1 T/M 12 AUGUSTUS

Activiteiten voor
55-plussers

De nieuwste
banen in de regio,
coole fun- en
skill games,
een beleving
voor jong en oud

1 UUR BOWLEN
2 UUR STEENGRILLEN
27,50 EURO P.P
De Hoge Heide 2

l

5251 LA Vlijmen

l

073 5119657

l

www.dehogeheide.nl

ZOMERSCHOOL 1 TOT EN MET 12 AUGUSTUS 2022
Zou het kunnen? Zou de Zomerschool voor Senioren Gemeente
Heusden eindelijk een volledig programma kunnen presenteren en
natuurlijk uitvoeren. De werkgroep denkt van wel en is dan ook met
veel enthousiasme en vol energie aan de slag gegaan. Omdat we
pas konden starten na het opheffen van de coronamaatregelen was
de tijd kort. Maar dit heeft de werkgroep er niet van weerhouden
weer een fraai en afwisselend programma samen te stellen.
Het programma zal u zeker uitnodigen op een of meer activiteiten in
te schrijven. Blader dus op uw gemak door deze kleurrijke en dikke
brochure. Kleurrijk, omdat de kleurstelling na tien jaar een moment
was voor verandering; dik, omdat er meer activiteiten zijn en veel
bedrijven bereid zijn een advertentie te plaatsen. In het verleden
zorgde de drukker zelf voor adverteerders en het verschil in prijs
werd door de Zomerschool bijgelegd. Dit jaar heeft de werkgroep
zelf voor adverteerders gezorgd (en dat zijn er heel wat, geweldig
bedankt) en hoeft er waarschijnlijk geen geld bijgelegd te worden.
Helaas kan er dit jaar niet via de computer worden ingeschreven,
zoals in 2019. Dit bleek geen succes. Wat nu? Tijdens coronatijd
was overleg nauwelijks mogelijk en ons werkgroeplid, dat voor de
computer zorgde, is helaas vertrokken. Daarbij is de website van de
Zomerschool van internet gehaald. Er wordt dan ook teruggekeerd
naar het inschrijven per formulier. Het formulier treft u aan bij deze
brochure en moet worden ingeleverd op een in dit boekje vermeld
adres.
Mede namens de werkgroep wens ik u heel veel plezier bij het lezen
van de brochure en hoop ik u bij de activiteiten te mogen begroeten.
Ad Dekkers,
Voorzitter Zomerschool Senioren Gemeente Heusden.

PROGRAMMABOEKJE
Ons programmaboekje wordt verspreid onder de leden van de
seniorenverenigingen die aangesloten zijn bij de Senioren Raad
Gemeente Heusden (SRGH). Daarnaast zullen er exemplaren
komen te liggen bij de Bibliotheken en Buurthuizen.
HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN VOOR DE
ZOMERSCHOOL?
Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen, ondertekenen
en inleveren van het inschrijfformulier bij één van de onderstaande
adressen. De volgorde van binnenkomst is niet van belang.
Hierdoor heeft u rustig de tijd om uit te zoeken voor welke
activiteit(en) u wilt inschrijven. Uw formulier moet uiterlijk
15 juni 2022 bij ons binnen zijn. Formulieren die na die datum
worden ingeleverd kunnen niet meer worden verwerkt.

Jeanne v.d. Akker

Parelgras 12 (De Grassen)
5251 HT Vlijmen

Hans van Drunen

Everardus van Gochstraat 6
5256 EW Heusden

Marna van Oijen

Haarsteegsestr 103
5254 JP Haarsteeg

Ria de Folter

Burg. Steinbachstraat 15
5151 BV Drunen

Els Klerks

Scheidingstraat 20A
5154 AG Elshout

Tinie van Mierlo

Nieuwkuijksestraat 2
5253 AH Nieuwkuijk

AANDACHTSPUNTEN
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige
bedrag.
Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u
Stichting Seniorenschool Heusden om eenmalig het
verschuldigde bedrag van uw bank/girorekening af te
schrijven (Het streven is ca. één week voor aanvang van de
Zomerschool).
Betaling kan uitsluitend via deze éénmalige machtiging.
Vul het formulier duidelijk in.
Denk aan uw handtekening en rekeningnummer.
Schrijf bij deelname door twee personen in de juiste kolom.
Mocht om een of andere reden de activiteit, waarvoor u zich
heeft ingeschreven, niet doorgaan dan wordt het bedrag niet
van uw rekening afgeschreven.
Uw inschrijving is definitief. In verband met de vaste- en
organisatiekosten worden deelnemersgelden niet
terugbetaald, tenzij daarvoor een zwaarwichtige reden is.
Bent u in het bezit van een HeusdenPas, dan kunt u deze
gebruiken.
Bij sommige activiteiten kan een Museumjaarkaart gebruikt
worden. Wij vragen u het volledige bedrag te betalen,
waarna u bij aanvang van de activiteit na het tonen van uw
MJK, het bedrag van de entree contant terugontvangt.
Bij teveel aanmeldingen wordt een reservelijst aangelegd.
Deelname aan een activiteit is voor eigen risico van de
deelnemer.

EXTRA MEDEDELINGEN
•
•

•
•
•

Noteer voor uzelf waar en wanneer u aan een activiteit deel
gaat nemen
Wilt u met een kennis of vriend(in) inschrijven en u vult ieder
een eigen formulier in, bevestig dan de twee formulieren aan
elkaar.
Ongeveer twee weken voor aanvang ontvangt u een
bevestiging via mail of in de brievenbus.
Kom op tijd.
Bij niet alle activiteiten wordt een kopje koffie/thee
aangeboden (soms kan dat op eigen kosten).
LOCATIES WAAR DE BINNENACTIVITEITEN
PLAATSVINDEN

Buurthuis De Korf
‘t Rad
Creatief Centrum Het Stuurhuis
Patronaat
Buurthuis De Stulp

Mgr. van Kesselstraat 29, Vlijmen
Kerkstraat 39, Elshout
Kerkstraat 19 B, Nieuwkuijk
Nieuwkuijksestraat 106,
Nieuwkuijk
Admiraalsweg 100, 5151 MR
Drunen

Naar deze locaties dient u met eigen vervoer te komen. Bij de
overige activiteiten staat vermeld hoe het vervoer zal plaatsvinden.
U HEEFT GEEN EIGEN VERVOER?
Het ontbreken van eigen vervoer mag geen belemmering zijn om
deel te nemen aan de Zomerschool. Heeft u geen vervoer, neem
dan tijdig contact op met Tinie van Mierlo, 073-5118075. Hij zal dan,
eventueel middels andere deelnemers, vervoer voor u regelen.

ZorgSaam Heusden helpt u
als u (even) een steuntje in de
rug nodig hebt.
Wilt u zelf ‘t steuntje in de
rug zijn? Word dan vrijwilliger
bij ZorgSaam.

Contact:
adres Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen
telefoon 0416 37 36 70
e-mail info@zorgsaamheusden.nl
www.zorgsaamheusden.nl
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

ZORGSAAM
HEUSDEN
Thuis met vrijwilligers

U KUNT ONVERWACHTS NIET MEEDOEN AAN EEN
ACTIVITEIT?
Het kan voorkomen dat u door onverwachte omstandigheden niet
mee kunt doen aan een activiteit. Meldt u hiervoor dan af bij:
•
Jeanne v.d. Akker 073-511 4691 / 06 1261 0780
•
Ria de Folter
06 1176 0048
Doe dit a.u.b. tijdig, zodat wij eventueel de reservelijst kunnen
hanteren.
INHOUD PROGRAMMABOEKJE 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wandeling met Peter van der Velden
Creatief met Bea
Bezoek aan Kivits Drunen in Waalwijk
Lezing ‘‘De veteraan vertelt’’
Bezoek aan Kivits Drunen in Waalwijk
Fietsmaatjes
Autotocht naar Gemaal Caners
Fietstocht met puzzel en foto opdrachten
Bezoek ijsboerderij de Schoonheuvel
Fietsmaatjes
Rondleiding gemeentehuis in Vlijmen
Geniemuseum
Oerlemans plastics in Giessen
Melkveehouderij Vermeer
Worstenbroodjes bakken
Workshop koken
Paleis van Justitie, rechtszitting
Bloemschikken
Stadswandeling ‘‘De geheimen van Den Bosch’’
Wijnproeverij Ammerzoden

