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Van  het  bestuur    
  
Deze  maand  hebben  we  weer  een  nieuwsbrief  met  voor  elk  wat  wils.  
De  pilot  van  vier  filmvoorstellingen  is  voorbij.  De  evaluatie  is  geweest.  Conclusie:  We  gaan  door  !    
Zowel  de  Voorste  Venne  als  de  Seniorenschool  vinden  het  bezoek  aan  een  film  een  verrijking  en  uit  de  
reacties  van  de  deelnemers  hoorden  we  dat  men  ook  het  napraten  met  een  kopje  koffie  of  thee  gezellig  vindt.    
Daarom  zal  ook  deze  maand  en  in  juli  op  de  derde  maandag  weer  een  film  vertoond  worden  (zie  voor  de  titel  
verder  in  deze  nieuwsbrief).      
In  augustus  houden  we  vakantie  maar  dan  is  er  een  film  opgenomen  bij  de  Zomerschool  activiteiten.  (lees  
verderop  meer).  Vanaf  september  zullen  de  filmvoorstellingen  weer  maandelijks  te  zien  zijn.    
Welke  films,  hoe  te  reserveren  en  de  mogelijkheid  om  met  korting  naar  de  films  te  komen  zullen  later  bekend  
gemaakt  worden.  
  
De  werkgroep  Zomerschool  heeft  (gelukkig  dat  het  kan  en  mag)  weer  een  schitterend  programma  in  elkaar  
gezet.  De  brochure  is  verspreid  onder  de  leden  van  de  seniorenverenigingen.  Maar  misschien  bent  u  geen  lid  
van  een  ouderenvereniging  en  wilt  u  toch  meedoen.  Wel  dat  kan  want  de  brochures  liggen  bij  de  
gemeentehuizen  in  Drunen  en  Vlijmen,  bij  de  drie  bibliotheken  en  bij  de  buurthuizen.  U  kunt  kiezen  uit  50  
activiteiten  en  als  er  problemen  zijn  met  vervoer  kunt  u  even  bellen  en  wij  proberen  het  te  regelen.    
Als  u  wilt  inschrijven  dan  graag  het  formulier  voor  15  juni  inleveren  bij  de  in  het  boekje  vermelde  adressen.  
Ga  er  lekker  op  uit  in  augustus,  ontmoet  nieuwe  mensen  en  geniet  van  de  zomer!  
Voor  informatie  kunt  u  terecht  bij  info@seniorenschoolheusden.nl  of  bij  ad.dekkers@icloud.com  
Deelnemers  uit  Vlijmen-Vliedberg  kunnen  hun  formulier  ook  inleveren  bij  Ria  de  Lepper,  Zuiderpark  15  in  
Vlijmen.  Degenen  die  inschrijven  voor  een  activiteit  krijgen  altijd  vooraf  een  bevestiging.    
  
  

Wij  wensen  u  een  mooie  junimaand  en  hopen  u  bij  een  van  de  activiteiten  te  ontmoeten.  
  
Ad  Dekkers  
Ria  de  Folter  
  

  

Activiteiten  
Zondag  5  juni  en  maandag  6  juni:  Route  van  de  Kunst  2022    
Activiteiten  die  voor  u  van  belang  zijn  vermelden  wij  ook  graag  in  onze  nieuwsbrief;;  dit  is  er  zo  eentje  die  we  
graag  nog  een  keer  noemen.  
De  Route  van  de  Kunst,  in  het  zuidelijk  deel  van  de  gemeente  Heusden,  vindt  plaats  in  Vlijmen,  Nieuwkuijk  en  
Drunen.  Bezoekers  stappen  op  de  fiets  om  kunstenaars  in  hun  eigen  atelier  of  op  een  gastlocatie  te  
bezoeken.  Op  zondag  5  juni  en  maandag  6  juni  zijn  liefhebbers  welkom  bij  in  totaal  27  kunstenaars  op  19  
locaties.  Binnen  het  aanbod  van  kunstenaars  bevinden  zich  diverse  nieuwe  dorpsgenoten  maar  ook  enkele  
interessante  gastdeelnemers.  Zie  ook  www.routevandekunst.nl.    
De  toegang  tot  de  Route  van  de  Kunst  is  gratis  
Datum     
  
