
NIEUWSBRIEF 
voor de leden van de Club van 100 
 
Sinds de opening van Tweedelig in juli 
2011 hebben wij, dankzij jullie als 
sponsoren, al een aantal leuke 
uitstapjes kunnen maken. Wij zijn jullie 
daar ook zeer dankbaar voor. 
We laten jullie even weten wat we 
allemaal hebben gedaan: 
 
Terrasje pikken: 
In de zomer hebben we kennis 
gemaakt met de terrasjes van Asten. 
Heerlijk om ’s avonds na een dag 
gewerkt te hebben, nog even een 
wandelingetje maken en dan lekker 
wat drinken op een terrasje. 
 
IJsje eten:  
In de zomervakantie naar de 
Wilhelmina hoeve in Helenaveen 
geweest en hebben daar allerlei  
verschillende soorten ijs geproefd.  
Jammie, dat was lekker!  
Er waren zoveel soorten 
dat wij niet eens wisten 
dat ze bestonden.  
 
 
 
 
Pompoendagen Asten: 
In de herfst zijn we naar de 
Pompoendagen geweest bij het 
museum in Asten. Daar hebben we 
een pompoen uitgehold en 
pompoenensoep gegeten en 
zelfgemaakte pannenkoeken. 

 
 
 
 
 

 
Bowlen: 
In het Wapen van Asten zijn we gaan 
bowlen. Dat was leuk en spannend. 
We wilden allemaal winnen, maar dat 
kan natuurlijk niet. Na een spannende 
strijd had Maurice gewonnen!  

 
 
Het kasteel van Sinterklaas: 
In december was het Sinterklaas, toen 
zijn we met z’n allen naar het kasteel 
van Sinterklaas geweest en daar 
hebben we een leuk gedicht over 
gemaakt:  

 
 
Op zondag 4 december 2011 hadden we 
een leuke dag, met op ons gezicht een 
mooie lach. In Helmond 
aangekomen, hebben we de speciale 
‘sint’trein genomen. Tjoeke, tjoeke zei de 
trein, ooooh wat was het ritje fijn. Toen 
waren we bij het kasteel, daar zagen we 
zwarte pieten, super veel. Maarten had zijn 
dans-pietje gevonden, en was meteen 
swingend aan haar gebonden. Bart en 
Carole hadden een mooie tekening 
gemaakt voor Sinterklaas en mochten 
deze afgeven bij de specialepost-
pieterbaas. Ook hebben we de 
slaapkamers van de pieten gezien, 
mochten we pepernoten bakken, liedjes 
zingen en kunstjes leren, dus pret voor tien! 
Natuurlijk zat de goedheiligman nog op 
ons te wachten, dus mochten we daar als 
laatste naartoe, zoals we al dachten. De 
Sint vertelde een mooi verhaal, over zijn 
bubbelbad en zijn feestmaal. Even later 
was de middag voorbij, we kregen een 
snoepzak en een appel, dus iedereen blij!  
 



Lunchen: 
 
We zijn ook nog gaan lunchen bij de 
Big Ben in Asten. Daar heb je allerlei 
gerechten op z’n “Engels”.  
 

Bioscoop: 

 

In de kerstvakantie waren de meesten 
ook een week vrij. We zijn toen naar 
de bioscoop geweest. Daar hebben 
we onder het genot van lekkere 
popcorn, chips en wat drinken 
genoten van de film Alvin and the 
chipmunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt bij Coppelmans: 

We ook nog naar Coppelmans in 
Deurne geweest en hebben we de 
kerstroute gelopen. Het thema was 
sprookjes, allerlei leuke 
kerstversieringen en opgezette dieren 
in dit thema. Daar hebben we ook nog 
wat gedronken en een lekkere wafel 
gegeten. 

 

 

Zoals jullie lezen, hebben we al een 
aantal heel, leuke activiteiten 
ondernomen, nogmaals hartelijk dank 
daarvoor !! 

We hopen dat jullie de nieuwsbrief 
leuk vonden en dat we ook dit jaar 
weer op jullie bijdrage mogen 
rekenen. 

Groetjes bewoners en medewerkers 
van Tweedelig 

Maart 2012. 