INHOUD PROGRAMMABOEKJE 2022
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Workshop koken
Dansmiddag
Proeverij Schrobbelèr (avond)
Bax Verkeersopleidingen
Filmmiddag
Tattoo shop ‘‘Main street tattoo’’ Drunen
Particuliere verzameling in museum Elshout
Muziek - zondagmiddag
Fietsmaatjes
Rondleiding Mariënburg in Den Bosch
Workshop fotografie
Perfect Dakkapellen
Wandeling Mariënkroon
Bezoek schoenenmuseum Waalwijk
Fietstocht Gemaal Caners en museum ‘t Schuurke
De berm bij u om de hoek; lezing door Jules Faber
Bowling Hoge Heide
Bezoek Moulds & Handling matrijzen
Likeur proeverij: Demonstratie en proeverij
Stadswandeling ‘‘De geheimen van Den Bosch’’
Lezing ‘‘de Veteraan vertelt’’
Melkveehouderij Vermeer
Worstenbroodjes bakken
Bezoek Nationaal Monument Kamp Vugt
Fietsmaatjes
Presentatie ‘‘Kanalen in Brabant’’
High Tea
Creatief met Marian
Bloemschikken
Lunch Diner Quartier

Ta n d p r o t h e s i s c h e
P r a k t i j k Va n H o o f

Grotestraat 82
5151 JG, Drunen
0416 - 373210
info@kiezenvoortanden.nl
w w w. k i e z e n v o o r t a n d e n . n l

DRUNEN

Mondzorgcentrum
Drunen
Tandartsen
Dijkstra & van Buul
Grotestraat 80
5151JG Drunen
T: 0416-332779
E: info@mzcdrunen.nl

Tandartsen Dijkstra & van Buul
Mondzorgcentrum Drunen
Voor Drunen & omstreken
Gemoedelijke kleinschalige praktijk
aan de Grotestraat in Drunen waar u
naast de algemene tandheelkunde
ook terecht kunt voor mondhygiëne,
kunstgebit, klikgebit en implantaten.
Patiënt worden?
Neem gerust contact met ons op.

1. WANDELING MET PETER VAN DER VELDEN
Datum:
aanvangstijd:
Plaats:
Gids:
Kosten:

maandag 1 augustus 2022
10.00 uur tot ca.12.00 uur (met eigen vervoer)
start Heusdenseweg tussen Elshout en
Heusden bij de rode poort
Peter van der Velden
€ 4,-

Tussen Elshout en Oudheusden ligt, verscholen tussen de
Elshoutseweg en de provinciale weg naar de brug over de Maas,
een vrij onbekend natuurgebied: Pax. Deze kleine natuurparel van
31 hectare, was vroeger een zompig moerasgebied. De laatste
decennia verdroogde het moeras en kregen planten en dieren het
steeds lastiger. Centraal ligt een vervallen eendenkooi. Bosuil,
ransuil en torenvalk vinden hier een veilige broedplaats. Ook de
blauwe reiger is er te bewonderen en met een beetje geluk is de
ooievaar te aanschouwen.
2. CREATIEF MET BEA
Datum:
Docente:
Plaats:
Kosten:

maandag 1 augustus 2022
10.00 uur tot ca. 12.00 uur (met eigen vervoer)
Bea van Bergen Henegouwen
De Stulp, Admiraalsweg 100, 5151MR Drunen
€ 5,-

Wilt u lekker met uw handen bezig zijn? Bea heeft een mooie set
bedacht, die u gaat beschilderen en beplakken. Als alles klaar is,
kunt u hier verschillende artikelen in opbergen en heeft u alles bij
de hand en het is tegelijk opgeruimd. U krijgt ook een heerlijk kopje
koffie met een koekje.

3. BEZOEK AAN KIVITS DRUNEN IN WAALWIJK
Datum:
Ontvangst:
Plaats:
Website:
Kosten:

maandag 1 augustus 2022
10.00 uur tot ca. 12.00 uur (met eigen vervoer)
Simone van Opzeeland-Kivits
van Schijndelstraat 7, 5145 RE Waalwijk
(Haven VII bedrijventerrein)
www.kivitsdrunen.nl
€ 4,-

Bezoek aan familiebedrijf Kivits Drunen in Waalwijk.
Net na de Tweede Wereldoorlog begon oprichter Kees Kivits
een handelsbedrijf in groenten en fruit. Zo’n 75 jaar later is Kivits
Drunen -onderdeel van de Kivits Logistics Group, dat samen met
nog zo’n 10 andere bedrijven een logistiek cluster vormt- geen
handelsbedrijf meer, maar een full service logistiek dienstverlener in
het wereldwijde web van foodlogistiek.
Met inmiddels ca. 300 collega’s, 100 eigen trucks, 5 standplaatsen
en meerdere magazijnen door Nederland en België, verzorgen
zij 400.000 transporten per jaar en behandelen zij 15.000
zeecontainers op jaarbasis voor onze klanten. Een dynamische
wereld die nooit stilstaat met het 24/7 karakter; kortom: genoeg om
over te vertellen!
Tijdens het bezoek aan de hoofdlocatie in Waalwijk, gelegen aan de
Van Schijndelstraat op bedrijventerrein Haven VII, verzorgen zij een
rondleiding door hun panden en laten zij zien wat ze allemaal doen
en voor wie ze dat doen.

4. LEZING ‘‘DE VETERAAN VERTELT’’
Datum:
Ontvangst:
Plaats:
Kosten:

maandag 1 augustus 2022
van 14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Nico van der Poel en Jo van Engelen
Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106
5254 AJ Nieuwkuijk
€ 5,-

Bij deze interessante lezing vertellen Nico van der Poel en Jo van
Engelen met ondersteuning van beelden en materiaal, over hun
uitzending naar Nederlands Nieuw-Guinea.
Papoea en West-Papoea waren van 1949 tot 1962 een overzees
gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden als deel van het
eiland Nieuw-Guinea. Maar Indonesië, zelfstandig geworden, eiste
het op.
In de pauze krijgt u koffie/thee aangeboden.

5. BEZOEK AAN KIVITS DRUNEN IN WAALWIJK
Datum:
Ontvangst:
Plaats:
Website:
Kosten:

maandag 1 augustus 2022
14.00 uur tot ca. 16.00 uur (met eigen vervoer)
Simone van Opzeeland-Kivits
van Schijndelstraat 7, 5145 RE Waalwijk
(Haven VII bedrijventerrein)
www.kivitsdrunen.nl
€ 4,-

Bezoek aan familiebedrijf Kivits Drunen in Waalwijk.
Net na de Tweede Wereldoorlog begon oprichter Kees Kivits
een handelsbedrijf in groenten en fruit. Zo’n 75 jaar later is Kivits
Drunen -onderdeel van de Kivits Logistics Group, dat samen met
nog zo’n 10 andere bedrijven een logistiek cluster vormt- geen
handelsbedrijf meer, maar een full service logistiek dienstverlener in
het wereldwijde web van foodlogistiek.
Met inmiddels ca. 300 collega’s, 100 eigen trucks, 5 standplaatsen
en meerdere magazijnen door Nederland en België, verzorgen
zij 400.000 transporten per jaar en behandelen zij 15.000
zeecontainers op jaarbasis voor onze klanten. Een dynamische
wereld die nooit stilstaat met het 24/7 karakter; kortom: genoeg om
over te vertellen!
Tijdens het bezoek aan de hoofdlocatie in Waalwijk, gelegen aan de
Van Schijndelstraat op bedrijventerrein Haven VII, verzorgen zij een
rondleiding door hun panden en laten zij zien wat ze allemaal doen
en voor wie ze dat doen.

6. FIETSMAATJES
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

dinsdag 2 augustus 2022
10.00 – 12.00 uur
Ad Dekkers
Zie bijgaande tekst.
Toegankelijk: afhankelijk van de beperking.
€ 4,- inclusief koffie of thee onderweg.