:  
5  en  6  juni  2022,  van  11.00  tot  17.00  uur  
Plaats  
:  
Vlijmen,  Nieuwkuijk  en  Drunen    
Website  
:  
https://www.routevandekunst.nl     
  

Stelt

  

Zondag  12  juni:  Seniorencafé  /  muziekmiddag    
Na  het  geweldige  koor  van  de  vorige  keer,  nu  een  solist  en  wat  voor  een.    
Niet  degene  die  u  op  de  posters  heeft  kunnen  zien,  maar  een  vervanger.    
Want  wat  is  er  gebeurd?  Wij  hadden  een  afspraak  met  iemand  die  de  kunst  van  muziek  maken  uitermate  
beheerst.  Zijn  naam:  Hans  van  Liempd.  Misschien  heeft  u  hem  bij  het  RTL4  programma  “I  can  see  your  voice”  
gezien.  Hij  zingt  en  bespeelt  diverse  instrumenten.  Zijn  repertoire:  Louis  Armstrong,  Engels-  en  
Nederlandstalig,  smartlappen,  trompet,  gitaar.  De  werkgroep  had  het  volste  vertrouwen,  maar  Hans  heeft  een  
ongelukje  gehad  en  kan  niet  optreden.  Dan  is  goede  raad  duur,  maar  Hans  heeft  ons  geholpen.  Hij  heeft  voor  
vervanging  gezorgd.    
Zijn  naam:  Ger  Edwards.  Hij  zingt  Nederlandstalige  liedjes  o.a.  van  Benny  Neijman.  Voor  onze  doelgroep  is  
deze  laatste  een  zeer  bekende  zanger.  Toch  even  op  You  Tube  gekeken  en  daar  
gezien  hoe  Ger  de  mensen  bij  zijn  zang  betrekt  en  hoe  er  mee  gezongen  wordt.  
Dat  gezien  hebbende  wordt  het  zeker  een  middag  van  luisteren,  meezingen  en  wie  
weet  wat  nog  meer.  Wat  dat  laatste  betreft  is  dat  zeker  het  optreden  van  enkel  
jeugdige  tonpraoters.  Eerder  hebben  we  jonge  tonpraoters  uitgenodigd  en  dat  was  
een  enorm  succes.  De  aanwezigen  genoten  van  de  optredens.    
En  dan  zijn  we  er  nog  niet,  want  naast  de  muziek  en  de  tonpraoters  is  er  ook  nog  
een  loterij  met  hele  mooie  prijzen.  Dit  hele  feestgebeuren  vindt  plaats  op  zondag  
12  juni  in  de  Mand  (Caleidoscoop)  in  Vlijmen.    
Kosten  €  5,-,  waarvoor  u  naast  gezelligheid,  muziek,  koffie/thee,  een  lot  en  een  
hapje  krijgt.    
Voor  de  loterij  zijn  extra  loten  te  koop  (€  1,-  per  lot,  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,  ook  dan  mogen  beiden  gratis  naar  binnen.  Wij  zien  uit  naar  deze  middag,  u  ook?    
Activiteit  
  
:  
Seniorencafé  /  muziekmiddag  
Datum     
  
:  
zondag  12  juni,  om  14.00  uur  
Locatie     
  
:    
Buurthuis  De  Mand  /  Caleidoscoop,  Jan  Steenstraat  2,  Vlijmen  
Kosten     
  
:    
€  5,00  incl.  koffie/thee,  een  lot  en  een  hapje  
  

  

