
Voor de leden van de Club van 100 
Wij wensen U een gezond en goed 2020.  

NIEUWSBRIEF 9                                                                                    

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. Om te beginnen heeft elke bewoner een kadootje voor zijn verjaardag 

gehad. Verder zijn er diverse knutselmaterialen aangeschaft.  

Zaterdag 30 maart: Bezoek aan de Heilight Parade in Deurne. 

We zijn wij met acht bewoners naar de Heilight Parade in Deurne geweest. Zoals ook in voorgaande jaren was 
het weer een hele mooie optocht! Onze bewoners hebben genoten van de vele verlichte wagens en personen. 

 
 

 Zaterdag 25 mei: Bezoek aan Funpop in Horst 

Op deze dag zijn we met acht bewoners naar Funpop in Horst geweest. Wat was het geweldig weer!  
We hebben lekker geluncht en volop swingend en zingend genoten van de optredens:  

2 Brothers on the 4th floor        /        Nick en Simon 
Samantha Steenwijk                   /         Davina Michelle 
Dries Roelvink                              /         de gebroeders Rossig 

Het was een heel gezellige, leuke dag!  

 
 

 
Weekend 12 t/m 15 juli :  Kermis in Asten 

Ook dit jaar bezochten we de kermis in Asten. Dit was zoals altijd weer erg gezellig!!! 
Botsauto’s en rups waren het meest in trek.  Volgend jaar gaan we weer! 



Maandag 22 juli 

Rond 11.00 uur begaven bewoners, begeleiding en chauffeurs zich naar Dierenrijk Nuenen. Het is een prachtig 
park, goed onderhouden en met veel soorten dieren in een… “winterslaap”! Een buitentemperatuur van tegen 
de 30 graden maakte de dieren namelijk minder actief. Ze zouden aan de bewoners van Tweedelig een 
voorbeeld kunnen nemen: zij wandelden energiek over de wandelpaden (richting picknickplaats en restaurant) 
en lieten hun handen afsabbelen door kriebelvisjes. 

 

Dinsdag 23 juli 

Het zwembad in Vlierden vormde het decor voor een recreatieve “rustdag”. Alle ingrediënten voor een topdag 

waren aanwezig: tropische buitentemperaturen, mild zwemwater, een gastvrije omgeving en… uiterst 

gemotiveerde zwemmers, niemand uitgezonderd! Rond het middaguur werd gezorgd voor een overdadige lunch. 

  

Woensdag 24 juli 

Op deze dag stond een activiteit in het Wapen van Asten op het programma. We hebben daar heerlijk een 
partij professioneel gebowld. Zweten… niet alleen van de warmte, maar ook van de inspanning. Het was een 
geslaagde middag. We hebben na afloop nog een lekker ijsje gegeten. 

 

Maandag 29 juli 

Er was zonder meer sprake van een warm onthaal voor de deelnemers bij het bezoek aan het 
Draaiorgelmuseum in Helmond, met koffie/thee en een lekker stukje Helmondse vlaai. Even genieten dus, na 
de deskundige uitleg over verschillende orgels, groot en klein. Aan de uitnodiging om zelf de “draaistuurman” 
te zijn van een orgel, werd enthousiast gehoor gegeven. En als bewijs volgde het diploma orgeldraaien op 
“onze Klenne”. Op de dansvloer werd nog de tango en de foxtrot geoefend en natuurlijk de welbekende 
polonaise gedanst.  



 

Even later stonden we op de stoep van het Jan Vissermuseum. Na een korte picknickstop togen we naar de 
filmzaal en keken naar de oude ambachten van slachter en bakker. In het museum waren veel ambachten met 
behulp van voorwerpen en foto’s duidelijk uitgebeeld. Als afsluiting hebben we een tentoonstelling over oude 
brandweerwerktuigen en -auto’s bezocht. Sommige deelnemers mochten zelfs even achter het stuur kruipen! 

 

Dinsdag 30 juli 

Met een klein groepje echte speeltuinfans hebben we de speeltuin in de St. Jozefparochie in Deurne bezocht. 

 

Woensdag 31 juli 

Vandaag een topper, een voltreffer!! Onder een stralend zonnetje trokken we richting Well aan de Maas. 
Aldaar werd er langs de rivier gepicknickt en daarna nog even door het oude centrum gewandeld. Rond 13.00 
uur gingen we aan boord van de Maasboot Filia Mosae voor een rondvaart van bijna twee uur. Rond 15.00 uur 
hebben we in een eeuwenoud herenhuis, annex restaurant, nog even kunnen genieten van een heerlijk stuk 
gebak. Een aanrader voor volgend jaar! 



 

Vrijdag 2 augustus 

Bezoek aan Aardbeienland in Horst. Na aankomst in het sprookjesachtige themapark, genoten we eerst van  
een uitgebreide lunch. Een van de deelnemers vond het verstandig en raadzaam om bij het betalen van de 
entreegelden een puzzeltocht erbij te pakken. Ontbrekende woorden in de puzzel kwam je tegen op borden in 
het park. Wat is er flink hardop gelezen, het leek wel een middagje “aardbeiencollege” over allerlei soorten 
aardbeien. (Oplossing puzzeltocht: aardbeienladdertje) Een geslaagde middag! 

 

Zaterdag 3 augustus 
Met een barbecue voor alle bewoners, aanhang, medewerkers en ouders werden de vakantie-activiteiten 
afgesloten.  
 

Zaterdag 7 december hebben we mooie kerststukjes gemaakt. Dit vinden we allemaal erg leuk om te doen.  

 
 
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! 