Fietsmaatjes Heusden heeft als doel mensen, die niet of nauwelijks
kunnen fietsen toch een fietstocht aan te bieden. Dit doen zij op een
duo-fiets met een vrijwilliger. Wilt u kennis maken met die manier
van fietsen, meldt u dan aan. U kunt starten vanuit Drunen (Voorste
Venne, 4 fietsen), Heusden Vesting (begraafplaats, 1 fiets) en
Vlijmen (St.Janshof, 2 fietsen). Vertrekpunt graag vermelden op het
inschrijfformulier.

7. AUTOTOCHT NAAR GEMAAL CANERS
Datum:
Gids:
Plaats:
Kosten:

dinsdag 2 augustus 2022
10.00 uur tot ca. 12.00 uur (met eigen vervoer)
Ad Hartjes
Gemaal Caners
Krommenhoek 12A, Gewande
€ 4,-

Gemaal Caners werd in 1933 gebouwd en was tot 1979 in bedrijf.
Met het gemaal werd overtollig water uit de polders gepompt. Vanaf
1979 heeft het moderne gemaal Gewande deze belangrijke functie
overgenomen. Het oude gemaal Caners is nu een expositieruimte
en staat al sinds 2001 op de monumentenlijst. Er zijn foto’s, kaarten
en oude werktuigen van het waterschap te bezichtigen.
Ook de “schatten van Caners” zijn te bewonderen. De originele
oude dieselmotor wordt tijdens openingsuren regelmatig gestart en
er zijn diverse films over heden en verleden te zien.

8. FIETSTOCHT MET PUZZEL EN FOTO OPDRACHTEN
Datum:
Leiding:
Plaats:
Voorwaarden:
Kosten:

dinsdag 2 augustus 2022
10.00 tot ca.16.30 uur
Sjan van Rooij, Els Klerks en Marna van Oijen
vertrek in groepjes vanaf het Patronaat in
Nieuwkuijk
Men moet 40 km kunnen fietsen
€ 8,-

We vertrekken vandaag vanaf het Patronaat in Nieuwkuijk in
groepjes van 2, 4 of 6 personen.
U krijgt de route, het vragenformulier en het foto-zoek-formulier en
dan kunt u op pad door onze mooie gemeente. Uiteraard komen
jullie posten tegen, daar staat koffie of thee en iets lekkers voor jullie
klaar.
Lunchen doet u, met de door uzelf meegebrachte lunch, of u kiest
voor een lunch onderweg.
Als u er maar aan denkt om op tijd bij het eindpunt te zijn. Wij
verwachten jullie tussen 16.00 en 16.30 uur met het ingevulde
vragenformulier, dat u bij de leiding inlevert. U krijgt een consumptie
aangeboden om de tocht af te sluiten op een gezellig terras.
De winnaars kunnen rekenen op een leuke attentie!!

Wandel je mee op Donderdag 4 augustus
of woensdag 10 augustus, om de
Geheimen van Den Bosch te ontdekken?

Wil je meer weten over de Eetbare natuur?
Kom dan op dinsdag 9 augustus naar de lezing
over “Eetbare planten en medicinale kruiden”.
Jules Faber, Organisator van o.a.
(Eetbare planten)wandelingen.
email: jlfaber@hetnet.nl

www.adbrandsautoschade.nl

9. BEZOEK IJSBOERDERIJ DE SCHOONHEUVEL
Datum:
Gastvrouw:
Plaats:
Website:
Kosten:

dinsdag 2 augustus 2022
14.00 uur tot ca.16.00 uur (met eigen vervoer)
Nicolien van Zeelst
Veldweg 55, Hedel
www.ijsboerderijhedel.nl
€ 9,-

IJsboerderij De Schoonheuvel, is gelegen in de Bommelerwaard,
ook wel genoemd: het mooiste eiland tussen de rivieren.
Kenmerkend is een afwisselend landschap van dijken en
uiterwaarden, kastelen en pittoreske dorpjes en is omsloten door de
rivieren de Maas en de Waal. Het betreft een melkveebedrijf, waarin
gewerkt wordt met een melkrobot. De melk van hun eigen koeien is
de basis van het ijs.
Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, krijgt u een
algemene uitleg over het boerderij-ijs. Er volgt een demonstratie ijs
maken en daarna gaat u het zelf proeven. Er is tevens gelegenheid
voor een bezichtiging van het melkveebedrijf.

10. FIETSMAATJES
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

woensdag 3 augustus 2022
10.00 uur tot ca. 12.00 uur
Ad Dekkers
Zie bijgaande tekst.
Toegankelijk: afhankelijk van de beperking.
€ 4,- inclusief koffie of thee onderweg.

Fietsmaatjes Heusden heeft als doel mensen, die niet of nauwelijks
kunnen fietsen toch een fietstocht aan te bieden. Dit doen zij op een
duo-fiets met een vrijwilliger. Wilt u kennis maken met deze manier
van fietsen, meldt u dan aan. U kunt starten vanuit Drunen (Voorste
Venne, 4 fietsen), Heusden Vesting (begraafplaats, 1 fiets) en
Vlijmen (St.Janshof, 2 fietsen). Vertrekpunt graag vermelden op het
inschrijfformulier.
11. RONDLEIDING GEMEENTEHUIS IN VLIJMEN
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

woensdag 3 augustus 2022
10.00 – 12.00 uur (met eigen vervoer)
gemeente Heusden
Julianastraat 34, Vlijmen
€ 4,-

Dit bezoek aan het gemeentehuis is anders dan anders. U staat niet
voor het loket van de gemeente, maar u mag ook meekijken achter
de schermen waar u wordt geïnformeerd wat de gemeente voor u
kan betekenen.
Uiteraard wordt u ontvangen met koffie of thee met iets lekkers.

12. GENIEMUSEUM
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

woensdag 3 augustus 2022
10.00 – 12.00 uur (met eigen vervoer)
Ton van Outheusden
Lunettenlaan 102
5263NT Vught
€ 6,- en als u op 3 augustus 2022
uw geldige MJK toont,
kunt u € 3,- contant terug ontvangen

“Stichting Historische Genieverzameling” in de volksmond wel
het Geniemuseum genoemd, is gevestigd in de keuken van het
voormalig concentratiekamp met zicht op de appèlplaats.
Interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in historie,
krijgsmacht en techniek in zijn algemeenheid. De Genie is verleden
en heden. Begrijpelijk voor de bezoeker en herkenbaar voor
een genist of het nu pontonniers, sappeurs, pioniers, mineurs of
fortificatiën zijn.
Buiten zijn bruggen, bunkers, ook één uit de “koude
oorlog”, voertuigen, vaartuigen en pontons. Binnen is een
zithoekje voor koffie/thee en een kleine shop. Verder zijn er
wisseltentoonstellingen, uniformen, springstoffen, duikers,
vaartuigen, gebruiksgereedschappen, maquettes, documenten en
foto’s.
Ook met rolstoel of rollator grotendeels te bezoeken.

13. OERLEMANS PLASTICS IN GIESSEN
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

woensdag 3 augustus 2022
14.00 uur tot ca.16.00 uur (met eigen vervoer)
Directeur Johan Kranenbroek
OTC Oerlemans Technology Centre
Bedrijvenstraat 5, 4283 JJ Giessen
€ 4,-

Oerlemans Plastics is dè producent op het gebied van kunststof
flexibele verpakkingen en folie.
Voortdurend worden nieuwe folie- en verpakkingsconcepten
voor o.a. tuinbouw, industrie, ver-pakkingsgroothandel en retail
ontwikkeld.
In 2019 is de locatie Genderen bezocht. Dit jaar staat de locatie
Giessen op de planning. In Genderen wordt de folie geblazen
en ontwikkeld. Op locatie Giessen wordt de folie full colour
bedrukt en geconfectioneerd. Tevens is op de locatie Giessen het
hoofdmagazijn van Oerlemans Plastics gevestigd voor opslag van
meer dan 13.000 pallets, en het Oerlemans Technology Centre.
Dit afgekort tot OTC, is een innovatieve organisatie gespecialiseerd
in het analyseren en ontwerpen van nieuwe flexibele verpakkingen
en folie, het produceren van proefmodellen en verwerken tot
eindproduct. De combinatie van hoogwaardige laboratorium
apparatuur en de meer dan 50 jaar R&D productie ervaring, zorgen
voor een doelgericht resultaat.
Oerlemans Plastics is gespecialiseerd in het ontwikkelen en
produceren van duurzame circulaire folie -toepassingen.

