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Van  het  bestuur  
Het  is  al  weer  een  jaar  geleden  dat  de  Seniorenschool  Heusden  is  opgericht.  Met  trots  kijken  we  terug  naar  
het  afgelopen  jaar  en  de  activiteiten  die  we  hebben  mogen  organiseren.  Wat  we  niet  konden  voorzien  was  de  
lockdown  die  door  de  overheid  werd  opgelegd  om  het  coronavirus  te  beperken.  Daardoor  moesten  we  flexibel  
inspelen  op  de  mogelijkheden  die  er  waren.  Dat  deden  we  graag,  samen  met  de  mensen  zich  met  ons  
belangeloos  inzetten  om  de  activiteiten  tot  een  succes  te  maken.  Uw  reactie  was  de  beloning  voor  ons  werk  
dat  we  graag  nog  jarenlang  voorzetten.    
  

Een  dankjewel  voor  bestuurslid  Emile  van  Dun.  
Eind  december  heeft  het  bestuur  van  de  Seniorenschool  in  kleine  kring  afscheid  genomen  van  bestuurslid  /  
penningmeester  Emile  van  Dun.    
Ad  Dekkers  sprak  een  mooi  afscheidswoord  en  bedankte  hem  voor  zijn  inzet  en  wijsheid.
Emile  was  vanaf  september  2020  betrokken  bij  de  gesprekken  over  de  oprichting  van  de  Seniorenschool.  
Vanwege  zijn  drukke  werkzaamheden  en  de  tijd  die  hij  beschikbaar  heeft  voor  vrijwilligerswerk,  heeft  hij  er  
voor  gekozen  zijn  functie  bij  de  Seniorenschool  neer  te  leggen.  Dat  vinden  we  heel  erg  jammer,  we  zullen  zijn  
expertise  en  inzet  gaan  missen  maar  we  respecteren  zijn  besluit.  Emile  blijft  bereikbaar  voor  advies  en  daar  
zijn  wij  hem  dankbaar  voor.    
We  wensen  Emile  en  zijn  familie  alle  goeds  voor  de  toekomst.  
  

Nieuw  bestuurslid  
Het  bestuur  is  uitgebreid  met  Henk  Melissen  uit  Drunen.  Henk  is  bereid  om  vanaf  januari  2022  ons  bestuur  te  
komen  versterken.  Wij  kijken  uit  naar  een  fijne  samenwerking  en  wensen  hem  veel  succes  en  een  hartelijk  
welkom  in  ons  bestuur.  
  

Toekomstperspectief  
De  coronamaatregelen  zijn  op  25  januari  jl.  weer  wat  versoepeld  en  nu  ook  de  restaurants,  bars,  bioscopen  
en  theaters  weer  open  mogen  kunnen  ook  onze  filmvoorstellingen  met  een  kopje  koffie  of  thee  weer  
doorgaan.  De  verschillende  werkgroepen  van  de  Seniorenschool  zien  mogelijkheden  en  hebben  weer  zin  om  
activiteiten  te  organiseren.  Het  programma  van  de  zomerschool  wordt  weer  opgepakt,  een  busreis  is  in  
voorbereiding  en  nieuwe  activiteiten  staan  in  de  startblokken.    
Wij  kijken  er  naar  uit  om  het  programma  aan  u  te  presenteren  en  u  te  ontmoeten  bij  onze  activiteiten.  
Bestuur  Seniorenschool  Heusden,  
Ad  Dekkers    
Ankie  van  Agtmaal    
Ria  de  Folter    
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Activiteiten
  
Tot  zondag  13  februari  2022:  Kerststal  Sint  Jan  Den  Bosch  is  weer  open.  