13,  14  of  15    juni  :  cursus  Fietsvalpreventie  bij  Stichting  De  Schroef    
Op  20  april  2022,  de  eerste  Landelijke  Dag  van  de  Fietshelm,  hadden  we  een  informatiebijeenkomst  
georganiseerd  in  samenwerking  met  Veilig  Verkeer  Nederland  afdeling  Heusden  en  Stichting  De  Schroef.    
Daar  werd  o.a.  gemeld  bij  dat  De  Fietsersbond  aangeeft  dat  jaarlijks  10.000  fietsers  gewond  raken  door  
fietsongevallen.  De  helft  hiervan  is  ouder  dan  60  jaar.  Senioren  fietsen  veel  maar  zijn  fysiek  ook  kwetsbaar;;  
de  gevolgen  van  een  val  zijn  vaak  ernstig.  Daarnaast  blijkt  dat  senioren  een  grotere  kans  hebben  om  te  vallen  
met  een  e-bike,  mede  door  de  snelheid  en  het  gewicht  van  de  e-bike.  Dat  was  aanleiding  voor  Stichting  de  
Schroef  om  wederom  een  cursus  Fietsvalpreventie  te  starten  die  zich  richt  op  het  veilig  deelnemen  aan  het  
verkeer  van  fietsers  op  leeftijd.  Deze  cursus  is  bedoeld  voor  60-plussers,  met  of  zonder  
chronische  aandoening  en  woonachtig  in  de  gemeente  Heusden.  De  
theoriebijeenkomsten  zijn  op  13,  14  en  15  juni  resp.  in  Drunen,  Oudheusden  en  Vlijmen.  
De  praktijkbijeenkomsten  worden  gehouden  op  30  juni  en  7  juli.  
Als  afsluiting  wordt  een  gezellige  fietstocht  georganiseerd.  Deelname  is  gratis,  
aanmelden  verplicht.    
Meer  informatie  bij  buurtsportcoach  Sebastiaan  Verweijen:  telefonisch  06-23869879  of  
mail  sebastiaan.verweijen@stichtingdeschroef.nl.  

Zondag  19  juni:  Zomerwandeling  in  Westloon    
Op  zondag  19  juni  gaan  we  weer  wandelen  met  de  vaste  gids,  Peter  v.d.  Velden.  Deze  
keer  is  gekozen  voor  een  wandeling  in  Westloon,  misschien  beter  bekend  onder  de  
naam  De  Mast.  Zeer  waarschijnlijk  hebben  hier  vroeger  boeren  gewoond,  die  zich  bezighielden  met  landbouw  
en  schapenteelt.  In  de  jaren  1942-1944  was  er  een  opslagplaats  voor  munitie  van  het  Duitse  leger.  Aan  het  
eind  van  de  oorlog  werd  deze  munitie  door  de  Duitsers  opgeblazen.  Verspreid  in  het  bos  zijn  hiervan  nog  
sporen  te  zien,  zoals  bomkraters,  en  restanten  van  loopgraven.  De  start  is  om  10.00  uur  en  het  vertrekpunt  is  
Cafe  de  Roestelberg,  Roestelberg  1  te  Kaatsheuvel.  De  wandeling  zal  ongeveer  twee  uur  duren  en  is  gratis.  
In  verband  met  de  mogelijke  belangstelling  (max.  20  personen)  is  aanmelden  verplicht.  Aanmelden  kan  via  
mail:  vdveldenpj@gmail.com  
Activiteit  
  
:  
Zomerwandeling  in  Westloon  
Datum     
  
:  
zondag  19  juni  
Vertrek     
  
:  
10.00  uur  bij  café  de  Roestelberg,  Roestelberg  1  te  Kaatsheuvel    
Aanmelden  (verplicht)        :    
vanaf  maandag  13  juni,  18.00  uur  per  mail  bij  vdveldenpj@gmail.com  

Stelt

  
Maandag  20  juni:  Film  met  een  bakske  :  Death  on  the  Nile  
In  deze  film  uit  2022  is  de  Belgische  detective  Hercule  Poirot  op  vakantie  in  Egypte.    
Hij  zit  op  een  luxe  stoomboot  die  over  de  Nijl  vaart,  maar  zijn  plezier  is  slechts  van  
korte  duur.  Hij  moet  op  zoek  gaan  naar  een  moordenaar  van  een  pasgetrouwde  
vrouw.  
Naar  een  roman  van  Agatha  Christie  
Kijk  hier  de  trailer.
Datum     
  
:  
Maandag  20  juni  2022,  om  13.30  uur  
Gastheer/-vrouw    
:  
Seniorenschool  
Plaats     
  
:  
Cultureel  Centrum  De  Voorste  Venne    
Website    
  
:    
https://www.devoorstevenne.nl  
Kosten     
  
:  
€  8,00  inclusief  koffie/thee    
Entree  kaarten     
:  
bij  De  Voorste  Venne  Drunen  