Hiervoor is de locatie Giessen in 2021/ 2022 flink uitgebreid en is
daardoor bijna 2x zo groot geworden.
Rond de zomer worden nieuwe machines gebouwd in de nieuwe 25
meter hoge Extrusiehal, die vervolgens een boost zullen gaan geven in
het produceren van nog meer duurzame circulaire folie-toepassingen.
Na dit bezoek aan Oerlemans Plastics gaat u anders kijken naar iedere
folie-verpakking die u in handen krijgt.

14. MELKVEEHOUDERIJ VERMEER
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

woensdag 3 augustus 2022
14.00 uur tot ca. 16.00 uur (met eigen vervoer)
Frank Vermeer
Kapelstraat 40, Elshout
€ 4,-

Op het bedrijf van melkveehouderij Vermeer zijn alleen koeien. Met
het 10-jarig bestaan hebben we dit bedrijf ook bezocht. Dit jaar
kunnen we door middel van een rondleiding en de nodige uitleg, ook
de stallen bekijken en natuurlijk is er ook weer melk te proeven.
15. WORSTENBROODJES BAKKEN
Datum:

Gastheer:
Plaats:
Kosten:

woensdag 3 augustus 2022,
De eerste groep is van 13.00 tot15.00 uur
De tweede groep is van 15.00 tot 17.00 uur
In de bevestigingsbrief staat het tijdstip waarop
wij u verwachten.
bakker Pieter Vermeulen
Mommersteeg 19, Haarsteeg
(met eigen vervoer)
€ 4,-

Warme bakker Pieter Vermeulen is in de wijde omgeving onder
andere bekend om zijn Brabantse worstenbroodjes. U wordt
verwelkomd met koffie of thee met iets lekkers. Tijdens de workshop
zal Pieter uitleg geven over de bereiding van worstenbroodjes,
waarna u zelf aan de slag gaat. Het eindresultaat neemt u na afloop
mee naar huis.

De vloer in de bakkerij is erg glad, daarom vragen wij u schoenen
met stroeve zolen te dragen!
Deze activiteit is helaas niet geschikt voor deelnemers in een
rolstoel.
16. WORKSHOP KOKEN
Datum:
Kok:
Plaats:
Kosten:

woensdag 3 augustus 2022,
14.00 tot ca. 16.00 uur (met eigen vervoer)
Jo van Tuyl
Stuurhuis, Kerkstraat 19B, Nieuwkuijk
€ 10,-

Onder deskundige leiding van onze chef-kok, maakt u ook dit
jaar weer een heerlijk twee-gangen diner. En natuurlijk hoort er
een mooi glas wijn bij! (u moet wel een tijd kunnen staan bij de
voorbereiding!).
Voorgerecht:

aardappelsalade makreel of gerookte kipfilet
mayonaise van peterselie en geroosterd
ciabattabrood.

Hoofdgerecht:

gebraseerde scharrelkipfilet
met zachte aardappelpuree en peultjes.

Van het huis wordt aangeboden: mousse van advocaat met
slagroom, geserveerd in een glaasje
Eet smakelijk. Tip van de kok: neem een schort mee!

17. PALEIS VAN JUSTITIE, RECHTSZITTING
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Samenkomst:
Kosten:

donderdag 4 augustus 2022
10.00 – 12.00 uur (met eigen vervoer)
medewerker Paleis van Justitie
Paleis van Justitie
Leeghwaterlaan 8, Den Bosch
10.00 uur
vòòr de ingang van Paleis van Justitie
€ 4,-

Vòòr het bijwonen van een rechtszitting krijgen we bij het Paleis
van Justitie een korte uitleg. Daarna kunnen we hopelijk een
zitting bijwonen. Nadat we zijn aangemeld lopen we door een
detectiepoort. Tas en kleding worden gecontroleerd op onveilige
objecten.
Denkt u er aan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen?
Bij teveel aanmeldingen zal worden gekeken of u vorige jaren al aan
deze activiteit hebt deelgenomen. Degenen die nog nooit aan deze
activiteit hebben deelgenomen, krijgen voorrang.
Koffie/thee is gratis te verkrijgen bij de automaat in de hal.

18. BLOEMSCHIKKEN
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

donderdag 4 augustus 2022
van 10.00 uur tot 12.00 uur (met eigen vervoer)
Sjan en Leo van Rooij, Els Klerks
Elshout, Naulandseweg 1
€ 8,-

Bloemschikken met verse bloemen. Er wordt geplukt uit eigen tuin
van bijzondere struiken en bloemen, zodat iedereen na afloop met
een leuk bloemstuk naar huis kan gaan. Er is natuurlijk een kopje
koffie/thee met iets lekkers erbij.
Ook kunt u een wandeling door de tuin maken om alles goed te
bekijken.
19. STADSWANDELING ‘‘DE GEHEIMEN VAN DEN BOSCH’’
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

donderdag 4 augustus 2022
10.00 uur tot 12.00 uur (met eigen vervoer)
Jules Faber
start bij roltrappen hoofdingang NS-station
op het Stationsplein, Den Bosch
€ 8,-

In het verleden heeft Den Bosch best veel mystieke
genootschappen gehuisvest, denk aan de Gaffelbroeders, de
Vrijmetselarij en uiteraard de Zwanenbroeders.
Daardoor kom je in de oude binnenstad van Den Bosch nog veel
geheimen en esoterische symbolen tegen. Welke zichtbaar worden
als je weet waar en hoe je ernaar moet kijken.

Wist u bijvoorbeeld dat Den Bosch in vroegere tijden, het Rome van
het noorden werd genoemd? En weet u waarom de Draak naar het
centrum kijkt? Hij moet de stad toch tegen indringers beschermen
en deze afschrikken? Is het u bekend, waarom het Puthuis op de
Markt juist op die plek staat en niet in het midden van de Markt?
En waarom is in de Sint Jan de Mariakapel aan de linkerkant als je
door de hoofdingang binnenkomt en niet aan de rechterkant?
En hebt u zich wel eens afgevraagd, waarom er op het Stadhuis
een windvaan in de vorm van een zwijnen-kop staat?
We gaan ook op zoek naar symbolen en tekens van Leylijnen
en van Drakenlijnen, die in de stad te vinden zijn en hun invloed
uitoefenen op markante plaatsen en straten in het centrum. We
kunnen deze meten met wichelroeden, waardoor ze zichtbaar
worden. Na een korte kennismaking kunt u deze ook zelf meten.

20. WIJNPROEVERIJ AMMERZODEN
Datum:
Gastheer:
Plaats:

Kosten:

donderdag 4 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Ruud van Dulmen en Willem Klavers
Koetshuis, Kasteellaan 1, Ammerzoden.
Het Koetshuis is gelijkvloers en
toegankelijk voor minder mobiele bezoekers.
€ 12,50

U wordt ontvangen in het Koetshuis (bij mooi weer op het grote
terras met uitzicht op het kasteel).
De registervinoloog van koetshuis kasteel Ammersoyen schenkt
in het koetshuis 4 glaasjes wijn uit één land of één streek en geeft
een presentatie over de wijnen van dit land of de streek en laat u
de verschillen proeven die ontstaan door grondsoort, hoeveel zon,
ligging op hoogte en nog veel meer. Bij de wijn is ook desembrood
met boter en tapenades.
Het is aan te raden, vooraf een wandeling (10 minuten) rond het
kasteel te maken.
Bezoekers van de wijnproeverij kunnen een kortingsvoucher van
25% ontvangen voor een bezoek aan het kasteel.