Na de aankondigde versoepelingen op de persconferentie van 25 januari, is de kerststal van de
Sint-Jan alsnog te bezichtigen tot en met zondag 13 februari. De openingstijden zijn op maandag
t/m zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur en op zondag van 13:30 uur tot 17:00 uur. (bezoek is op
eigen gelegenheid).
Wilt u de stal gaan bekijken, reserveer dan een tijdblok tijdens de openingstijden.   
Voor een bezoek aan de stal geldt:
•   Mondkapje verplicht
•   1½ meter afstand
•   corona QR-code wordt gecontroleerd
•   Uw ticket wordt gecontroleerd
Voor meer informatie kijkt u op de website https://www.kerststal-sint-jan.nl of stuur een
mailbericht naar communicatie@sintjandenbosch.nl

Zondag  20  februari:  Winterwandeling  Nederhemert-zuid    
Op  zondag  20  februari  gaat  onze  vaste  gids,  Peter  v.d.  Velden  wandelen  met  een  groep  50-plussers.  Deze  
keer  is  gekozen  voor  een  wandeling  in  natuurgebied    Nederhemert  Zuid.  De  wandeling  zal  door  het  dorpje  
gaan,  langs  het  kasteel  en  door  het  schitterende  landschap.  Hopelijk  kan  er  ook  genoten  worden  van  de  
sneeuwklokjes.  De  start  is  om  10.00  uur  en  het  vertrekpunt  is  De  speeltuin,  Kasteellaan  11  in  Nederhemert-
Zuid.  De  wandeling  zal  twee  uur  duren  en  is  gratis.  Daar  de  groep  niet  groter  mag  zijn  dan  20  personen  is  
aanmelden  verplicht.  Aanmelden  kan  vanaf  maandag  14  februari  18.00  
uur  en  moet  via  mail:  vdveldenpj@gmail.com  
Iedere  aanmelder  krijgt  bericht  maar  vol  is  vol.    
Activiteit  
  
:  
Winterwandeling  Nederhemert  zuid  
  
Datum     
  
:  
zondag  20  februari  
Vertrek     
  
:  
10.00  uur  bij  De  Speeltuin,    
Kasteellaan  11,  Nederhemert-zuid  
Aanmelden  (verplicht)        :    
vanaf  maandag  14  februari  18.00  uur  bij    
vdveldenpj@gmail.com  

  
Film  met  een  bakske.  
Elke  derde  maandagmiddag  van  de  maand  om  half  twee  zal  een  film  vertoond  worden.    
Daarbij  zal  een  vertegenwoordiger  van  de  Seniorenschool  aanwezig  zijn  en  u  kunt  bij  hem  of  haar  met  vragen  
of  opmerkingen  terecht.  Om  naar  de  film  te  gaan  kunt  u  kaarten  reserveren  bij  de  Seniorenschool  (betalen  bij  
De  Voorste  Venne)  via  info@seniorenschoolheusden.nl  of  riadefolter@gmail.com    
of  telefonisch:  06  1176  0048.  De  entree  bedraagt  €  8,00  (inclusief  na  afloop  een  kopje  koffie/thee).  
  

Extra  voordeel  voor  filmliefhebbers.    
U  kunt  voor  films,  die  in  de  komende  vier  maanden  gedraaid  worden,  ook  een  passe-
partout  kopen  voor  4  voorstellingen  voor  €  25,00.  (€  6,25  per  film  met  koffie/thee)  
De  passe-partouts  kunt  u  bestellen  bij  De  Voorste  Venne  of  de  Seniorenschool  
Heusden  via  mail:  info@seniorenschoolheusden.nl  of  riadefolter@gmail.com  of  bel  
naar  06  1176  0048.    
Bestel  tijdig  in  ieder  geval  2  dagen  voordat  de  eerste  film  wordt  vertoond.    
  

Als  u  een  passe-partout  aangeschaft  heeft  en  u  kunt  een  keer  niet  dan  kunt  u  iemand  anders  op  uw  passe-partout  naar  de  film  laten  
gaan.    

  