  

Woensdag  29  juni  :  Floriade  
De  inschrijving  voor  deelnemers  /  gasten  is  gesloten.  Degenen  die  zich  hebben  aangemeld  voor  deze  
activiteit  hebben  bericht  gekregen.  Het  zou  mooi  zijn  als  nog  enkele  vrijwilligers  zich  willen  melden  om  een  
rolstoel  te  duwen  of  om  mensen  te  begeleiden.  Wij  nodigen  hen  uit  contact  met  ons  op  te  nemen.    
Hopelijk  zijn  de  weergoden  ons  goed  gezind  zodat  iedereen  ontspannen  kan  genieten  van  die  prachtige  
bloemen  en  de  aangelegde  tuinen.  Wij  kijken  er  naar  uit.  
  
Maandag  12  september:  Van  Goghmuseum  Amsterdam  met  de  MuseumPlusBus  
Voor  de  eerste  keer  gaan  we  op  pad  met  de  MuseumPlusBus  .Deze  busreis  is  bedoeld    voor  senioren  die  
graag  een  museum  bezoeken  en  dat  écht  niet  meer  zelfstandig  kunnen.    
Wij  zijn  blij  dat  we  dit  jaar  mee  mogen  doen  met  een  beperkte  groep  
deelnemers.      
  
Deze  dagreis  gaat  naar  Amsterdam  waar  we  eerst  gezamenlijk  lunchen  in  
Brasserie  Het  Zuiderbad  in  Amsterdam  dat  vlak  bij  het  museum  ligt.  
Daarna  wandelen  we  naar  het  Van  Goghmuseum.  Rondleiders  halen  onze  
groep  op  voor  een  inspirerende  rondleiding  langs  topstukken  uit  het  museum.  Dan  hebben  we  nog  even  tijd  
om  zelfstandig  door  het  museum  te  wandelen  voordat  we  weer  naar  huis  gaan.  
Er  kunnen  opvouwbare  hulpmiddelen  (rolstoelen/rollators)  mee  in  het  laadruim  van  de  bus.  Ook  kan  een  vaste  
rolstoel  of  een  elektrische  rolstoel  mee  via  de  lift  in  de  bus.    
De  dag  is  compleet  verzorgd  incl.  busreis,  lunch,  entree  museum  en  rondleiding.  
Deelnemers  betalen  een  bijdrage  van  €  25,00.  
  
Bent  u  een  museumliefhebber  dan  kunt  u  zich  opgeven  voor  26  juni  per  mail  via  
info@seniorenschoolheusden.nl  of  riadefolter@gmail.com.  Na  die  datum  krijgt  u  van  
ons  bericht.  Bij  deze  reis  kunnen  we  geen  reservelijst  hanteren.  Vol=vol.  
Meer  informatie:  Ria  de  Folter  06-1176  0048  
  
Activiteit  
  
  
  
:  
Bezoek  Van  Goghmuseum  Amsterdam  
Datum     
  
  
  
:  
maandag  12  september  2022  
Aankomst  bus     
  
  
:  
9.15  uur,  Anton  Pieckplein  /  inladen  rollators  en  rolstoelen  
Vertrek   bus  
  
  
  
:  
9.45  uur  
Aankomst  Amsterdam     
  
:  
11.30  uur  
Koffie  en  lunch     
  
  
:  
12.00  uur  in  Het  Zuiderbad  in  Amsterdam  
Wandelen  naar  Van  Goghmuseum  
:  
13.00  uur  
Rondleiding  museum     
  
:  
13.30  uur  
Gelegenheid  om  zelfstandig  te  kijken   :  
vanaf  ca.  14.45  uur  
Vertrek  museum  
  
  
:  
15.30  uur|  
Vertrek  bus  
  
  
  
:  
16.00  uur  
Aankomst  Drunen  
  
  
:  
17.45  uur  
Deelnamekosten  
  
  
:    
€  25,00    

  

  
  