Praktijk Fysiotherapie
De Statie
Geriatriefysiotherapeuten
Nynke Borchert en
Karin de Bont
Gespecialiseerd in het behandelen
van ouderen met meerdere
gezondheidsproblemen.
Tevens Fysiotherapie, manuele
therapie en medische fitness
www.fysiotherapiedestatie.nl
De Statie 6 – 5251 DK Vlijmen
073 -5112188

21. WORKSHOP KOKEN
Datum:
Kok:
Plaats:
Kosten:

donderdag 4 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Jo van Tuyl
Stuurhuis, Kerkstraat 19B, Nieuwkuijk
€ 10,-

Onder deskundige leiding van onze chef-kok, maakt u ook dit
jaar weer een heerlijk twee-gangen diner. En natuurlijk hoort er
een mooi glas wijn bij! (u moet wel een tijd kunnen staan bij de
voorbereiding!).
Voorgerecht:

Hoofdgerecht:

aardappelsalade makreel of gerookte kipfilet
mayonaise van peterselie en geroosterd
ciabattabrood.
gebraseerde scharrelkipfilet
met zachte aardappelpuree en peultjes.

Van het huis wordt aangeboden: mousse van advocaat met
slagroom, geserveerd in een glaasje
Eet smakelijk. Tip van de kok: neem een schort mee!
22. DANSMIDDAG
Datum:
Docent:
Plaats:
Kosten:

donderdag 4 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Frans Maters
Buurthuis De Korf, Vlijmen
Mgr v Kesselstraat 29
€ 4,-

Dansen, of het nou een foxtrot of een wals is, uw danspassen
worden weer opgefrist. Lekker bewegen en dansen kan voor
volwassenen heel ontspannend zijn. Het is een manier om even de
zorgen van alledag te vergeten. Bovendien is dansen erg goed voor
je conditie en een manier om nieuwe sociale contacten op te doen!
Naast het bewegen is er natuurlijk ook tijd voor een drankje en het
“ontmoeten”.
23. PROEVERIJ SCHROBBELÈR
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

donderdag 4 augustus 2022
19.30 uur tot 21.30 uur (met eigen vervoer)
Arno Groot van Groot’s Dranken
De Stulp, Admiraalsweg 100
51541MR Drunen
€ 11,-

We worden ontvangen met een kopje koffie of thee. En waar
vriendschap gevierd wordt, komt Schrobbelèr op tafel. Van
oorsprong Brabants, sfeervol en hartverwarmend.
Gemaakt uit 43 kruiden
en met een alcoholpercentage van 21,5%.
Ontstaan in 1973 als
lekkere borrel voor de
gevoelige maag, bleek
de ontdekking van
Jan Wassing een
gewaardeerde
sfeerverhoger.

24. BAX VERKEERSOPLEIDINGEN
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

vrijdag 5 augustus 2022
10.00 uur tot 12.00 uur (met eigen vervoer)
John Verstijnen
Drunen, Lipsstraat 52a
€ 4,-

BAX Opleidingen. Ooit begonnen als autorijschool, verzorgen zij al
meer dan 60 jaar opleidingen van kwaliteit. Zij leiden toekomstige
weggebruikers op voor de volgende rijbewijscategorieën:
bromfiets, scooter, brommobiel, motor, auto(maat), aanhanger,
bus, taxi, code 95/vakbekwaamheid en de verplichte nascholing
voor beroepschauffeurs. Daarnaast verzorgen zij ook logistieke
opleidingen en geven cursussen voor het behalen van het
vaarbewijs. Kwaliteit staat voorop, daarom lessen ze altijd met de
nieuwste materialen. U wordt geïnformeerd onder het genot van een
kopje koffie of thee.

25. FILMMIDDAG - THE DUKE
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

vrijdag 5 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Ad Dekkers
Drunen, De Voorste Venne
Anton Pieckplein 71
€ 8,- inclusief een drankje

In 1961 stal Kempton Bunton, een 60-jarige taxichauffeur, Goya’s
portret van de hertog van Wellington uit de National Gallery in
Londen. Het was de eerste (en nog steeds de enige) diefstal uit
de geschiedenis van het museum. In zijn losgeldbrieven schreef
Bunton dat hij het schilderij zou teruggeven op voorwaarde dat de
overheid ermee in zou stemmen om gratis televisie te verstrekken
aan ouderen. Pas vijftig jaar later zou de volledige geschiedenis
achter de diefstal bekend worden.
Een verbazingwekkend verhaal over hoe een rechtschapen man
de wereld wilde veranderen en daarmee zijn zoon en zijn huwelijk
redde. Deze film kent vijf sterren. De recensies zijn lovend. De pers
is enthousiast. Dit moet een “zomerse” film worden.
Ik ben erbij, u ook?

26. TATTOO SHOP ‘‘MAIN STREET TATTOO’’ DRUNEN
Datum:
Docent:
Plaats:
Kosten:

vrijdag 5 augustus 2022
13.00 uur tot ca.15.00 uur (met eigen vervoer)
Jeroen Ligthart
Grotestraat 35, 5151JC Drunen
€ 4,-

Vergroot je blik op de huidige wereld waar velen een tattoo hebben.
Een tatoeage is algemeen geworden, maar voor sommigen nog vrij
onbekend. Misschien heeft u ook (klein-)kinderen met een tattoo en
wilt u er toch wel eens meer van weten?
Tijdens het bezoek aan dit bedrijf (dat al 12 jaar bestaat) krijgt u een
kijkje in de tattoowereld. Alles wat u ooit eens wilde weten en zien
over tatoeëren, komt aan bod. De oorsprong, de geschiedenis, de
techniek en het materiaal.
En….
•
in welke huidlagen en hoe wordt een tatoeage nu precies
gezet?
•
Is dit pijnlijk en zijn er ook risico’s?
•
En hoe ontwerp je een tattoo?
Ook is er een demonstratie. Eventueel zou een van de deelnemers
een kleine tattoo kunnen laten zetten (gratis). Voor de deelnemers is
er een kopje koffie met iets lekkers.
Dit is geen standaard tattooshop waar stoere bikers komen, maar
hier komt het hele gezin: jonge moeders met hun baby of moeders
met hun volwassen dochters of oma/opa met (klein)kinderen.

27. PARTICULIERE VERZAMELING IN MUSEUM ELSHOUT

JdL Bouwadvies
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Datum:

vrijdag 5 augustus 2022

Leiding:
Wil en Rijk Terbeek
is dé specialist
in het
Plaats:
Naulandseweg 55, Elshout
bouwkundig
keuren
Kosten
€ 4,- van uw

woning!

Op bezoek bij een particulier museum. Niet veel mensen weten dat
er op de Naulandseweg een museum is. En welJos
eende
heelLaat
divers
Een
woning
keuren
voor
aankoop?
museum: met oldtimer auto’s (waar nog regelmatig
06 25mee
08wordt
73 06
of
gereden in tochten), brommers, speelgoed, miniatuur auto’s en nog
veelwoning
meer. Zelfs
een voor
hele maquette
Een
keuren
verkoop?van een complete boerderij met
inhoud. Wij mogen met de Zomerschoolinfo@jdlbouwadvies.nl
een kijkje komen nemen.

Bij vragen of interesse bel ons!

www.jdlbouwadvies.nl

Wij verzamelen aan de poort om 14.00 uur en gaan als groep naar
binnen. Daar worden we ontvangen door Wil en Rijk Terbeek met
een kopje koffie/thee (met iets lekkers erbij). Wil en Rijk kunnen u
veel verhalen vertellen over hun verzameling

JdL Bouwadvies

is dé specialist in het
bouwkundig keuren van uw
woning!

Jos de Laat

06 25 08 73 06
info@jdlbouwadvies.nl
www.jdlbouwadvies.nl

Een woning keuren voor aankoop?
of
Een woning keuren voor verkoop?
Bij vragen of interesse bel ons!

