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Van  het  bestuur  
  

In  2020  is  de  Seniorenschool  Heusden  opgericht.  Eigenlijk  geen  goede  tijd,  want  corona  zorgde  
ervoor  dat  er  nauwelijks  activiteiten  georganiseerd  konden  worden.  Maar  nu  kan  dat  wel.    
De  coronamaatregelen  zijn  fors  versoepeld  en  geven  ons  de  ruimte  om  eindelijk  te  gaan  doen  wat  
we  willen:  activiteiten  organiseren  voor  senioren.    
Op  13  maart  en  10  april  organiseren  we  twee  gezellige  muziekmiddagen,  om  de  coronadip  weg  te  
wassen.  De  twee  vaste  onderdelen  (wandelen  op  de  derde  zondag  van  de  maand)  en  de  film  
(derde  maandag  van  de  maand)  blijven  natuurlijk  bestaan.    
De  werkgroep  meerdaagse  busreis  heeft  een  bestemming  gevonden,  inschrijven  kan  op  14  maart.    
Daarnaast  wordt  gekeken  of  er  belangstelling  is  voor  eendaagse  busreizen.  In  samenwerking  met  
de  Zonnebloem  wordt  een  busreis  naar  de  Floriade  overwogen.    
De  werkgroepen  Zomerschool,  Winterschool,  Heusden  Helpt  aan  tafel  en  het  Triduüm  zijn  
eveneens  actief  en  gaan  dit  jaar  voor  hele  fijne  activiteiten  zorgen.    
Er  zijn  weer  genoeg  plannen.  En  …..  heeft  u  nooit  eerder  aan  een  activiteit  van  de  Zomerschool,  
Winterschool  of  Seniorenschool  deelgenomen  (u  staat  dan  nog  niet  bij  ons  geadministreerd)  en  u  
brengt  iemand  mee,  die  ook  nog  nooit  aan  een  van  de  drie  scholen  heeft  deelgenomen  dan  is  de  
eerste  activiteit  voor  beiden  gratis  (met  een  maximum  van  €  10,-).  Bent  u  wel  deelnemer  geweest,  
maar  de  gast  niet,  dan  geldt  dit  alleen  voor  de  gast.  U  dient  in  beide  gevallen  in  te  schrijven  via  
onze  mail:  info@seniorenschoolheusden.nl  met  vermelding  “nieuwe  deelnemer”.    
Wij  hopen  u  op  (een  van)  onze  activiteiten  te  mogen  begroeten.    Tot  dan!  

Activiteiten  
  
Zondag  13  maart:    Seniorencafé  /  Muziekmiddag  in  De  Stulp  
WELKOM.  We  mogen  weer.  Twee  jaar  lang  geen  Ontmoetingscafé,  geen  
gezellige  zondagmiddagen,  geen  onderling  geklets,  geen  loterij.  Wat  was  
het  saai.  Maar  dat  gaat  veranderen,  want  wij  gaan  u  welkom  heten  in  het  
Seniorencafé.  Zondag  13  maart  is  het  zover.  Op  deze  middag  zal  het  trio  
Triple-X  optreden,  misschien  bekend  van  onze  openingsdag  op  8  
augustus  bij  Abdij  Mariënkroon,  waar  zij  in  de  tent  optraden  of  misschien  
bij  een  Ouderenvereniging  in  Heusden.  Dit  trio  zal  zeker  voor  een  
geweldige  muzikale  middag  gaan  zorgen.  Meezingen  mag,  beentjes  
kunnen  van  de  vloer.  In  de  pauze  gaan  we  u  natuurlijk  verleiden  deel  te  
nemen  aan  onze  loterij.  We  zorgen  voor  een  aantal  leuke  prijzen.  Dit  
welkomstfeest  vindt  plaats  in  de  Stulp,  Admiraalsweg  100  in  Drunen.  De  
aanvang  is  14.00  uur  en  de  kosten  zijn  €  5,-.    Voor  dat  bedrag  krijgt  u  
amusement,  koffie/thee,  een  lot  en  natuurlijk  gezelligheid.  Loten  zijn  ook  te  koop  (€  1,-  en  3  voor  €  2,50).  En  
misschien  weet  u  het  al,  maar  bent  u  nog  nooit  bij  een  activiteit  van  zomer-,  winter  of  seniorenschool  geweest  
en  u  brengt  nog  iemand  mee  die  nooit  deelgenomen  heeft,  meldt  u  dan  aan:  info@seniorenschoolheusden.nl  
met  de  vermelding  “nieuwe  deelnemer”  en  u  mag  samen  gratis  naar  binnen.  Is  een  van  de  twee  nieuw  dan  
mag  deze  gratis  naar  binnen.  Wij  zien  uit  naar  deze  middag,  u  ook?  

