
NIEUWSBRIEF  7 
voor de leden van de Club van 100 
februari 2018. 

 

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. 

 

Bezoek Heilight Parade in Deurne 

In maart zijn we wederom met meerdere 

bewoners gaan kijken naar de Heilight 

Parade. Dit is elk jaar weer een mooi 

lichtjesspektakel. 

 

Muziekfeest op het plein in Hilvarenbeek 

Twee bewoners zijn hier ’s avonds naartoe 

geweest, waar ze hebben genoten van 

optredens van bekende artiesten zoals 

Frans Bauer, Danny Froger, Wolter Kroes, 

Frans Duijts, Sieneke, Jan Smit, André 

Hazes, Jannes en nog vele anderen. Het 

was een fantastische avond. 

 
 

Funpop in Horst 

Op zaterdag 20 mei zijn we met een 

aantal bewoners naar Funpop geweest. 

We hebben genoten van optredens van 

Frans Duijts, Diggi Dex, Waylon, Henk Dissel, 

Fragment enz. Tijdens de optredens 

stonden we dicht bij het podium, zodat we 

alles goed konden zien en lekker mee 

konden zingen en dansen. Tussendoor 

hebben we genoten van het mooie weer 

en gepicknickt. Het was erg gezellig. 

 

Buurt-barbecue 

Ook dit jaar bezochten we de buurt-BBQ in 

onze straat. We hebben weer lekker 

gegeten en contact gemaakt met onze 

buren. 

 
 

Bezoek concert Guus Meeuwis 

In juni zijn we met een aantal bewoners op 

zondagmiddag naar het concert van 

Guus Meeuwis geweest. Het was mooi 

weer, we hebben in Eindhoven onze 

broodjes opgegeten en daarna gezongen 

en gedanst op de muziek van Guus. Na 

afloop hebben we friet gegeten in Asten. 

Het was een fantastische dag! 

 
 

ZOMERVAKANTIE 

Dit jaar hebben we de bewonersgroep in 

tweeën gedeeld. Elke groep had 2 weken 

een vakantieprogramma. We hebben 

hiervoor gekozen omdat de interesses 

nogal verschillen. 

 

JULI 

 

Zwemmen in de IJzeren Man 

We hebben flink gezwommen en 

gespeeld in het water. Daarna hebben we 

nog genoten van chips en frisdrank en een 

ijsje na. 

 

Bezoek aan de snoezelbioscoop van ORO, 

op het Rijtven in Deurne 

We hebben de speeltuin bezocht, daarna 

op het terras wat gedronken en een ijsje 

gegeten. En tot besluit hebben we heerlijk 

ontspannen film gekeken in de 

snoezelbioscoop. 

 
 

Bezoek Klein Costa Rica in Someren 

We hebben vlinders, vogels, vissen en nog 

veel meer moois gezien. Op het terras 

hebben we wat gedronken en genoten 

van appeltaart met slagroom. 

 

 



 

Bezoek aan de kermis in Asten 

We hebben in de achtbaan en in de rups 

gezeten en daarna zijn we bij Brownies en 

Downies op het terras neergestreken. 

 

 

Huifkar rijden in Bakel 

Met auto’s naar Bakel waar we 

overstapten in een huifkar. Onderweg veel 

gezien en flink liedjes gezongen! Daarna 

hebben we ’s avonds thuis  heerlijk 

Chinees gegeten. 

 

High tea op Tweedelig 

’s Morgens hebben we allemaal geholpen 

bij de voorbereidingen en daarna hebben 

we genoten van een heerlijke, uitgebreide 

high tea.  

 

AUGUSTUS 

 

Bezoek aan de bioscoop 

We hebben deze avond twee films 

bezocht, voor ieder wat wils. 

 

 
Bezoek aan de pannenkoekenboot in 

Baarlo 

Dit uitstapje hebben we met z’n allen 

gedaan. Heerlijk ontspannen een stukje 

varen en ondertussen lekker 

pannenkoeken eten met als toetje ijs.  

 

 

Bezoek aan de schoonheidsspecialiste 

Drie dames hebben erg genoten van een 

massage en een gezichtsbehandeling. 

 

DAF-museum 

Twee bewoners gingen naar het DAF-

museum in Eindhoven. Ze hadden een 

geweldig leuke middag tussen de auto's, 

vrachtwagens en bussen van DAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan het Missiemuseum in Steyl 

Met een aantal bewoners bezochten we 

dit museum in de buurt van Venlo waar 

heel veel opgezette dieren te zien zijn. De 

dag werd afgesloten met Chinees eten. 

 
 

 

Herfstvakantie 

In oktober hebben we nog geknutseld, het 

thema was herfst. Iedereen heeft een 

pompoen versierd. Onze bewoners waren 

maar wat trots op hun mooie kunstwerkjes! 

 

 
 

 

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 heeft kunnen lezen wordt het geld 

dat u jaarlijks doneert goed besteed. We 

hopen daarom ook dit jaar weer op uw 

bijdrage te mogen rekenen! 
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