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WINTERSCHOOL  2021  gaat  niet  door    
  
Maanden  geleden  is  de  werkgroep  Winterschool  gestart  
met  het  maken  van  een  programma  voor  de  komende  
wintermaanden.    
In  oktober  werd  de  flyer  met  het  magazine  van  de  KBO  
bij  de  leden  thuis  bezorgd,  neergelegd  bij  diverse  
instanties  en  uitgedeeld  tijdens  het  Triduüm.      
In  de  flyer  staat  dat  men  kon  inschrijven  bij  de  
verschillende  gemeenschapshuizen  in  de  week  van    
8  november.    
  
Maar  helaas,  de  berichten  over  corona  zijn  niet  goed,  
het  aantal  besmettingen  is  hoog  en  stijgt  nog  steeds.  
Ook  de  ziekenhuisopnames  stijgen.  De  persconferentie  
van  dinsdag  jl.  bracht  geen  goed  nieuws,  daar  werd  het  
dringend  advies  gegeven  om  afstand  te  bewaren.    
Dit  heeft  consequenties  voor  ons  programma,  want  bij  
de  meeste  activiteiten  is  afstand  houden  niet  mogelijk  op  
een  verantwoorde  manier.    
  
Uw  gezondheid  is  het  belangrijkste  en  daar  houden  we  
rekening  mee.    
Om  die  reden  heeft  de  werkgroep  Winterschool,  met  pijn  
in  het  hart,  besloten  om  het  programma  2021  van  de  
Winterschool  te  annuleren.    
  
Wij  zien  u  graag  weer  bij  onze  activiteiten  als  het  
mogelijk  is.    
  
Met  groet  van  de  werkgroep  Winterschool    
Ankie  van  Agtmaal  
Ad  Dekkers    
Gerrit  Nooijen    
Ria  de  Folter  
  
  
  

  

Zomerschool,  Winterschool  en  Seniorenschool  !    
Drie  scholen,  die  u  regelmatig  in  de  pers  tegenkomt.    
Maar  wat  betekenen  die  “scholen”,  wat  doen  zij?    
Wij  leggen  het  u  graag  uit.  De  namen  spreken  eigenlijk  voor  
zich.  De  Zomerschool  is  een  school  in  de  zomer,  de  
Winterschool  is  een  school  voor  de  winter  maar  het  zijn  geen  
scholen  in  de  betekenis  van  het  woord  “school”.  Het  zijn  
bekende  werkgroepen  die  activiteiten  voor  senioren  in  de  
gemeente  Heusden  organiseren.    
De  Zomerschool  is  de  oudste  en  het  meest  bekend.  Meer  
dan  tien  jaar  organiseert  de  werkgroep  diverse  activiteiten  in  
de  tweede  en  derde  week  van  de  schoolzomervakantie.  
De  Winterschool  is  jonger  en  is  in  2019/2020  gestart  met  zes  
activiteiten  in  de  wintermaanden.  De  deelnemers  waren  
enthousiast  en  wilden  meer!  Daaraan  is  gevolg  gegeven.  Een  
flyer  met  het  winterprogramma  2021/2022  is  grotendeels  
verspreid  door  de  seniorenverenigingen.  De  flyer  wordt  ook  
neergelegd  in  de  buurthuizen,  gemeentehuizen  bibliotheken,  sociëteit  Heusden  en  andere  voor  publiek  
toegankelijke  plaatsen.    
De  Seniorenschool  is  de  koepel  waaronder  de  activiteiten  voor  senioren  worden  georganiseerd.  Het  is  een  
stichting  met  enthousiaste  bestuursleden  die  activiteiten  voor  senioren  stimuleren,  coördineren,  organiseren  
en  samenbrengen  zo  mogelijk  in  samenwerking  met  andere  organisaties.    
Om  de  werkgroepen  Zomerschool  en  Winterschool  juridisch  te  beschermen  werken  zij  onder  auspiciën  van  de  
Stichting  Seniorenschool  maar  wel  met  het  gegeven  dat  zij  zelfstandig  blijven  functioneren.  Datzelfde  geldt  
ook  voor  de  werkgroepen  Meerdaagse  reis,  Triduüm  en  andere  werkgroepen.    
Als  u  vragen  heeft  over  welke  activiteit  dan  ook:  bel  06  1176  0048  of  mail  naar  de  seniorenschool  via  
info@seniorenschoolheusden.nl  
  