21  februari  2022:  The  Father  
Vanwege  de  coronamaatregelen  kon  deze  film  in  januari  niet  doorgaan.    
Gelukkig  zijn  de  theaters  weer  open  en  in  de  theaterzaal  van  De  Voorste  Venne  kunt  u  op  een  veilige  manier  
(met  voldoende  afstand)  deelnemen.  Draag  bij  binnenkomst  wel  een  mondkapje  en  neem  uw  
coronatoegangsbewijs  mee.    
Ria  de  Folter  zal  een  korte  uitleg  geven  over  het  belang  van  een  dementievriendelijke  gemeente.  Na  afloop  
van  de  film  drinken  we  samen  een  kopje  koffie  en  horen  we  graag  uw  opmerkingen  als  u  die  wil  delen  met  
ons.  
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The  Father  is  een  Brits-Franse  dramafilm  uit  2020  onder  regie  van  Florian  Zeller.    
De  hoofdrollen  worden  vertolkt  door  Anthony  Hopkins  en  Olivia  Colman.
Anne  zoekt  opnieuw  een  verzorgster  voor  haar  dementerende  vader  Anthony,  die  
steeds  weer  alle  hulp  afwijst.  Ze  wil  zeker  zijn  dat  er  goed  voor  hem  gezorgd  wordt  
wanneer  zij  er  niet  is.  
Voor  Anthony  is  niet  meer  duidelijk  wat  echt  is  en  wat  zich  in  zijn  hoofd  afspeelt.  We  
beleven  het  verhaal  door  zijn  ogen  en  voelen  zijn  verwarring.  Zijn  vertrouwde  omgeving  
blijkt  niet  meer  zo  vertrouwd.  
De  briljante  vertolking  van  Anthony  Hopkins  laat  je  geen  moment  los.  Olivia  Colman  als  
zijn  dochter  Anne,  maakt  zowel  haar  onmacht  als  haar  liefde  tastbaar.  
Hopkins  verbluffende  acteerprestatie  leverde  hem  zijn  tweede  Oscar  voor  Beste  Acteur  
op.  Regisseur  Florian  Zeller  won  de  Oscar  voor  Beste  Bewerkte  Scenario.  Hij  verfilmde  
zelf  zijn  gelauwerde  toneelstuk  dat,  onder  andere,  op  het  West  End  en  Broadway  te  
zien  was.  
Bekijk  hier  de  trailer  
Datum:  
Maandag  21  februari  2022,  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  

  
6  februari:  Expositie  Bespiegelingen  en  metamorfosen  
Al  twee  jaar  aangekondigd  en  om  de  bekende  reden  afgelast,  maar  nu    
hopen  Adri  Frigge  &  Ludovicus  van  Eijnatte,  twee  kunstenaars  die    
elkaar  al  jarenlang  kennen,  eindelijk  toch  hun  bijzondere  duo-expositie  van  start  te  
gaan.  
Ludovicus  van  Eijnatte  gebruikt  in  zijn  werk  een  aantal  centrale  thema’s  die  
tijdloze  dromen  uitbeelden  in  verleden,  heden  en  toekomst.  De  tijdloze  
uitstraling  van  zijn  werk  verwijstonder  andere  naar  tempels,  kathedralen,  
poorten,  wachters,  bronnen,  licht-  en  natuurdragers.  Tekens  of  symbolen  
waarmee  hij  zijn  fascinatie  uitbeeldt  met  datgene  wat  achter  de  tastbare  
wereld  verborgen  ligt.  Het  uitgangspunt  in  Frigge’s  werk  is  vaak  muziek.  
Zijn  fascinatie  is  een  nieuwe  wereld  te  laten  ontstaan  op  een  helder  wit  
papier,  door  een  combinatie  van  grafiek,  tekenen  en  kleine  bewegingen  
met  een  penseel.  
Datum:  
Zondag  6  februari  2022,  om  13.30  uur  
Tijd:  
13.00  –  17.00  uur  
Plaats:  
Cultuurtoren  Honsoirde    
Website  
www.honsoirde.nl/event/kunst-in-reprise-4/  
Kosten:  
€  0,00    