  
Stelt

Terugblik  
  
De  Seniorenschool  voor  iedereen!  
Vanuit  de  parochie  Wonderbare  Moeder  en  de  Seniorenschool  werden  de  mensen  uit  Oekraïne  
uitgenodigd  om  in  de  meimaand  een  Elshoutse  mis  bij  te  wonen.    
Op  de  vroege  zondagmorgen  van  15  mei  kwamen  de  busjes  van  COVH  al  naar  Doeveren  en  naar  
Mariënkroon  in  Nieuwkuijk  om  de  mensen  uit  Oekraïne  op  te  halen.    
Na  de  mis  en  het  bezoek  aan  de  kapel  was  er  koffie  met  iets  lekkers.  Iedereen  heeft  genoten  en  Connie  en  
Gerrit  Nooijen  kregen  dan  ook  veel  bedankjes  voor  hun  initiatief  en  ook  omdat  ze  ervoor  hebben  gezorgd  dat  
alles  prima  geregeld  was.    

  
  
Wandeling  naar  de  Pessert  en  Fellenoord  (verslag)  
Deze  wandeling  was  volgeboekt,  dus  20  personen.  Het  weer  was  lekker,  de  stemming  goed.  De  gids  wist  de  
wandelaars  weer  te  boeien  met  de  nodige  verhalen.  Door  de  groepsgrootte  wordt  de  rij  snel  lang  en  moet  er  
steeds  gewacht  worden  om  naar  het  verhaal  te  luisteren.  Hierdoor  wordt  de  wandeling  korter  of  duurt  het  
langer.  Dat  is  jammer,  want  de  wandeling  is  per  slot  van  rekening  een  natuurwandeling.  Desalniettemin  werd  
er  genoten  en  werd  de  informatie  betreffende  de  Fellenoord  en  de  Pessert  opgenomen.    
Na  afloop  was  er  bij  Duinrand  de  mogelijkheid  om  na  te  genieten  met  een  kopje  koffie/thee  

  
De  film  HERMAN,  een  andere  kijk  op  eenzaamheid  in  de  Voorste  Venne  (verslag)  
In  samenwerking  met  De  Voorste  Venne  hadden  we  af  kunnen  spreken  deze  film  te  vertonen.  En  dat  was  een  
goede  afspraak,  want  tachtig  personen  hadden  zich  aangemeld  en  die  hebben  zich  zeker  niet  verveeld.    
Dat  bleek  wel  na  afloop,  toen  onder  de  aangeboden  koffie,  de  opgedane  indrukken  overal  te  horen  waren.    
Mocht  u  de  film  nog  niet  gezien  hebben,  hij  wordt  nog  vertoond  op  diverse  locaties  en  is  zeker  de  moeite  
waard.  

  
Rectificatie  
In  het  programmaboekje  van  de  Zomerschool  hebben  wij  op  vrijdag  5  augustus  een  film  opgenomen  die  dan  
niet  vertoond  wordt.  King  Richard  is  een  mooi  alternatief.    
De  dramafilm  King  Richard  is  gebaseerd  op  een  waargebeurd  verhaal  dat  iedereen  zal  inspireren.  Volg  het  
verhaal  van  Richard  Williams,  een  volhardende  vader  van  Venus  en  Serena  Williams,  de  twee  grootste  
atleten  aller  tijden  die  de  wereld  van  tennis  uiteindelijk  voorgoed  zullen  veranderen.  
De  tweemaal  voor  een  Oscar  genomineerde  Will  Smith  neemt  de  hoofdrol  van  Richard  voor  zijn  rekening,  
onder  regie  van  Reinaldo  Marcus  Green  (Monsters  and  Men).  Met  een  duidelijk  beeld  van  hun  toekomst  voor  
ogen  en  met  behulp  van  onconventionele  methodes  is  Richard  vastbesloten  om  van  Venus  en  Serena  
Williams,  die  opgroeien  in  de  arme  wijk  Compton,  wereldberoemde  tennissterren  te  maken.  Deze  ontroerende  
film  belicht  hoe  belangrijk  familie,  doorzettingsvermogen  en  onwrikbaar  vertrouwen  zijn  om  iets  onmogelijks  te  
bereiken  en  de  wereld  te  veranderen.  
    
Zondag  17  juli:       
  
          
Maandag  1  t/m  vrijdag  12  augustus        
Maandag  12  september     
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Wandelen  in  de  Loonse  Duinen  
Zomerschool  
Van  Gogh  Museum  Amsterdam  

&

AGENDA

&

!