  
Activiteiten

  

  
Dinsdag  9  november:  Bezoek  Sterrenwacht  Halley  en  informatieve  lezing  in  de  middag.  
Tienduizenden  jaren  geleden  zullen  onze  voorouders  zich,  net  als  wij,  verwonderd  
hebben  over  de  nachtelijke  hemel,  de  vormveranderingen  van  de  maan,  de  regelmaat  
van  dag  en  nacht  en  zomer  en  winter.  In  de  wonderlijke  wereld  boven  ons  heerst  orde  
en  regelmaat:  de  zon  liet  nooit  verstek  gaan,  en  na  elke  volle  maan  kwam  er  weer  een  
nieuwe  maan.  Die  verwondering  is  er  in  de  afgelopen  millennia  echter  niet  minder  op  
geworden.  Integendeel  zelfs.  De  wereld  van  de  kosmos  lijkt  met  elke  nieuwe  ontdekking  
nog  wonderlijker  te  worden  en  daarbij  komt  dan  vanzelfsprekend  ook  de  vraag  hoe  oud  
het  heelal  is  of  hoe  de  sterren  zijn  ontstaan.  Als  u  zich  wel  eens  afvraagt  hoe  dat  
ontstaat  nodigen  wij  u  uit  voor  de  bijeenkomsten  Sterrenkunde  op  het  terrein  van  abdij  
Mariënkroon  en  het  bezoek  aan  de  Sterrenwacht  Halley  in  Vinkel.  
‘s  Middags  zal  René  Esser  een  introductie  geven  over  sterrenkunde  en  kunt  u  uw  vragen  
alvast  vragen  stellen  voor  het  bezoek  aan  de  Sterrenwacht  `s-avonds.    
Heeft  u  belangstelling  en  wilt  u  meer  weten  ?    
Meldt  u  aan  voor  5  november  a.s.  per  mail  bij  rwesser@ziggo.nl    
Foto:    
of  telefonisch  073  511  78  96  
Dhr.  R.van  Malsen  
De nieuwe telescoop van de WSH,
Wij  zorgen  desgewenst  voor  vervoer  in  overleg  met  de  deelnemers.  
een refractor 80 mm planetenkijker,
  
geschonken door Dhr. Oomens.  
Activiteit  
  
:  
Informatiebijeenkomst  Sterrenkunde  en  bezoek  
Sterrenwacht  
Datum:     
Tijd:  14.00  uur  

:  
:  
  
Tijd:  19.30  uur                                        :  
Locatie:     
  
:  
Deelnamekosten                                :  
Aanmelden  (verplicht)  
:  

  
  
  
  
  
  
  

  

9  november  2021    
Bijeenkomst  WSH  terrein  Mariënkroon,Abdijlaan  8  Nieuwkuijk.    Onder  de  poort    
meteen  rechts  naar  het  parkeerterrein,  dan  ziet men de locatie de Heemkunde unit,
Verzamelen  19.30  uur  op  parkeerterrein  Mariënkroon  of  vertrek  op  eigen  gelegenheid.  
Sterrenwacht  Halley,  Halleyweg  1,  5383  KT  Vinkel  
€  10,00  inclusief  koffie/thee,  exclusief  vervoer  
per  mail:  rwesser@ziggo.nl  of  telefonisch  073-511  78  96  

  
Zondag  21  november:  Herfstwandeling  in  De  Brand  
Op  zondag  gaan  we  wandelen  met  de  vaste  gids,  Peter  v.d.  Velden.    
Deze  keer  is  gekozen  voor  een  wandeling  in  de  Brand,  een  
natuurgebied  in  het  Nationaal  Park  De  Loonse  en  Drunense  Duinen.  
De  Brand  ligt  tussen  de  eigenlijke  duinen  en  de  dorpen  Udenhout  en  
Biezenmortel.  Het  gebied  bestaat  uit  vochtige  graslanden  en  
hakhoutbossen  en  wordt  doorsneden  door  het  riviertje  de  Zandleij  en  
de  daarin  uitstromende  Zandkantse  Leij.  De  wandeling  zal  ruim  twee  
uur  duren.  Deelname  is  gratis,  aanmelden  verplicht.    
Iedere  aanmelder  krijgt  bericht  maar  vol  is  vol.    
Activiteit  
  