Stelt

Maandag  14  maart  van  10.00  tot  11.00  uur  -  Inschrijven  6  daagse  reis.  
  

Meerdaagse  reis  naar  Ootmarsum    
Ieder  jaar  organiseert  de  werkgroep  ‘Reizen’  een  6-daagse  reis.  Dit  jaar  
gaan  we  van  26  juni  tot  1  juli  naar  we  een  hotel  in  Ootmarsum  (Twente)  .  
  
Vanuit  Ootmarsum  zijn  er  dagelijks  excursies  georganiseerd,  zoals:  
•   Een  dagje  naar  EmsFlower  in  Emsbüren  (Dld)  bloemenbedrijf  
•   Expo  Madrid  in  Vilsteren  met  bezoek  aan  de  Nachtwacht  met  de  
originele  afmeting  
•   Bezoek  kasteel  Bad  Bentheim  en  Rawe-Ring  Center  in  Northorn  
•   Bezoek  markt  en  Synagoge  in  Enschede  
•   Op  de  terugreis  bezoeken  we  nog  het  Mosterdmuseum  in  Doesburg,  waarna  we  de  reis  voorzetten  
voor  ons  afscheidsdiner.  
De  kosten  voor  deze  meerdaagse  reis  bedraagt  €  580,--  (all-in)  per  persoon.  Toeslag  voor  eenpersoonskamer  
is  €  60,--.      VOL  =  VOL    
We  vertrekken  zondag  26  juni  en  komen  vrijdag  1  juli  weer  terug.  
Indien  u  belangstelling  heeft,  kunt  u  zich  inschrijven  op  maandag  14  maart  2022  van  10.00  tot  11.00  uur  in  de  
Mand  (Caleidoscoop),  Jan  Steenstraat  23  te  Vlijmen-Vliedberg.  
Deze  meerdaagse  reis  is  bedoeld  voor  55  plussers  uit  de  Gemeente  Heusden  die  zelfredzaam  zijn.  
Wilt  u  meer  weten  over  deze  reis  bel  dan  073-5118075  (Meriam  van  Mierlo)  
  

Zondag  20  maart:  Wandelen  in  het  Hengstven          
Op  zondag  20  maart  gaan  we  wandelen  met  de  vaste  gids,  Peter  v.d.  Velden.  Deze  keer  is  gekozen  voor  het  
Hengstven.  Dit  gebied  ligt  tussen  de  duinen  en  het  natte  gebied  De  Brand.  Oorspronkelijk  was  het  een  nat  
gebied.  In  de  vorige  eeuw  is  het  gebied  ontwaterd  voor  de  landbouw.  Nu  wordt  de  waterhuishouding  weer  
aangepast  en  wordt  het  gebied  weer  natter,  zodat  de  natuur  weer  de  ruimte  krijgt  en  komen  de  planten  en  
dieren  van  vroeger  weer  terug.    
We  vertrekken  om  10.00  uur  bij  Café  de  Rustende  Jager  in  Biezenmortel.  De  
wandeling  zal  ongeveer  drie  uur  duren  en  is  gratis.  I.v.m.  de  mogelijke  
belangstelling  (max.  20  personen)  is  aanmelden  verplicht.  Dat  kan  via  mail:  
vdveldenpj@gmail.com  
Iedere  aanmelder  krijgt  van  Peter  bericht  maar  ...  vol  is  vol.    
Activiteit  
  