28. MUZIEK - ZONDAGMIDDAG
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

zondag 7 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Ad Dekkers
’t Rad, Kerkstraat 39, Elshout
€ 7,50

Met een mooie mix van eigen repertoire, gezellige feestmuziek
en meezingers maakt de Brabantse zanger Niels van Kollenburg
er samen met zijn publiek een gezellig feestje van. Zijn optredens
worden zeer goed ontvangen. Hij scoort een 4,9 uit 5 sterren!
Wilt u meer weten? Kijk dan op YouTube.
Bij binnenkomst krijgt u een kopje koffie/thee, een consumptiebon
en een gratis lot aangeboden. Natuurlijk zijn er extra loten te koop.
Wilt u een gezellige zondagmiddag kom dan naar deze zanger
luisteren en genieten.
29. FIETSMAATJES
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

maandag 8 augustus 2022
10.00 - 12.00 uur
Ad Dekkers
Zie bijgaande tekst.
Toegankelijk: afhankelijk van de beperking.
€ 4,- inclusief koffie of thee onderweg.

Fietsmaatjes Heusden heeft als doel mensen, die niet of nauwelijks
kunnen fietsen toch een fietstocht aan te bieden. Dit doen zij op een
duo-fiets met een vrijwilliger. Wilt u kennis maken met deze manier
van fietsen, meldt u dan aan. U kunt starten vanuit Drunen (Voorste
Venne, 4 fietsen), Heusden Vesting (begraafplaats, 1 fiets) en
Vlijmen (St.Janshof, 2 fietsen). Vertrekpunt graag vermelden op het
inschrijfformulier.

30. RONDLEIDING MARIËNBURG IN DEN BOSCH
Datum:
Leiding:
Plaats:

Kosten:

maandag 8 augustus 2022
12.00 uur tot 13.30 uur (met eigen vervoer)
Ad Dekkers
Den Bosch,
hoofdingang Stadpark Mariënburg
(tegenover Uilenburg 40)
€ 8,-

De Zusters van JMJ (Mariënburg) hebben een voorname rol
gespeeld in de ontwikkeling van het onderwijs voor meisjes in de
19e en 20e eeuw. In 1999 werden de laatste lessen gegeven,
honderd jaar na de bouw en werd het voormalig kloostercomplex in
2016 verkocht aan Kadans.
Na een ingrijpende verbouwing, met respect voor de cultuurhistorie,
wordt het complex nu opnieuw ingezet voor (academisch) onderwijs
en op het gebied van “Big Data”. Het unieke van deze locatie is een
combinatie van onderwijs, onderzoek, wonen en samenwerking met
bedrijven die hier ook onderdak hebben gevonden en bijdragen aan
onze digitale toekomst.
De rondleiding geeft een goed beeld van de rijke historie van
het kloosterleven en het onderwijs van een voorbije periode.
Tegelijkertijd krijgt u een indruk hoe het gebouw nu wordt ingezet
voor de nieuwe gebruikers en bewoners van de “Mariënburg
Campus”.
Let op: niet toegankelijk voor mensen moeilijk ter been i.v.m. het
beklimmen van een flink aantal trappen.

31. WORKSHOP FOTOGRAFIE
Datum:
Docent:
Plaats:

Kosten

maandag 8 augustus 2022
13.30 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Ad Hartjes en collega Christine
bij Crevecoeur 4, 5221CW ’s-Bosch
Niet toegankelijk gebied voor mensen
slecht ter been
€ 4,-

Basis cursus fotografie, introductie voor iedereen die zich wil
verbeteren, zowel met camera als met een mobiele telefoon. Uitleg
van de basisfunctie, compositie, lijnen in het landschap, enz.
De cursus kan digitaal gevolgd worden met een tablet, smartphone.
Eventueel volgt u de cursus met een papieren versie (zelf printen).
32. PERFECT DAKKAPELLEN
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

maandag 8 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Martin Heyblom
Drunen, Lipsstraat 52
€ 4,-

Perfect Dakkapellen is de juiste partner voor het op maat maken
en plaatsen van polyester dakkapellen op uw woning. Zij maken
verschillende soorten dakkapellen in allerlei gangbare en
standaardafmetingen. Het zetten van een dakkapel is daardoor zo
gebeurd. U krijgt uitleg over het plaatsen van een dakkapel, over de
werkwijze en de verschillende soorten. Tijdens de excursie krijgt u
een lekker kopje koffie met iets erbij aangeboden.

Stichting Hunenhof, bezoekadres: Anton Pieckplein 71, 5152 LZ Drunen.
Secr.: Paul van Hulten, Henk Romeijnstraat 1, 5151 GN, Drunen, tel.: 06 39 22 88 99

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN!
Stichting Hunenhof promoot en behartigt activiteiten voor senioren binnen de kern van
Drunen. Die activiteiten vonden 25 jaar lang plaats in de Hunenhof-sociëteit, dat een
onderdeel was van het Voorste Venne-complex. Meer dan 600 senioren beoefenden daar
in clubverband elk week hun activiteiten.
Na de renovatie van De Voorste Venne zijn de volgende clubs van Stichting Hunenhof er
actief: de biljart-, jeu de boules-, hobby en handwerk-, schilder- en de bridgeclub.
Daarnaast vinden er onderdak de groep 60+ Muziek- en totaaltheater, het Seniorenkoor
en de Computerinloop/fotocafé. Tenslotte kent Stichting Hunenhof dansclub De
Swingende Senioren die op een andere locatie haar activiteiten beoefent.
Hebt u interesse of regelmatig behoefte aan ‘n praatje loop dan gerust binnen bij een of
meerdere activiteiten in De Voorste Venne. Bij de entree vindt u de uitgebreide
informatiefolder met daarin wanneer elke club/vereniging er actief is of bezoek de website
www.hunenhof.nl

U bent van harte welkom!
Bankrekening: NL35RABO0112649114
Website: hunenhof.nl
E-mail: info@hunenhof.nl

Nieuwsbrief
Word lid

Wil je op de hoogte
blijven van
De Voorste Venne

www.devoorstevenne.nl

Word dan lid
van
onze nieuwsbrief
via onze website

33. WANDELING MARIËNKROON
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

maandag 8 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Ria de Folter
Abdij Mariënkroon, Abdijlaan, Nieuwkuijk
€ 4,-

Samen met een gids van Heemkundekring Mariënkroon wandelt
u met de route en een beschrijving in de hand over het terrein
van Abdij Mariënkroon. De meegekregen beschrijving vertelt over
de voorgeschiedenis van de Abdij en geeft informatie over de
gebouwen, de gracht, het kerkhof, de beelden, het zwembad en
de kapel. Natuurlijk zal de gids u verder informeren en eventuele
vragen beantwoorden. Tijdens of na de wandeling zal u een kopje
koffie/thee worden aangeboden. De meegekregen informatie en
fotowandeling mag u uiteraard behouden, zodat u later, indien u dat
wenst, nogmaals de route kunt wandelen. Veel plezier
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d’Oultremontweg 10
5154 PD Elshout
Tel. 0416343884

www.caravanexpert.nl

34. BEZOEK SCHOENENMUSEUM WAALWIJK
Datum:
Leiding:
Plaats:

Kosten:

dinsdag 9 augustus 2022
13.00 uur tot 15.00 uur (met eigen vervoer)
Ad Dekkers
Het Schoenenkwartier,
voorheen genaamd: Schoenenmuseum.
Raadhuisplein 1, 5141 KG Waalwijk
€ 10,indien u op 9 augustus 2022 uw MJK toont,
ontvangt u het teveel betaalde contant retour

In de westelijke vleugel van het Rijksmonumentale
Kroppenhollercomplex op het Raadhuisplein in Waalwijk, met een
vloeroppervlak van meer dan 3000 m2, gaat het voormalige lederen schoenenmuseum onder een nieuwe naam en met een geheel
nieuw museaal concept, de geschiedenis belichten en de toekomst
glans geven.
Het museum zet in op samenwerking en hedendaagse
ontwikkelingen met als basis het traditionele ambacht, kennis,
onderzoek èn innovatie.
35. FIETSTOCHT GEMAAL CANERS EN MUSEUM ‘T
SCHUURKE
Datum:
Startlocatie:

dinsdag 9 augustus 2022
9.00 uur tot ca.16.30 uur.
9.00 uur eerste start in groepjes
met begeleiding vanaf “het Verbonth”
naast de kerk in Haarsteeg.