kunnen  laten  

Dit  is  een  activiteit  van  Cultuurtoren  Honsoirde    

Terugblik  
Winterwandeling  in  Plantloon  (verslag  Ad  Dekkers)  
Vrijdagavond  14  januari.  Spannend.  De  volgende  persconferentie  komt  eraan.  Wat  zal  er  gezegd  worden?  
Kan  de  Seniorenschool  deze  maand  gaan  wandelen?  Of  naar  de  film?  Al  snel  was  duidelijk  dat  het  laatste  
niet  kon  (theaters  gesloten).  Bij  de  wandeling  ontstond  twijfel.  Je  mocht  buiten  maar  met  vier  personen  
samenkomen,  maar  sporten  in  groepsverband  mocht  wel.  En  wandelen  is  toch  een  sport.  Daarvan  uitgaande  
verzamelden  zich  zondagmorgen  twintig  personen  (volle  bak)  bij  het  Galgenwiel.  Na  een  welkomstwoord  en  
de  mededeling  met  elkaar  rekening  te  houden  en  afstand  te  bewaren  werd  vertrokken.  Langs  het  Galgenwiel  
(vroeger  had  hier  een  galg  gestaan),  voorbij  de  kogelvanger,  over  de  loopbrug  het  prachtige  gebied  in.  Peter  
vertelde  weer  volop,  zo  kwamen  we  langs  de  eigendommen  van  de  familie  Timmermans,  het  zwembad,  
zagen  we  een  viertal  reeën  in  de  landerijen,  vertelde  Peter  over  de  aanwezige  turfvaart  en  het  Kerkepad  en  
zagen  we  aan  het  eind  van  de  wandeling  een  bosuil  in  de  bomen  zitten.  Wederom  een  mooie  wandeling.  De  
mensen  hadden  genoten  en  zich  zo  goed  mogelijk  aan  de  afspraken  gehouden.  Na  ruim  tweeëneenhalf  uur  
waren  we  terug  op  de  parkeerplaats,  maar  koffie  drinken  zat  er  niet  in.  De  horeca  was  gesloten
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AGENDA
De versoepelingen zorgen voor meer activiteiten, maar of onderstaande
activiteiten doorgang vinden is bij het maken van deze agenda ongewis.

Februari 2022

Maandag 7 februari: Bingo. De Korf. 13.30 uur. Aanmelden: Annemarie van
Bladel. Tel.: 0735114660
Maandag 7 februari: Film. Drama The Mauritanian. Voorste Venne. 19.30 uur
Woensdag 9 februari: Bridge, vrije inloop. Hunenhof 13.15 uur
Zaterdag 12 februari: Concert: Meiden van Los: Lusten en Lasten. Voorste
Venne. 20.15 uur
Zondag 13 februari: Concert: In this Heart, KlarinetNsemble. Kapel
Marienkroon. 15.30 uur
Maandag 14 februari: Bingo. De Korf. 13.30 uur. Aanmelden: Annemarie van
Bladel. Tel.: 0735114660
Woensdag 16 februari: Bridge, vrije inloop. Hunenhof 13.15 uur
Vrijdag 18 februari: Klassiek met Kees. De Elshof. 13.45-15.00 uur
Zaterdag 19 februari: Concert. Wild@Heart. Voorste Venne. 20.15 uur

Zondag 20 februari: Wandelen Nederhemert. Start de Speeltuin.
10.00 uur.
Zondag 20 februari: Utopia Klassiek. Voorste Venne. 11.00 uur
Maandag 21 februari: Bingo. De Korf. 13.30 uur. Aanmelden: Annemarie van
Bladel. Tel.: 0735114660

Doorlopende activiteiten
6 februari: Expositie Bespiegelingen en
Metamorfosen. Cultuurtoren Honsoirde.
13.00 – 17.00 uur
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, Oud-Heusden.
donderdag: De Haarstek in Haarsteeg
donderdag: De Mand in Vlijmen
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur.
Geen kosten, gratis koffie en thee

Maandag 21 februari: Film: The Father. Voorste Venne. 13.30 uur
Woensdag 23 februari: Bridge, vrije inloop. Hunenhof 13.15 uur
Maandag 28 februari: Bingo. De Korf. 13.30 uur. Aanmelden: Annemarie van
Bladel. Tel.: 0735114660

  

CONTACTGEGEVENS BUURTHUIZEN
De Korf, Tel. 073 - 511 4368
Mgr. Van Kesselstraat 27, 5251 AW Vlijmen.
De Mand, Tel. 073 - 511 2621
Jan Steenstraat 2. 5251 NG Vlijmen
De Stulp, Tel. 0416 - 376 630
Admiraalsweg 100, 5151 MR Drunen
Den Elshof, Tel. 0416 - 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 - 785 882
de Demer 2, 5256 AD Heusden
https://seniorenheusden.nl/
De Schakel, Tel. 0416 - 66 16 39
Vermeerstraat 58a, 5256 HL Heusden

* 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
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