:  
Herfstwandeling  De  Brand  
  
  
Datum     
  
:  
zondag  21  november  
Vertrek     
  
:  
10.00  uur  bij  Café  de  Rustende  Jager,    
      
  
  
  
Oude  Bossche  Baan  in  Biezenmortel.  
Aanmelden  (verplicht)        :    
vanaf  maandag  15  november  18.00  uur  bij  vdveldenpj@gmail.com  
  
Maandag  15  november:    Film  met  een  bakske  
Vier  vriendinnen,  die  elkaar  al  jarenlang  kennen,  komen  maandelijks  samen  voor  hun  boekenclub.  Elk  heeft  
hun  portie  liefde  wel  gehad.  Diane  was  40  jaar  getrouwd  met  haar  man.  Vivian  
daarentegen  wil  geen  relatie,  maar  verkiest  onenightstands.  Sharon  zit  middenin  een  
scheiding,  terwijl  de  passie  in  Carols  huwelijk  verdwenen  is.  De  levens  van  de  vrouwen  
worden  voorgoed  veranderd  wanneer  ze  zich  aan  de  reeks  van  Fifty  Shades  of  Grey  
wagen.    Hoofdrollen  zijn  er  voor  Diana  Keaton,  Mary  Steenburgen,  Candice  Bergen  en  
Jane  Fonda.  Kaarten  zijn  te  verkrijgen  via  www.devoorstevenne.nl    inclusief  
koffie/thee  na  afloop.  
Bekijk  hier  de  trailer  
Datum:  
Maandag  15  november  2021  om  13.30  uu  
Gastvrouw:  
Ankie  van  Agtmaal  
Plaats:  
Cultureel  Centrum  de  Voorste  Venne    
Website  
https://www.devoorstevenne.nl  
Kosten:  
€  8,00  inclusief  koffie/thee      
Entree  kaarten  
verkrijgbaar  bij  De  Voorste  Venne  Drunen  
Aanmelden:  
uur  **  

bij  de  buurthuizen  in  de  verschillende  kernen  tussen  10.00  en  11.00  

  

Genoemde  activiteiten  worden  georganiseerd  onder  voorbehoud  van  de  coronamaatregelen.  

  
Herfstwandeling  in  Westloon  (verslag)  
Vijftien  personen  hadden  zich  aangemeld  voor  deze  wandeling.  Het  weer  zag  er  goed  uit.  De  zon  scheen,  de  
temperatuur  was  laag.  Eerst  door  het  bosgebied  en  na  de  uitleg  hoe  Roestelberg  aan  zijn  naam  was  gekomen  
kwamen  we  aan  bij  de  vroegere  ijsbaan.  Daarna  verder  door  de  bossen  richting  Westloon.  Daar  aangekomen  
vertelde  de  gids  dat  hier  in  de  Tweede  Wereldoorlog  Duitse  soldaten  met  een  munitiedepot  gelegerd  waren.  
Het  eerste  wat  we  tegenkwamen  waren  de  resten  van  de  loopgraven.  Daarna  de  wallen  waar  de  tanks  achter  
hadden  gestaan.  We  kwamen  bij  het  hoofdkwartier  (niets  anders  dan  een  hele  grote  kuil  met  een  slingerende  
ingang).  Helaas  was  de  latrine  niet  te  vinden,  wel  de  kuilen  waar  de  munitie  gelegen  had.  Deze  kuilen  waren  
ontstaan  doordat  de  Duitsers  de  munitie  opgeblazen  hadden.  Na  dit  stukje  geschiedenis  verder  met  de  
wandeling.  Het  laatste  stuk  was  het  vermoeiendst,  door  het  rulle  zand  richting  de  Roestelberg.  Hier  
aangekomen  zou  een  kopje  koffie  wel  smaken,  maar  gezien  de  drukte  kozen  de  meesten  toch  voor  een  ritje  
huiswaarts.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