Let op:

u moet trappen kunnen lopen!!!!

Gidsen:
Plaats:
Kosten:

Ad Hartjes (gemaal)
Astrid Damen (’t Schuurke in Alem)
Krommenhoek 12A, 5236BE Gewande en Alem
€ 10,-

Deze fietstocht kent twee bestemmingen: Museum ’t Schuurke in
Alem met herkenbare spullen uit grootmoeders tijd. We gaan de
trap op naar de zolder vol met verrassingen. Er is een theetuin,
waar we onze eigen boterhammen op kunnen eten met een kop
koffie of thee.
Er is tegen betaling ook een kop soep met stukjes stokbrood en ook
een krentenbol met kaas te koop. Ook is er een snuisterijenkastje
met “streekproducten en van alles wat” te koop. In groepjes gaan
we naar de zolder om daar herinneringen op te halen, want die
zullen er zeker zijn en verhalen zullen op gang komen. Onze gids is
Astrid Damen.
Gemaal Caners werd in 1933 gebouwd en was tot 1979 in bedrijf.
Met het gemaal werd overtollig water uit de polders gepompt.
Na 1979 heeft het moderne gemaal het overgenomen. Het oude
gemaal staat op de monumentenlijst en het gebouw is ingericht met
foto’s en kaarten en oude werktuigen.
Ook de schatten van de Caner zijn te bewonderen, o.a. filmpjes van
het heden en verleden. Ad Hartjes, die werkzaam is geweest bij het
gemaal, geeft ons een rondleiding zowel bij het nieuwe als het oude
gebouw. Uiteraard zal de koffie niet ontbreken.

36. DE BERM BIJ U OM DE HOEK; LEZING JULES FABER
Datum:
Docent:
Plaats:
Kosten:

dinsdag 9 augustus 2022
10.00 – 12.00 uur (met eigen vervoer)
Jules Faber
Nieuwkuijk, Het Patronaat
€ 6,-

Duizenden jaren at de mens wat de natuur te bieden had,
tegenwoordig halen we ons eten, niet meer uit een weiland maar
uit een supermarkt. Terwijl de natuur toch gewoon maar eten en
kruiden blijft maken, zoals o.a.: bloemen, wortels, blaadjes, bessen,
noten, en sap. We gaan even terug naar de tijd van de jagers en
verzamelaars, toen het winkelwagentje een rieten mandje was
en het eten en de medicijnen gewoon op straat groeiden. Wil je
planten in de natuur leren kennen? Uit liefhebberij, of omdat je wilde
planten wil gaan gebruiken in de keuken, of om toe te passen om de
geneeskrachtige eigenschappen, kom dan naar ’t Patronaat.
37. BOWLING DE HOGE HEIDE
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

dinsdag 9 augustus 2022
van 10.30 tot 12.00 uur (met eigen vervoer)
Peter de Ruyter 073-5119657
Bowling De Hoge Heide
Hoge Heide 2, 5251LA Vlijmen
€ 6,-

Bowlings is een sportieve en recreatieve sport. Met een grote,
zware bal moeten er zoveel mogelijk punten behaald worden door
10 kegels in 2 worpen omver te werpen. Na een uitleg over het
spel, speel je in 4 teams ieder met 6 à 8 personen op een baan
gedurende 1 uur. Speciale bowlingschoenen is een must en die zijn
aanwezig. Veel speelplezier.

38. BEZOEK AAN MOULDS & HANDLING MATRIJZEN
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

dinsdag 9 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Johan van de Wiel
Groenewoud 29a
5151 RM Drunen
€ 4,-

Johan van de Wiel Moulds & Handling, een familiebedrijf met al
meer dan 30 jaar ervaring als het gaat om het maken van matrijzen
en automatiseringen in en rondom matrijs en spuitgietmachines.
Met een klein team van zeer ervaren allround medewerkers en
een compleet arsenaal van machines, hebben ze alles in huis om
spuitgietmatrijzen te vervaardigen.
Gespecialiseerd in spuitgietmatrijzen voor kunststof producten.
Deze matrijzen gaan naar de klant en daar worden de
kunststofproducten gespoten door spuitgietmachines.
Deze producten worden eventueel nog samengesteld en
ingepakt, waarna ze naar de opdrachtgever gaan. Het inpakken
en wegvoeren van deze producten kan door hun worden
geautomatiseerd en zo kunnen ze een totaalpakket aanbieden aan
de klant.
Deze kunststofproducten worden gebruikt over de hele wereld en in
elk huishouden. Denk bijvoorbeeld aan bidons, dienbladen, bestek
en doppen, iedereen heeft wel een product in huis wat in onze
matrijzen wordt gevormd.
Wij nodigen jullie graag uit om te laten zien hoe de matrijzen
gemaakt worden.

39. LIKEUR PROEVERIJ: DEMONSTRATIE EN PROEVERIJ
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

dinsdag 9 augustus 2022
19.00 uur tot 21.00 uur (met eigen vervoer)
Martien Klerks
Partycentrum De Remise
Grotestraat 267, Drunen
€ 8,-

De hobby van Martien Klerks is likeur maken. Deze hobby begon
door een tiental verschillende fruitbomen in zijn tuin. Martien: “Die
bomen zijn mooi, wanneer zij in het voorjaar in bloei staan.
In september begint de oogst en dat is ook mooi, maar wat doe
je met al dat fruit? Daar maak je dan sapjes, appelmoes, jam en
vruchtensausjes van en de volgende stap was: likeurtjes maken”.
In de workshop, legt Martien uit hoe hij de likeurtjes maakt en ter
plekke maakt hij voor u zijn bijzondere “Zonnebloempap”. Uiteraard
mag u van al zijn lekkers proeven.
Maar u begint met een kopje koffie met iets lekkers.

Voor jong en oud !!

Lunettenlaan 102 te Vught
www.geniemuseum.nl
Telefoon: 073-6881867
Geopend: dinsdag, woensdag
en donderdag van 10.00 tot
17.00 uur.

Vrijwilligerswerk,
iets voor u?
Nieuwe mensen ontmoeten, zinvol
bezig zijn, het verschil maken?
Neem voor meer informatie contact op
met het Vrijwilligershuis

06 - 19 99 71 44
info@vrijwilligershuisheusden.nl
www.vrijwilligershuisheusden.nl

40. STADSWANDELING ‘‘DE GEHEIMEN VAN DEN BOSCH’’
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

woensdag 10 augustus 2022
10.00 uur tot 12.00 uur (met eigen vervoer)
Jules Faber
start bij roltrappen hoofdingang NS-station
op het Stationsplein, Den Bosch
€ 8,-

In het verleden heeft Den Bosch best veel mystieke
genootschappen gehuisvest, denk aan de Gaffelbroeders, de
Vrijmetselarij en uiteraard de Zwanenbroeders.
Daardoor kom je in de oude binnenstad van Den Bosch nog veel
geheimen en esoterische symbolen tegen, die zichtbaar worden als
je weet waar en hoe je ernaar moet kijken.
Wist u bijvoorbeeld dat Den Bosch in vroegere tijden, het Rome van
het noorden werd genoemd? En weet u waarom de Draak naar het
centrum kijkt? Hij moet de stad toch tegen indringers beschermen
en deze afschrikken? Is het u bekend, waarom het Puthuis op de
Markt juist op die plek staat en niet in het midden van de Markt? En
waarom is in de Sint Jan de Mariakapel aan de linkerkant als je door
de hoofdingang binnenkomt en niet aan de rechterkant? En hebt u
zich wel eens afgevraagd, waarom er op het Stadhuis een windvaan
in de vorm van een zwijnen-kop staat?
We gaan ook op zoek naar symbolen en tekens van Leylijnen
en van Drakenlijnen, die in de stad te vinden zijn en hun invloed
uitoefenen op markante plaatsen en straten in het centrum.
We kunnen deze meten met wichelroeden, waardoor ze zichtbaar
worden. Na een korte kennismaking kunt u deze ook zelf meten.