:  
Wandelen  in  het  Hengstven     
Datum     
  
:  
zondag  20  maart  
Vertrek     
  
:  
10.00  uur  bij    Café  de  Rustende  Jager    
Oude  Bosschebaan  11,  Biezenmortel  
Aanmelden  (verplicht)        :    
vanaf  maandag  14  maart  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.  U  kunt  kaarten  reserveren  bij  De  Voorste  Venne  tel    0416  374  478
of  riadefolter@gmail.com  of  telefonisch:  06  1176  0048.  De  entree  bedraagt  €  8,00  (inclusief  na  afloop  een  
kopje  koffie/thee).  
  

21  maart  2022:  Luizenmoeder  de  film  
Op  21  maart  2022  vertonen  we  om  13.30  u  ;;  “Luizenmoeder  de  film”  

Hallo allemaal, wat fijn dat je er weer bent…
De  twee  seizoenen  van  de  tv-serie  De  Luizenmoeder  braken  in  2018  en  2019  record  
na  record.    
Juf  Ank  en  de  andere  welbekende  gezichten  van  basisschool  De  Klimop  zijn  nu  
terug  in  hun  eerste  bioscoopfilm.  
Luizenmoeder  -  De  Film  is  een  film  vol  humoristische  -  en  herkenbare  situaties  op  -  
en  rondom  het  schoolplein  van  Nederlands  bekendste  basisschool.    
  
Het  verhaal  
Na  het  wegvallen  van  directeur  Anton  proberen  Ank  en  haar  collega’s  de  school  
weer  op  de  rails  te  krijgen,  maar  dat  gaat  niet  zonder  slag  of  stoot.    
Er  is  onderbezetting,  de  corona-crisis  heeft  alles  op  scherp  gezet  en  de  ouders  zijn  
nog  veeleisender  dan  voorheen.    

Stelt

Met  een  groot  themafeest  voor  de  deur  komen  alle  onderhuidse  spanningen  bovendrijven.  Een  
nieuwe  interim-directeur  lijkt  wat  lucht  te  geven,  maar  zijn  diens  verregaande  plannen  voor  digitalisering  wel  
het  beste  voor  de  leerlingen?  Wanneer  de  kinderen  in  opstand  komen,  bloeit  er  onverwacht  ook  nog  een  
nieuwe  liefde  op.  
Bekijk  hier  de  trailer  :    Luizenmoeder  de  film  
Datum:  
Maandag  21  maart  2022,  om  13.30  uur  
Gastvrouw:  
Ankie  van  Agtmaal  
Plaats:  
Cultureel  Centrum  De  Voorste  Venne    
Website  
https://www.devoorstevenne.nl  
Kosten:  
€  8,00  inclusief  koffie/thee    
Entree  kaarten  
bestellen  bij  De  Voorste  Venne  Drunen  
  