26,  27  en  28  oktober  2021-  Triduüm  
Met  trots  kijken  we  terug  op  het  triduüm  dat  in  samenwerking  met  De  Zonnebloem  werd  georganiseerd.  Drie  
ontspannen  dagen  waarbij  de  deelnemers  verwend  werden  door  hun  begeleiders  en/of  vrijwilligers.    
Drie  dagen  gezelligheid,  aandacht  voor  elkaar,  samen  praten,  samen  lachen  en  samen  
eten.    
De  eerste  dag  werd  officieel  geopend  door  Ad  Dekkers,  voorzitter  van  de  Seniorenschool.  
Daarna  hield  wethouder  Peter  van  Steen  een  toespraak  en  wenste  iedereen  drie  mooie  
dagen.    
Tijdens  de  koffie  /  thee  met  cake  werd  geluisterd  naar  het  
gebed  dat  gesproken  werd  door  dominee  Margot  
Trapman  en  pastoor  Lebrun.  Hun  aanwezigheid  werd  
zeer  op  prijs    gesteld  door  de  deelnemers.  
  
Voor  de  lunch  werden  de  themakoffers  van  de  Bibliotheek  
bekeken.  Er  werden  niet  echt  spelletjes  gedaan  maar  er  
was  voldoende  gesprekstof  over  de  herkenbare  plaatjes  uit  het  verleden,  
over  oude  tradities,  het  huishouden,  oude  ambachten  en  het  koningshuis.  
Iedereen  deed  mee  en  wist  er  wel  iets  over  te  vertellen.    
De  broodjes  en  de  krentenbollen  bij  de  lunch  kwamen  van  bakker  Allard  uit  
Drunen,  het  fruit  kwam  van  Groentenspeciaalzaak  Van  Bokhoven.  
’s  Middags  was  er  een  muzikale  bingo.  Er  werden  mooie  prijzen  gewonnen!!  
De  gasten  hebben  in  de  middag  veel  plezier  gehad  onder  het  genot  van  een  
drankje,  waaronder  veel  advocaatjes  met  slagroom!  
  
  
De  tweede  dag  werd  begonnen  met  een  lezing  over  “  Het  Rijke  Roomse  
Leven  in  Brabant”  waar  de  bekende  historicus  en  presentator  René  
Bastiaanse  de  zaal  wist  te  boeien  met  zijn  verhaal  over  catechismus,  eerste  
communie,  schoolbiecht,  misdienaren,  en  processies.  Met  aandacht  werd  
geluisterd  naar  de  invloed  die  het  katholieke  geloof  ook  had  op  het  
privéleven,  tot  in  de  slaapkamer  toe.    
  
‘s  Middags  waren  er  optredens  van  de  
klassenbakken:  vier  jeugdige  Tonpraoters  uit  
Zandhaozenland  (Elshout)  die  eindelijk,  na  de  
pandemie,  hun  buut  konden  presenteren.  De  
tweeling  (een  rijke  en  een  arme  jongeman)  
hadden  de  lachers  op  hun  hand  en  de  twee  
meisjes,  leden  van  de  Raad  van  XI,  brachten  
ook  een  hilarische  buut.  
De  wijziging  in  het  programma  werd  goed  
opgelost  met  een  geweldig  en  gezellig  
muzikaal  optreden  van  Tonny  Wijnands,  die  
een  middag  bracht  vol  herkenbare  liedjes  aaneengeschakeld  met  
humoristische  anekdotes.  Er  werd  volop  meegezongen  en  mee  bewogen.    
  