41. LEZING ‘‘DE VETERAAN VERTELT’’
Datum:
Ontvangst:
Plaats:
Kosten:

woensdag 10 augustus 2022
10.00 – 12.00 uur (met eigen vervoer)
Nico van der Poel en Jo van Engelen
Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106
5254 AJ Nieuwkuijk
€ 5,-

Bij deze interessante lezing vertellen Nico van der Poel en Jo van
Engelen met ondersteuning van beelden en materiaal, over hun
uitzending naar Nederlands Nieuw-Guinea.
Papoea en West-Papoea waren van 1949 tot 1962 een overzees
gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden als deel van het
eiland Nieuw-Guinea. Maar Indonesië, zelfstandig geworden, eiste
het op.
In de pauze krijgt u koffie/thee aangeboden.
42. MELKVEEHOUDERIJ VERMEER
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

woensdag 10 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Frank Vermeer
Kapelstraat 40, Elshout
€ 4,-

Op het bedrijf van melkveehouderij Vermeer zijn alleen koeien.
Met het 10-jarig bestaan hebben we dit bedrijf ook bezocht. Dit
jaar kunnen we d.m.v. een rondleiding en de nodige uitleg, ook de
stallen bekijken en natuurlijk is er ook weer melk te proeven.

43. WORSTENBROODJES BAKKEN
Datum:

Gastheer:
Plaats:
Kosten:

woensdag 10 augustus 2022,
De eerste groep is van 13.00 tot 15.00 uur
De tweede groep is van15.00 tot 17.00 uur
In de bevestigingsbrief staat het tijdstip
waarop wij u verwachten.
bakker Pieter Vermeulen
Mommersteeg 19, Haarsteeg
(met eigen vervoer)
€ 4,-

Warme bakker Pieter Vermeulen is in de wijde omgeving onder
andere bekend om zijn Brabantse worstenbroodjes. U wordt
verwelkomd met koffie of thee met iets lekkers. Tijdens de workshop
zal Pieter uitleg geven over de bereiding van worstenbroodjes,
waarna u zelf aan de slag gaat. Het eindresultaat neemt u na afloop
mee naar huis.

44. BEZOEK NATIONAAL MONUMENT KAMP VUGHT
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

woensdag 10 augustus 2022
14.00 uur tot 16.30 uur (met eigen vervoer)
Gerrit Nooijen
Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught
€ 7,- inclusief kopje koffie

Het Nationaal Monument Kamp Vught is een herinneringscentrum
op de plek van het voormalige kamp Vught. Men komt vanuit een
vaste expositieruimte naar het oorspronkelijke kampterrein. U ziet
een maquette van het oorspronkelijke terrein, de wachttorens, de
gedachtenismuur voor kinderen die hier of vanuit hier
stierven/gedood werden. Ook het authentieke crematorium is te
zien. Naast dit bezoek zal ook een bezoek aan barak 1b gebracht
worden. Dit is de enige authentieke barak van Kamp Vught. Hierin
vindt u de expositie “Als muren konden spreken”…
45. FIETSMAATJES
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

maandag 10 augustus 2022
10.00 - 12.00 uur
Ad Dekkers
Zie bijgaande tekst.
Toegankelijk: afhankelijk van de beperking.
€ 4,- inclusief koffie of thee onderweg.

Fietsmaatjes Heusden heeft als doel mensen, die niet of nauwelijks
kunnen fietsen toch een fietstocht aan te bieden. Dit doen zij op een
duo-fiets met een vrijwilliger. Wilt u kennis maken met deze manier
van fietsen, meldt u dan aan. U kunt starten vanuit Drunen (Voorste
Venne, 4 fietsen), Heusden Vesting (begraafplaats, 1 fiets) en
Vlijmen (St.Janshof, 2 fietsen). Vertrekpunt graag vermelden op het
inschrijfformulier.

46. PRESENTATIE ‘‘KANALEN IN BRABANT’’
Datum:
Docent:
Plaats:
Kosten:

donderdag 11 augustus 2022
10.00 uur tot 12.00 uur (met eigen vervoer)
Ad Hartjes
Het Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106
5254 AJ Nieuwkuijk
€ 5,-

Kanalen in Brabant: wat nu de snelwegen zijn, waren vroeger de
waterwegen. De rivieren van natuurlijke oorsprong en de kanalen
aangelegd door de mens.
We gaan in deze presentatie die met prachtige beelden is
onderbouwd, terug in de tijd en nemen u mee van de Loonse
Turfvaart naar het nieuwe Maximakanaal.
Natuurlijk staat er een heerlijk kopje koffie/thee met iets lekkers voor
u klaar!
47. HIGH TEA
Datum:

Gastvrouwen:
Plaats:
Kosten:

donderdag 11 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
(zaal open vanaf 13.45 uur)
dames van de Andere Tafel
Buurthuis De Korf
Mgr. Van Kesselstraat 29, Vlijmen
€ 10,-

De vrijwilligers van de Andere Tafel verzorgen elke maand in
Buurthuis De Korf in Vlijmen een maaltijd voor alleenstaanden.
Deze dames hebben al vaker voor de Zomerschool een High Tea
verzorgd.

Ook tijdens deze editie van de Zomerschool kunnen wij weer
genieten van de smaakvolle, hartige en zoete lekkernijen die zij voor
ons bereiden. Bent u geen theedrinker? Koffie is ook mogelijk.
48. CREATIEF MET MARIAN
Datum:
Docente:
Plaats:
Kosten:

donderdag 11 augustus 2022
14.00 uur tot 16.00 uur (met eigen vervoer)
Marian van Doremalen
Zorgcentrum Zandley
Burg vd Heijdenstraat 1, Drunen
€ 4,-

Marian houdt van knutselen. Zij biedt u de mogelijkheid te kiezen
uit het maken van 3D kaarten of een vlinder van wol. Het zijn hele
decoratieve objecten. Een kopje koffie erbij en het is gezellig.
49. BLOEMSCHIKKEN
Datum:
Leiding:
Plaats:
Kosten:

donderdag 11 augustus 2022
van 14.00 uur tot 16.00 uur
Leo en Sjan van Rooij en Els Klerks
Elshout, Naulandseweg 1
€ 8,-

Bloemschikken met verse bloemen. Er wordt geplukt uit eigen tuin
van bijzondere struiken en bloemen, zodat iedereen na afloop met
een leuk bloemstuk naar huis kan gaan. Er is natuurlijk een kopje
koffie/thee met iets lekkers erbij. Ook kunt u een wandeling door de
tuin maken om alles goed te bekijken.

50. LUNCH DINER QUARTIER
Datum:
Gastheer:
Plaats:
Kosten:

vrijdag 12 augustus 2022
12.30 – 14.30 uur (met eigen vervoer)
Steven Weng
Diner Quartier
Nieuwkuijksestraat 75, Nieuwkuijk
€ 15,-

Ter afsluiting van de Zomerschool 2022 kunt u genieten van een
heerlijke lunch bij restaurant Diner Quartier. Het nieuwe restaurant
in Nieuwkuijk geïnspireerd door de Brabantse broeders van
Spaendonck. Diner Quartier is een sfeervol en veelzijdig FransAziatisch restaurant waar gastvrijheid, gezellig tafelen, smaakvolle
gerechten met verse ingrediënten centraal staan.
Tijdens de lunch wordt er onbeperkt koffie, thee, sinaasappelsap
en melk geserveerd. Indien u iets anders wilt, is dat voor uw eigen
rekening. De inhoud van de lunch blijft nog even een verrassing,
maar er is beloofd dat het geweldig zal zijn.
Het restaurant gaat open om 12.15 uur.
Wij wensen u smakelijk eten en hopen u volgend jaar weer te
mogen ontmoeten.

®

- oogmetingen
- uitgebreid oogonderzoek
- contactlenzen
- diabetes screening
- CBR keuring door oogarts
- uitgebreide brillencollectie

073 5130006 - De Akker 7 - 5251 AB Vlijmen
www.coolsoogzorg.nl - info@coolsoogzorg.nl

