Nieuwsbrief  
www.seniorenschoolheusden.nl  
  

Nummer  8,  Jaargang  1,  
6  december  2021  
  
Redactie:    
Ad  Dekkers  en  Ria  de  Folter  

  

Activiteiten
Zondag  19  december:  Winterwandeling  in  de  duinen  
Op  zondag  19  december  gaan  we  weer  wandelen  met  de  vaste  gids,  Peter    
v.d.  Velden.  Deze  keer  is  gekozen  voor  een  wandeling  in  de  Drunense  Duinen.  
De  start  is  om  10.00  uur  en  het  vertrekpunt  is  Café  de  Drie  Linden.    
De  wandeling  zal  ruim  twee  uur  duren  en  is  gratis.    
In  verband  met  de  groepsgrootte  (max.  20  personen)  is  aanmelden  verplicht.    
Dit  kan  vanaf  maandag  13  december  18.00  uur.    
Iedere  aanmelder  krijgt  bericht  maar  vol  is  vol.    
  
Activiteit  
  
:  
Winterwandeling  in  de  Drunense  Duinen    
Datum     
  
:  
zondag  19  december  
Vertrek     
  
:  
10.00  uur  bij  Café  De  Drie  Linden,    
Giersbergen    8,  Drunen  
Aanmelden  (verplicht)        :    
vanaf  maandag  13  december  18.00  uur  bij  vdveldenpj@gmail.com  
  
  
  
Maandag  20  december:    Film  met  een  bakske.  
All  You  Need  Is  Love  is  een  Nederlandse  romantische  komedie  uit  2018  gebaseerd  op  het  gelijknamige  
televisieprogramma  All  You  Need  Is  Love  van  Robert  ten  Brink.    
Maarten  is  de  presentator  van  het  populaire  televisieprogramma  All  You  Need  
Is  Love  maar  verdwijnt  op  de  vooravond  van  de  welbekende  kerstspecial.  
Zonder  dat  iemand  op  de  hoogte  is  vertrekt  hij  met  het  vliegtuig  en  vertrekt  naar  
de  Schotse  hooglanden.  In  Nederland  komt  de  kerstspecial  steeds  dichterbij  en  
producer  Olav  en  zijn  assistent  Japie  zoeken  wanhopig  naar  een  nieuwe  
presentator,  terwijl  de  rest  van  Nederland  zich  voorbereidt  op  de  kerstavond  en  
de  redactie  hoopvol  brieven  schrijven.  
Lukt  het  hen  om  zonder  de  presentator,  bekend  als  Dr.  Love,  gebroken  harten  
te  lijmen  en  alle  geliefden  te  herenigen?  
Met  oa  Fedja  van  Huet,  Bracha  van  Doesburg,  Frank  Lammers,  Annet  Malherbe  en  Waldemar  Torenstra  
De  entree  is  8,00  euro  en  is  inclusief  een  kopje  koffie  of  thee  na  afloop  van  de  film  
Bekijk  hier  de  trailer  
Datum:  
Maandag  20  december  2021  om  13.30  uur  
Gastheer:  
Ad  Dekkers  
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  
  
  
  
  
  

Heusden  Helpt  aan  tafel  
*   Bent  u  alleenstaand  en  alleen  thuis  op  Kerstavond?    
*   Zouden  er  veel  mensen  zijn  die  alleen  thuis  zijn  op  Kerstavond?    
*   Zou  het  niet  gezellig  zijn  om  dan  samen  te  eten?  Met  tweeën  eten  is  altijd  
gezelliger  dan  alleen.  
Hoe  leuk  zou  het  zijn  om  iemand  bij  u  thuis  uit  te  nodigen  die  ook  alleen  is.  U  kunt  elkaar  
dan  beter  leren  kennen  en  u  heeft  samen  een  gezellige  avond.    
Wij  helpen  daaraan  mee  en  zorgen  voor  een  Kerstmaaltijd.  
Neem  contact  op  met  Seniorenschool  Heusden,  een  contactpersoon  van  De  Zonnebloem  
of    BIJEEN  Heusden  of  kijk  op  onze  website.  
  
  

Terugblik  
  

Herfstwandeling  in  de  Brand  (verslag  Ad  Dekkers)  
Volle  bak,  twintig  aanmeldingen.  Helaas  kwam  niet  iedereen  opdagen,  zodat  we  met  vijftien  personen  aan  de  
wandel  gingen.  Voor  vertrek  vroeg  de  gids  aandacht  voor  het  schoeisel,  want  het  gebied  waar  gewandeld  
ging  worden  was  nat,  drassig  en  blubberig.  Ondanks  deze  waarschuwing,  welke  ook  via  mail  
gecommuniceerd  was,  ging  iedereen  mee.  Het  begin  was  goed  te  doen,  maar  eenmaal  in  de  buurt  van  het  
riviertje  de  Zandley,  zakten  de  laarzen/schoenen  diep  in  de  modder.  Maar  wat  was  het  prachtig,  zeker  toen  
het  zonnetje  achter  de  wolken  vandaan  kwam.  En  spannend,  want  we  moesten  soms  over  nauwelijks  te  
betreden  paden.  Na  ruim  tweeëneenhalf  uur  kwam  het  eindpunt  in  zicht  en  kon  genoten  worden  van  een  
heerlijk  kopje  koffie  bij  de  Rustende  Jager.  