Dag  drie,  de  laatste  dag  van  het  
triduüm,  werd  begonnen  met  een  
optreden  van  het  Aries  Duo.    
Leontien  Akkerman  (viool)  en  Tamara  
Baar  (harp)  speelden  sfeervolle  
klassieke  en  licht  klassieke  muziek.    
Een  verrassing  was  het  optreden  van  
een  jonge  violiste  (7  jaar)  die  iedereen  
vertederde  met  haar  optreden.      
Na  de  middag  sprak  Dominee  Frans  Willem  Verbaas  een  woord  van  bezinning.  De  Liederentafel  sloot  af  met  
bekende  liedjes  uit  het  verleden  die  muzikaal  begeleid  werden  door  accordeoniste  Henny  van  Bavel.  
  
Het  is  voorbij.  We  kunnen  terugkijken  op  drie  mooie  dagen  waarbij  de  deelnemers  met  een  tevreden  gevoel  
naar  huis  gingen.    
Wij  danken  iedereen  die  op  een  of  andere  manier  heeft  bijgedragen  dit  Triduüm  tot  een  succes  te  maken.  
Dank  aan  de  vrijwilligers  die  hebben  gezorgd  voor  de  gasten,  voor  het  vervoer,  voor  de  koffie  en  thee  ,voor  het  serveren  van  de  drankjes,  
voor  het  maken  van  de  soep,  voor  het  smeren  van  de  broodjes,  het  wassen  van  het  fruit  en  de  overige  hulp  die  nodig  was.  Hun  inzet,  
hulp  en  samenwerking  was  grandioos.  
Dank  aan  de  gemeente  Heusden  die  met  een  financiële  ondersteuning  ons  de  kans  gaf  dit  Triduüm  te  organiseren.  

  

&

AGENDA

&

Maandag!1!november:!Repair!cafe!Elshout.!De!Elshof!19.00O2100!uur!
!

Maandag!1!november:!Bingo.!De!Korf.!13.30!uur.!Aanmelden:!Annemarie!van!
Bladel.!Tel.:!0735114660.!

&&&&&&&&November&2021&
&

!

Maandag!1!november:!Film!“Nomadland”!Voorste!Venne!19.30!uur!

Doorlopende&activiteiten&!
Van!2!tot!27!november:!Foto!expositie!“Over!
de!grens”!Bieb!Drunen&

!

Woensdag!3!november:!Bridge,!vrije!inloop.!Hunenhof!13.15!uur!
!

Donderdag!4!november:!Eucharistieviering.!Caleidoscoop!11.00!uur!

!

!

Vrijdag!5!november:!De!Cabaret!Poel,!Voorste!Venne!20.15!uur!

&
&
Zaterdag!6!november:!Expositie!“De!vesting!van!Rene”!Gouverneurshuis
&
Zondag!7!november:!Expositie!“De!vesting!van!Rene”!Gouverneurshuis
&
Zondag!7!november:!Expositie!“Verwante!Visualisaties”!Honsoirde.!13.00!uur.
&
Maandag!8!november:!Bingo.!De!Korf.!13.30!uur.!Aanmelden:!Annemarie!van!
&
Bladel.!Tel.:!0735114660.!
Woensdag!10!november:!Bridge,!vrije!inloop.!Hunenhof!13.15!uur
&
Woensdag!10!november:!ThemaOavond!“Vogels”.!De!Mand!20.00!uur!
&
Zaterdag!13!november:!Expositie!“De!vesting!van!Rene”!Gouverneurshuis
&
Zondag!14!november:!Expositie!“De!vesting!van!Rene”!Gouverneurshuis
&
Zondag!14!november:!Expositie!“Verwante!Visualisaties”!Honsoirde.!13.00!uur.!
&
Maandag&15&november:&Film&“Bookclub”&Voorste&Venne&13.30&uur&&
&
Maandag!15!november:!Bingo.!De!Korf.!13.30!uur.!Aanmelden:!Annemarie!van!
Bladel.!Tel.:!0735114660.
&
!

Zaterdag!6!november:!Groot!dictee!der!Nederlanden.!Bibliotheek!Drunen!
11.00O12.00!uur!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

Vanaf!4!november:!Expositie!Melkfabrieken!
in!ons!heemgebied!in!de!bibliotheek!van!
Oudheusden.!
!

T/m!17!november:!Expositie!Legs!Boelen!in!
Voorste!Venne!
!

