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Ook dit jaar willen we middels deze nieuwsbrief weer laten weten welke leuke dingen we met het 
geld van de Club van 100 hebben kunnen doen. 
 
 
Heilight Parade, 10 maart  
Ook dit jaar bezochten we weer de Heilight Parade, de fraaie lichtjesoptocht in Deurne. 
 
Funpop, 26 mei 
Eind mei bezochten we Funpop in Horst. Dit is een leuk festival waar veel te zien en te beleven is. De 
artiesten die optraden waren o.a. Maan, Wolter Kroes, Lange Frans en nog vele anderen. 
 
Buurt-barbecue 
Elk jaar doen we mee met de buurt-barbecue. Het is er gezellig, we spreken dan mensen uit de buurt 
en de barbecue smaakt altijd lekker. 
 
Kermis in Asten  
Een bezoek aan de kermis is altijd leuk, vanwege de attracties natuurlijk maar ook omdat we daarna 
ergens wat lekkers gaan eten. Daar houden wij wel van! 
 
Huifkartocht, 23 juli 
Twee prachtig uitgedoste ‘knollen’ waren ingespannen en stonden klaar om ons anderhalf uur mee 
te nemen in de huifkar. Het zeil over de huifkar beschermde ons tegen de hitte en ‘pof’. Onderweg 
hebben we met zijn allen naar muziek geluisterd, gezongen en genoten van een koel drankje en een 
lekkere versnapering. We genoten van de tocht. Na afloop volgde nog een welverdiend dankwoordje 
en applausje voor de koetsier. 
 

 
 
 



Zwemmen in Vlierden, 24 juli 
Onze gastvrouw had een mooi zwembad geregeld met de nodige zit- en ligplekken. Dankzij de 
tropische temperaturen was het een dagje van relaxen in het water, pingpongen, luieren, bewegen in 
de schommelstoel en wegdromen in de hangmat. Een plek om met elkaar en voor elkaar bezig te zijn, 
wat ook een van de doelstellingen van Tweedelig is. Stralende gezichten waren er bij de uitgebreide 
lunch. Heerlijk!!!  
 

 
 
 
Bezoek aan Betsie’s Hof, 25 juli 
Een welkomstbord met ‘Welkom Tweedelig’ gaf ons meteen het gevoel dat we hier welkom waren. 
Betsie serveerde koffie, thee, gekoeld water en heerlijke wafels met eigengemaakte jam en 
slagroom. Daarna volgde een wandeling door de ruim aangelegde tuin en een bezoekje aan het 
knusse ouderwetse winkeltje uit grootmoeders tijd. Vervolgens kozen we een picknickplek onder de 
kersenboom, waar we onze meegebrachte broodjes heerlijk konden nuttigen. Tot slot dronken we 
nog een glaasje bowl van vers fruit. Rond 14.30 uur namen we met de nodige dank-je-welletjes 
afscheid van Betsie. Het was geweldig.  
 

 
 
 
Bezoek aan het EDAH Museum, 27 juli 
Een verrassende dag. We kregen een leuke rondleiding waarbij een mevrouw iedereen zo veel 
mogelijk bij de interessante verhalen probeerde te betrekken. De twee uurtjes ‘van toen naar nu’ zijn 
dan ook voorbij gevlogen. 
 

  
 
 
Zwemmen in Vlierden, 30 juli en 1 augustus  
Vanwege het tropische weer zijn we met zes bewoners nog twee keer gaan zwemmen.  
 



Bezoek aan de bioscoop  
Zes bewoners bezochten ’s avonds de bioscoop. Ze gingen naar een film die ze zelf mochten kiezen.  
 
Bowlen 
Met acht personen gingen we bowlen in Asten. We mochten meteen beginnen, de stand werd goed 
bijgehouden, met een winnaar tot besluit. Maar het was bovenal erg gezellig!  
 

 
 
 
High tea op Tweedelig, 31 juli 
Dinsdagmiddag hebben we met enkele bewoners heerlijke hapjes gemaakt die we ’s avonds lekker 
buiten in de patio hebben opgegeten. En met als toetje nog een lekker schaaltje ijs! 
 

 
 
 
Bezoek aan het Boerenbondmuseum in Gemert, 3 augustus 
We zijn naar het kapelletje gelopen, hebben een houtzagerij gezien, een klompenfabriek, een 
schoolklas van vroeger, een snoepwinkeltje met snoepjes van vroeger waar we allemaal een zakje 
snoepjes mochten uitkiezen, een varkensstal met varken Betsie, een kippenren, een ‘heuske’ van 
vroeger en nog een heleboel meer. Daarna volgde nog een picknick met de meegebrachte broodjes 
en drinken.  



 

 
 
 
Barbecue op Tweedelig, 4 augustus 
Op zaterdagavond hebben we de vakantie-activiteiten afgesloten met een BBQ voor alle bewoners 
samen met hun ouders. We hebben heerlijk gegeten en lekker gekletst. Het was heel gezellig. 
 
 
 

Bezoek aan het Eftelingtheater, 23 december 
 

 
 
In dit theater waren optredens te zien van goede en kleurrijke acrobaten. Het was heel gezellig. Hier 
zouden we elk jaar wel naartoe willen, aldus enkele bewoners.  
 
 
Club van 100 
Van het potje van de Club van 100 kochten we voor onze bewoners ook nog een cadeautje voor hun 
verjaardag. Ook zijn er weer diverse knutselmaterialen aangeschaft. 
 
 
 

Zoals u kunt lezen wordt het geld dat u jaarlijks doneert goed besteed. 
We hopen daarom ook dit jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen! 