Terugblik  
Sneeuwklokjeswandeling  in  Nederhemert  Zuid  (verslag  Ad  Dekkers)  
De  animo  was  groot  (volle  bak),  de  weersvooruitzichten  minder.  Dat  klopte,  want  bij  vertrek  thuis  regende  en  
stormde  het.  Aangekomen  in  Nederhemert  viel  de  regen  mee  en  werkte  de  wind  met  vlagen.  Peter  had  deze  
keer  voor  een  tweede  gids  gezorgd,  Ad  Hartjes,  waardoor  de  groep  (18  personen,  sommigen  waren  niet  op  
komen  dagen)  verdeeld  werd.  De  ene  groep  ging  links  om,  de  andere  rechtsom.  Al  snel  was  duidelijk  dat  de  
storm  van  afgelopen  dagen  ook  hier  huisgehouden  had  en  dat  de  regen  voor  modderige  paadjes  had  
gezorgd.  Desalniettemin  was  de  sfeer  onder  de  wandelaars  goed.  De  regen  was  opgehouden,  de  gidsen  
vertelden  zinnige  verhalen,  we  liepen  langs  de  bijzondere  huizen  en  de  kerk  en  zagen  natuurlijk  de  
sneeuwklokjes.  Velden  vol  en  dan  ook  nog  de  akonieten.  Wat  was  het  schitterend.  En  dan  …  de  ooievaars,  
want  ook  die  zijn  in  dit  gebied  aanwezig.  Jammer  genoeg  begon  het  tegen  het  einde  van  de  wandeling  weer  
te  regenen  en  stak  de  wind  weer  op,  maar  dat  mocht  de  pret  niet  drukken.    
Helaas  geen  koffie  aan  het  eind,  want  het  restaurant  was  
nog  niet  open,  wel  een  goed  gevoel,  want  zo’n  wandeling  op  zondagmorgen  geeft  je  meer  energie.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Foto:  Corry  van  de  Wiel  

Film  met  een  bakske  (verslag  Ad  Dekkers)  
Afgelopen  maand  werd  de  uitgestelde  film  van  januari  vertoond  en  daar  hebben  we  geen  spijt  van  gekregen.  
De  film  “The  Father”  trok  veel  belangstellenden  (76  personen)  en  zij  zullen  vermoedelijk  met  gemengde  
gevoelend  de  theaterzaal  verlaten  hebben.  Het  was  een  zware  film,  die  je  flink  aan  het  denken  zette  en  waar  
de  hoop  uit  ontstond  nooit  in  deze  situatie  terecht  te  komen.  Gelukkig  zorgde  de  koffie  na  afloop  voor  de  
ontspanning  en  werd  er  heerlijk  gekeuveld.  Op  naar  de  volgende  film.  
  

Overige    
Van  deelnemer(s)  voor  deelnemer(s)  
Ik  vond  de  placemat  die  als  ‘gespreksstarter’  werd  meegeleverd  bij  Heusdenhelpt  aan  tafel  zo  leuk  dat  ik  de  
twee  stuks  die  had  gekregen  heb  gelamineerd,  waardoor  ze  meervoudig  bruikbaar  werden.  Dat  kon  omdat  ik  
in  het  bezit  ben  van  een  lamineerapparaat,  dat  A-3  formaat  kan  verwerken.  Ik  heb  er  nog  23  over  en  wil  die  
graag  aanbieden  aan  iedereen  die  dat  ook  leuk  vindt.  De  kostprijs  is  €  1,50  per  stuk.  
Ik  heb  ze  gelamineerd  van  de  exemplaren  die  ik  in  mijn  bezit  had.  Belangstellenden  kunnen  een  mailtje  sturen  
naar  harrytijs22@gmail.com met vermelding Placemats Heusdenhelpt aan tafel  
  

En  verder  
2  april  2022:  Liedertafel  “Oefening  en  vermaak”    
Aankondiging  van  de  Liedertafel  van  het  concert  Passie  &  Opera  dat  wordt  gehouden  in  de  St.  Jan  de  
Doperkerk  in  Waalwijk. Het  concert  begint  om  20.00  uur.  Kaarten  à  €12,50  incl.  consumptie  (KBO  leden  
krijgen  10%  korting)  kunt  u  bestellen  via  kaarten@liedertafelwaalwijk.nl  en  op  tel.nr.  06  38434701  maar  zijn  
ook  verkrijgbaar  in  de  kerk  voor  de  aanvang  van  het  concert.