  

          
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
Bezoek  Sterrenwacht  Halley  op  dinsdag  9  november  (verslag)   
Op  8  augustus  heeft  René  Esser  van  de  werkgroep  Sterrenkunde  (WSH)  een  
presentatie  gegeven  over  wat  er  in  het  heelal  gebeurt  en  werd  er  ’s  avonds  
gekeken  naar  de  sterrenhemel.  Voor  die  presentatie  was  veel  belangstelling  
van  jong  en  oud.  De  tweede  bijeenkomst  werd  gepland  in  het  najaar.  
Op  9  november  werd  ’s  middags  om  14.00  uur  een  extra  presentatie  gehouden  
in  de  Heemkunde  Unit  bij  Abdijhof  Marienkroon,  waar  Ria  zorgde  voor  koffie  
en  thee  en  René  ons  trakteerde  op  een  lekkere  koek.    
Dit  was  een  goede  voorbereiding  op  het  bezoek  aan  Sterrenwacht  Halley  op  
dezelfde  avond.    
Enkele  deelnemers  willen  graag  hun  ervaringen  delen.    
Lees  hieronder  hun  verhaal.  
Sterrenkunde  dag  met  een  verassend  einde!  Verslag  van  Leen  Ebert    
In  het  weekblad  Heusden  las  ik  een  artikel  over  Sterrenkunde.  Dat  had  altijd  al  mijn  
interesse.  En  nu  als  pensionado  eindelijk  tijd  om  daar  eens  wat  meer  van  te  weten  te  
komen.  Dinsdag  9  november    ’s-middags  deelgenomen  aan  de  lezing  op  de  Abdijhof  
Mariënkroon.  
Daar  verzorgde  René  Esser  een  interessante  lezing  over  Sterrenkunde.    
  
  

Foto  maan:  Leen  Ebert  

  
En  ’s  avonds  naar  Sterrenwacht  Halley  in  Vinkel.  
Halley  beschikt  over  een  prachtige  accommodatie  met  3  koepels  en  een  hele  mooie  grote  kijker.  
Op  weg  naar  Halley  was  het  heel  bewolkt  in  Drunen  en  derhalve  was  de  verwachting  laag  om  iets  te  zien….L  
Maar  wat  gebeurde  er  bij  aankomst  op  Halley,  de  bewolking  verdween  en  verdween  en  opeens  was  het  
kraakhelder!  
Het  programma  voor  de  avond    werd  gelijk  aangepast  en  we  kregen  een  fantastisch  plaatje  voorgeschoteld.  
Allereerst  de  ondergaande  maan  die  nog  een  tijdje  te  zien  was.  
Wat  een  mooie  beelden  van  kraters  op  de  maan.  Om  de  maan  vervolgens  als  een  bloedmooie  rode  schijf  (1e  
kwartier)  onder  te  zien  gaan!!  Heel  mooi  om  te  zien.  
Daarna,  wat  mij  betreft  het  klapstuk  van  de  avond.  Saturnus  met  de  mooie  ringen,  heel  duidelijk  waar  te  
nemen.  En  natuurlijk  Jupiter  met  4  manen  prachtig  in  beeld.  En  ook  de  bruine  ringen(stormen)  duidelijk  te  
zien!  Ook  keken  we  door  een  kleinere  kijker  naar  sterrenstelsel  de  grote  beer  en  zagen  “op  de  steel”  de  
dubbelster.  
  