!
Zondag!5!juni:!Route!van!de!kunst.!Heusden.!Gehele!dag.!
!

Maandag!6!juni:!Route!van!de!kunst.!Heusden.!Gehele!dag.!

&&&&&&&&&&&&Juni&2022&
&&

!

Woensdag!8!juni:!Computerhulp.!Hunenhof.!9.30!–!11.30!uur!
!

Woensdag!8!juni:!Kienen.!D’n!Elshof.!13.30!uur!
!

Woensdag!8!juni:!Repair!Cafe.!Stulp.!19.00!uur!
!

Vrijdag!10!juni:!Kaarten.!D’n!Elshof.!19.00!uur!

&
&
Zaterdag!11!juni:!Musical:!Ver,!ver,!ver!weg!van!hier.!De!Steeg!13.00!uur,!
16.00!uur!of!20.15!uur.!
&
Zondag&12&juni:&Seniorencafe&(zang).&De&Mand.&14.00&uur&
&
Maandag!13!juni:!Fietsvalpreventie!(theorie).!Bibliotheek!Drunen.!9.00!uur!
&
Maandag!13!juni:!Film:!I!care!a!lot.!Voorste!Venne.!19.30!uur!
&
Dinsdag!14!juni:!Fietsvalpreventie!(theorie).!Bibliotheek!Oudheusden.!!
9.00!uur! &
Woensdag!15!juni:!Fietsvalpreventie!(theorie).!Bibliotheek!Vlijmen.!!
&
9.00!uur
&
Vrijdag!17!juni:!Klassiek!met!Kees.!D’n!Elshof!13.45!uur!
&
Zaterdag!18!juni:!Plantenfestijn.!Nieuwevaart!62!Sprang!Capelle.!10.00!–!
16.00!uur!
&
Zondag&19&juni:&Wandelen&Duinen.&Roestelberg.&10.00&uur&
&
Maandag&20&juni:&Film&Voorste&Venne.&13.30&uur&
&
Woensdag!22!uni:!Computerhulp.!Hunenhof.!9.30!–!11.30!uur!
!

Zaterdag!11!juni:!Drunense!Deining.!Bibliotheek!Drunen.!11.00!uur!
!

!
!

Doorlopende&activiteiten&&
&
Zondag&26&juni&t/m&vrijdag&1&juli:&
Meerdaagse&busreis&Ootmarsum&
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!

!

!

Wekelijkse&bijeenkomsten

!

!
!

!

!

&

Woensdag!22!juni:!Kienen.!D’n!Elshof.!13.30!uur!
!

Donderdag!23!juni:!Alzheimer!Cafe.!De!Hop.!20.00!uur!
!

!
!

Bingo:!maandag!13.30!uur.!de!Korf.!!Aanmelden!
Annemarie!van!Bladel.!Tel.:!0735114660!
!
Bridge:!woensdag!13.15!uur.!Hunenhof!
!
Digicafe:!!
dinsdagochtend!in!bieb!Drunen!10.00!uur!
woensdagmiddag!in!bieb!Vlijmen!14.00!uur!

!

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,!OudbHeusden.!
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!!

Maandag&18&juli:&Film&Voorste&Venne.&13.30&uur&

!

Vrijdag!24!juni:!Mozaïek!workshop.!Voorste!Venne.!14.00!uur!
!

!

Vrijdag!24!juni:!Kaarten.!D’n!Elshof.!19.00!uur!
!

Zaterdag!25!juni:!Harmonie!Drunen.!Voorste!Venne.!20.15!uur!
!

Zondag!26!juni:!Utopia!Klassiek.!Voorste!Venne.!11.00!uur!
!

Donderdag!30!juni:!Fietsvalpreventie!(praktijk).!9.30!uur!of!12.30!uur!of!
15.00!uur.!(Tweede!verplichte!bijeenkomst!op!7!juli)!
!

Zondag&17&juli:&Wandelen&duinen.&Bos&en&Duin.&10.00&uur!
!

Maandag&1&augustus:&Zomerschool&gaat&van&start&
!
!
!
!
!
!
!
*&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:!Burgemeester!Steinbachstraat!15,!!5151!BV!!Drunen.!Tel.!06!1176!0048! !
!
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