Digicafe:!elke!dinsdagochtend!in!bieb!Drunen!
Digicafe:!elke!woensdagmiddag!in!bieb!
Vlijmen!
!

Met&Elkaar:&wekelijkse&bijeenkomsten&
maandag:!in!Die!Heygrave!in!Vlijmen!
dinsdag:!De!Stulp!in!Drunen!
dinsdag:!De!Haarstek!in!Haarsteeg!
woensdag:!Die!Heijgrave!in!Vlijmen!
woensdag:!De!Schakel,!OudOHeusden.!
donderdag:!De!Haarstek!in!Haarsteeg!
donderdag:!De!Mand!in!Vlijmen!
Tijd:!van!10.00!tot!16.00!uur.!!
Geen!kosten,!gratis!koffie!en!thee!!

!

&

!

!

Dinsdag!16!november:!Thema:!“Samen!luchtkwaliteit!meten”.!Remise!19.30!
&
uur!
!

Donderdag!18!november:!Lezing:!Landschap,!water!en!cultuurhistorie!in!de!
!
Langstraat.!Honsoirde.!19.30!uur
!

!
!
Vrijdag!19!november:!Klassiek!met!Kees.!De!Elshof!13.45O15.00!uur!
!
!

Vrijdag!19!november:!Mark!van!de!Veerdonk,!Voorste!Venne!20.15!uur!
!

Zondag&21&november:&Wandelen&De&Brand.&Start:&Rustende&Jager.&
10.00&uur&
!

Zondag!21!november:!Expositie!“Verwante!Visualisaties”!Honsoirde.!13.00!uur.!
&

Zondag!21!november:!Winterreis.!Vocaal!Ensemble!Pur!Sang,!Honsoirde!
15.30!uur!
!

Woensdag&24&november:&Presentatie:&Virtuele&Diezetocht.&
Patronaat&Nieuwkuijk.&10.00&uur&
&

Vrijdag!26!november:!Kerstfair.!Voorste!Venne!10.00!uur!
!

Zaterdag!27!november:!Kerstfair.!Voorste!Venne.!10.00!uur!
!

Zondag!28!november:!Kerstfair.!Voorste!Venne!10.00!uur!
!

Zondag&28&november:&“Ik&hou&van&Heusden”.&Bezoek&Sint,&muziek&
en&spel.&Stulp&14.00&uur.!
&&!
*&Vet!gedrukt!zijn!de!activiteiten!van!de!Seniorenschool.!De!overige!activiteiten!worden!door!onze!
samenwerkingspartners!aangeboden.&&&&

!!!!!!!Voor!meer!informatie!verwijzen!wij!u!naar!onze!website!www.seniorenschoolheusden.nl!
!!!!!!!Contactgegevens:!info@seniorenschoolheusden.nl!
!!!!!!!Postadres:!Rubenslaan!25,!5151!SB!!Drunen.!Tel.!06!1176!0048! !
!

!CONTACTGEGEVENS&BUURTHUIZEN&
!!
!De!Korf,!!Tel.!073!O!511!4368!!
Mgr.!Van!Kesselstraat!27,!5251!AW!Vlijmen.!!
!

De!Mand,!Tel.!073!O!511!2621!
Jan!Steenstraat!2.!5251!NG!Vlijmen!!
!

De!Stulp,!Tel.!0416!O!376!630!
Admiraalsweg!100,!5151!MR!Drunen!
!

Den!Elshof,!!Tel.!0416!O!379!494!
Th.!Rijkenstraat!10a,!5154!AK!Elshout!!
!

De!Haarstek,!!
Mgr.!Prinsenstraat!38,!5254!JD!Haarsteeg!
!

Het!Patronaat,!!
Nieuwkuijksestraat!106,!5254!JD!Nieuwkuijk!
https://patronaatnieuwkuijk.nl/!
!

Societeit!van!Vereniging!Senioren!Heusden!
tel.!0416!O!785!882
de!Demer!2,!5256!AD!Heusden!
https://seniorenheusden.nl/!
!

De!Schakel,!Tel.!0416!O!66!16!39!
Vermeerstraat!58a,!5256!HL!Heusden