  
Stelt

AGENDA
Woensdag 2 maart: Computerhulp. Hunenhof. 9.30 – 11.30 uur

Maart 2022

Woensdag 2 maart: Koersballen. Haarstek. 13.30 uur
Vrijdag 4 maart: Scotland’s Story’s, Rapalje, Voorste Venne. 20.15 uur
Maandag 7 maart: Repaircafe Elshout. 19.00 - 2100 uur
Maandag 7 maart: film: Supernova. Voorste Venne. 2015 uur
Dinsdag 8 maart: Bridge. Haarstek. 13.30 uur
Woensdag 9 maart: Kienen. D’n Elshof. 13.30 uur
Vrijdag 11 maart: Kaarten. D’n Elshof. 19.00 uur

Zondag 13 maart: Muziek Triple X. Stulp. 14.00 uur

Doorlopende activiteiten
Zondag 6, 13, 20, 27 maart: Expositie “She walks
in Beauty” Cultuurtoren Honsoirde. 13.00 – 17.00
uur
Woensdag 9, 16, 23, 30 maart: Hulp bij
belastingaangifte. Bibliotheek Oudheusden.
13.00 – 16.00 uur

Maandag 14 maart: Inschrijven meerdaagse reis. Mand.
10.00 – 11.00 uur
Woensdag 16 maart: Koersballen. Haarstek. 13.30 uur
Vrijdag 18 maart: Klassiek met Kees. D’n Elshof 13.45 uur
Zaterdag 19 maart: ’t Lokaal Heemkamertje. 10.00-17.00 uur
D”Oultremontcollege Drunen, Gouverneurshuis Heusden, Kerk Doeveren,
Dorpshuis Heesbeen, Dorpshuis Herpt, De Steeg Haarsteeg, De Ster
Nieuwkuijk.

Zondag 20 maart: Wandelen. Hengstven. Rustende Jager.
10.00 uur.

Wekelijkse bijeenkomsten

Zondag 20 maart: ’t Lokaal Heemkamertje. 10.00-17.00 uur
D”Oultremontcollege Drunen, Gouverneurshuis Heusden, Kerk Doeveren,
Dorpshuis Heesbeen, Dorpshuis Herpt, De Steeg Haarsteeg, De Ster
Nieuwkuijk.

Bingo: maandag 13.30 uur. de Korf. Aanmelden
Annemarie van Bladel. Tel.: 0735114660

Maandag 21 maart: Film: De Luizenmoeder. Voorste Venne.
13.30 uur

Digicafe:
dinsdagochtend in bieb Drunen
woensdagmiddag in bieb Vlijmen

Woensdag 23 maart: Kienen. D’n Elshof. 13.30 uur
Donderdag 24 maart: Kaarten. Haarstek. 19.30 uur
Vrijdag 25 maart: Kaarten. D’n Elshof. 19.00 uur
Zaterdag 26 maart: ’t Lokaal Heemkamertje. 10.00-17.00 uur
Protestantse kerk Vlijmen, de Leerfabriek Hedikhuizen, Kerk e.d.
Bokhoven, Bibliotheek Oudheusden, De Schuur Elshout, Maaihoeve
Giersbergen.
Zondag 27 maart: ’t Lokaal Heemkamertje. 10.00-17.00 uur
Protestantse kerk Vlijmen, de Leerfabriek Hedikhuizen, Kerk e.d.
Bokhoven, Bibliotheek Oudheusden, De Schuur Elshout, Maaihoeve
Giersbergen

Bridge: woensdag 13.15 uur. Hunenhof

Met Elkaar:
maandag: 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 Stulp in Drunen
donderdag: De Mand in Vlijmen
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur.
Geen kosten, gratis koffie en thee

Zondag 27 maart: Poëzie en muziek. Cultuurtoren Honsoirde. 15.30 uur
Woensdag 30 maart: Koersballen. Haarstek. 13.30 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
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