops in De Stulp in Drunen.
De deelnemers aan de workshops Happy Stones, Mandela tekenen en Egeltjes maken waren enthousiast.
Seniorenschool Heusden rekent erop dat ook de komende jaren de buurthuizen open blijven en de activiteiten
voor senioren doorgang vinden.
3 augustus Mandela tekenen en 10 augustus Egeltjes van fietsbanden -verslag

Het waren gezellige activiteiten waaraan de deelnemers coronaproef konden deelnemen. Iedereen was
enthousiast. Het leuke van deze workshops was dat de deelnemers met een eigen creatie naar huis gingen.
De workshop Mandela tekenen werd begeleid door docente Wil Sulsters;
De workshop Egeltjes maken werd begeleid door Bea van Bergen Henegouwen.
En op de vraag of we deze activiteiten nog eens wilden organiseren zeggen we volmondig: JA.
(verslag: Ankie van Agtmaal)

Terugblik op enkele zomerschoolactiviteiten
Film met een bakske - verslag
Maandagmiddag 2 augustus was de eerste activiteit van een kort gewiekte
zomerschool. De vooraanmelding via de Zomerschool was matig, maar op de dag
zelf bleken ruim dertig personen de moeite te hebben genomen om naar de film
Fisherman’s Friends te komen kijken en daar hebben zij geen spijt van gekregen.
Het bleek een aanstekelijke feel-good film te zijn. Heerlijk ontspannend kijken en
luisteren naar de prachtige beelden, het verhaal en de muziek. Dat iedereen genoten had bleek wel na afloop.
Lachende gezichten, positieve opmerkingen (was dit maar vaker) en dan ook nog een kopje koffie/thee.
(verslag Ad Dekkers)

Workshop porselein stippen
Enthousiaste deelnemers
waren er bij deze creatieve
workshop, die onder leiding
stond van Wil Sulsters.
Iedereen ging met een eigen
werk naar huis.
En ja, hier kwam de vraag voor
een herhaling.
(Verslag: Ankie van Agtmaal).
Wandeling Vlijmens Ven
Acht personen hadden zich aangemeld, zes waren er gekomen. Een enigszins
tegenvallend aantal. Maar ondanks dat werd met frisse moed gestart. We
begonnen in het zogenaamde “PetervanderVelden veldje”. Natuurlijk wilde de
gids (Peter van der Velden) daar veel over vertellen en hij wist ook veel. Daarna
naar het poeltje in de “Hoge Hei”. Ook hier, met het uitzicht kunstwerk op de
achtergrond, wist Peter de wandelaars te boeien. Doorgelopen naar het Vlijmens
bosje, speciaal aangelegd voor de bewoners van de Vliedberg.
Dan het uiteindelijke doel: het Vlijmens Ven.
Het natuurgebied, tevens waterberging. Waarom is dit aangelegd, hoe is het aangelegd, wat leeft er nu, hoe
ziet de toekomst eruit, allerlei vragen die beantwoord werden. Een interessante, gezellige wandeling.
(Verslag: Ad Dekkers)

Presentatie Sterrenkunde
Zondag 8 augustus en dinsdag 10 augustus hield René Esser een interessante presentatie over
sterrenkunde. Dinsdag was de lezing zo interessant dat de deelnemers niet naar huis wilden en de stoeltjes
buiten werden gezet op het terrein van Mariënkroon. Tot middernacht werd naar de sterren gekeken.
In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 augustus was het jaarlijkse maximum van meteorenzwerm de
Perseïden te zien. In de nachten voor en na het maximum waren tot circa 50 ‘vallende sterren’ per uur
zichtbaar en met het blote oog te zien vanaf een onbewolkte, donkere plek.
In september/oktober 2021 wordt een vervolgbijeenkomst gepland waarbij we onder begeleiding van René
Esser een bezoek brengen aan Sterrenwacht Halley in Heesch.
(Verslag Ria de Folter)

Lezing “De veteraan vertelt”
Nico van der Poel en Jo van Engelen vertelden in Het Patronaat
in Nieuwkuijk een boeiend en indrukwekkend verhaal over hun
tijd in Nieuw Guinea.
Film La vie en rose
Ankie van Agtmaal gaf vooraf een korte uitleg over deze film van Edit Piaf.
Iedereen heeft genoten van deze middag en een beker popcorn maakte het ‘filmgevoel’ helemaal compleet.
Bloemschikken
Na het welkom gingen de deelnemers aan de slag met de verse bloemen en het groen uit de tuin van Sjan en
Leo van Rooij. Het was heel verrassend om te zien hoe iedereen een andere creatie maakte.
De koffie & thee met de koek smaakte goed.
Na het bloemschikken was er een rondleiding door de prachtige tuin van Sjan en Leo van Rooij.
Tevreden en voldaan ging iedereen met een mooi bloemstuk naar huis.
(verslag Sjan van Rooij en Els Klerks)

Fietstocht Dijkenring Heusden
In kleine groepjes vertrokken de deelnemers. Onderweg werd getrakteerd op koffie, koek, fruit en snoep.
Bij het pontje van Herpt was een rustpunt. Iedereen was erg enthousiast en vond het een mooie route. Voor velen wel
bekend maar heel erg leuk. Na afloop heeft de groep samen nog een consumptie bij de Emmamolen tot zich

genomen en kon men de vragen van de prijsvraag inleveren, waaruit 3 prijswinnaars zijn gekozen.
Wij feliciteren Jan van Hoff met de eerste prijs, Jan Maes met de 2e prijs en Ria en Ko Buijs met de 3e prijs.
Foto Dick Buskermolen

(Verslag: Sjan van Rooij, Els Klerks en Marna van Oijen)

Wij danken Dick Buskermolen en Ad Hartjes, die voor ons foto’s hebben gemaakt.
Kijk eens op de website van Dick Buskermolen: Heusden in Beeld en bekijk ook De foto’s van Ad Hartjes
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt 1 september 2021