Daarna  werd  de  avond  vervolgd  met  een  heel  interessante  lezing  door  Urijan  Poerink  die  heel  duidelijk  de  
dimensies  van  de  ruimte  in  beeld  bracht.    Wat  een  prachtige  animaties.    
Deze  animaties  en  prachtige  foto’s    gaven  een  heel  goed  inzicht  in  de  afstanden  en  groottes  van  ons  
Zonnestelsel  en  Planeten.  Daarnaast  het  geheel  van  de  Sterrenstelsels  en  het  gehele  Heelal.    
Wat  een  dimensies!!  
Dank  voor  deze  prachtige  dag,          
Leen  Ebert  
Reactie’s  bezoek  Sterrenwacht  Halley  9  november  2021    
van:  Hennie  van  de  Westelaken  –  van  Rossum  
“  In  een  paar  zinnen  onze  indruk  van  dit  leuke  uitstapje.    
Wij  vonden  de  middag  met  een  globale  uitleg  over  het  heelal,  een  prima  voorbereiding  voor  ons  bezoek  in  de  
avond  aan  de  sterrenwacht  Halley.  Het  doet  je  beseffen  hoe  nietig  de  mens  is.  
Het  cadeau  voor  het  gezelschap,  een  heldere  avond!    
De  moeite  die  genomen  is  om  ons  te  ontvangen  en  ons  het  een  en  ander  te  laten  zien  en  uit  te  leggen  is  
bijzonder  gewaardeerd.  Alle  lof!!!  
Alleen  al  de  plek  waar  de  sterrenwacht  staat  in  de  donkere  avond  is  bijzonder  en  doet  een  beetje  buitenaards  
aan.  En  als  de  koepel  open  gaat  ervaar  je  de  unieke  plaats  waar  Halley  staat.  Je  kijkt  zo  de  donkere  nacht  in.  
Na  het  zorgvuldig  instellen  van  de  telescoop  door  de  mensen  van  Halley  begint  het  bijzondere  stuk  van  de  
avond.  
De  ringen  van  Saturnus,  en  Jupiter  met  vier  manen  te  zien,  is  een  unieke  ervaring.  
Ook  de  maan  heeft  bijzonder  haar  best  gedaan.  Zij  gaf  een  showtje  weg  door  langzaam  in  een  rode  kleur  voor  
onze  ogen  onder  te  gaan.  Hoe  prachtig!  Op  het  dak  nog  de  sterren  met  het  blote  oog  bekeken.  Maar  met  een  
speciale  kijker,  ook  weer  tevoorschijn  gehaald  door  de  mensen  van  de  sterrenwacht,  hebben  we  de  Plejaden  
goed  kunnen  waarnemen.  
De  presentatie  daarna  was  een  goede  afsluiter.    Een  aantal,  voor  ons,  nieuwe  feiten  en  wetenswaardigheden  
over  het  heelal,  werden  in  de  presentatie  getoond.  
Wij  hebben  genoten.  Het  bezoek  is  zeker  voor  herhaling  vatbaar.  
Dank  aan  René  Esser  WSH  en  Ria  de  Folter  (Seniorenschool  Winterschool)  die  dit  georganiseerd  hebben.    
En  dank  aan  de  overige  mensen  van  de  sterrenwacht  met  name  Urijan  
Poerink  en  Willem  Schot.  
Met  vriendelijke  groet  ook  namens  mijn  man,    
Hennie  van  de  Westelaken  –  van  Rossum  ”  
van:  Ans  van  Kessel  
“  Dankjewel  René  en  Ria  voor  de  interessante  lezing  en    het  bezoek  met  
mooie  presentatie  aan  de  Sterrenwacht.  Indrukwekkend  om  zo  bij  
heldere  hemel  naar  de  planeten  en  sterren  te  kunnen  kijken  vanuit  de  
koepel.  
Mijn  bewondering  voor  jullie  uitgebreide  kennis.  Ik  kan  deze  dag  kort  
samenvatten  :    
De  blik  op  de  ruimte  was  een  blikverruimende  ervaring.  “  
  
  

Foto  Koepel Halley, Maan, Jupiter en
Saturnus: Ans  van  Kessel
  

  

&

AGENDA

&
&
In&verband&met&corona&zijn&er&weinig&activiteiten.&&
Het&is&onbekend&of&onderstaande&activiteiten&doorgang&vinden.&

&&&&&&&&December&2021&
&

&

Maandag!6!december:!Bingo.!De!Korf.!13.30!uur.!Aanmelden:!Annemarie!van!
Bladel.!Tel.:!0735114660.!
!

Woensdag!8!december:!Bridge,!vrije!inloop.!Hunenhof!13.15!uur!
!

Vrijdag!10!december:!Draadloos.!Voorste!Venne.!20.15!uur!

&
&
Maandag!13!december:!Bingo.!De!Korf.!13.30!uur.!Aanmelden:!Annemarie!van!
Bladel.!Tel.:!0735114660
&
Woensdag!15!december:!Bridge,!vrije!inloop.!Hunenhof!13.15!uur!
&
Vrijdag!17!december:!Klassiek!met!Kees.!De!Elshof!13.45L15.00!uur!
&
Zondag&19&december:&Wandelen&in&de&duinen.&Start&Giersbergen.&
10.00&uur.&&
&
Zondag!19!december:!Kerstconcert.!Honsoirde.!15.30!uur!
&
Maandag&20&december:&Film:&All&you&need&is&love.&Voorste&Venne.&
&
13.30&uur.&
&
&
&
&
&
!

Zaterdag!11!december:!Scrooge.!Voorste!Venne.!20.15!uur!
!

!

!
!
&

!
!

!

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

&

Doorlopende&activiteiten&&
&
Deze!maand!:!Expositie!Melkfabrieken!in!ons!
heemgebied!in!de!bibliotheek!van!Drunen!
&
15!t/m!31!december:!13.00!–!17.00!uur!
Kerststallententoonstelling!Honsoirde!
!
!

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,!OudLHeusden.!
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!!

!
!
CONTACTGEGEVENS&BUURTHUIZEN&
!!

De!Korf,!!Tel.!073!L!511!4368!!
Mgr.!Van!Kesselstraat!27,!5251!AW!Vlijmen.!!
!

!
!

!

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

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

Den!Elshof,!!Tel.!0416!L!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!L!785!882
de!Demer!2,!5256!AD!Heusden!
https://seniorenheusden.nl/!
!

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

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

