
NIEUWSBRIEF  2 
voor de leden van de Club van 100 

 

Ook dit jaar zijn wij weer heel erg blij, 

dat jullie ons gesponsord hebben. We 

hebben weer veel leuke uitstapjes 

gemaakt. In dit verslag kunnen jullie 

lezen en zien wat we zoals gedaan 

hebben. 

 

FUNPOP: 

In juni zijn we naar Funpop geweest. 

Een muziekevenement in Horst. Waar 

verschillende leuke zangers en 

zangeressen optraden. Nick en Simon, 

Dries Roelvink etc. Helaas was het erg 

slecht weer, waardoor we wat eerder 

naar huis zijn gegaan. Het regende de 

hele dag.  

 

  
 

DIERENTUIN OVERLOON: 

In juli zijn we naar de dierentuin in 

Overloon geweest. Een mooi park, niet 

te groot, zodat we ook alles rustig 

konden bekijken. Op de route lagen 

verschillende mooie plaatsen, waar 

we heerlijk gepicknickt hebben. Want 

als je een hele dag rondloopt, is wat 

lekkers op z’n tijd wel fijn. 

                          
         
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEELEXPRESS: 

In juli hebben we met de Peel Express 

een tocht door Heusden en omgeving 

gemaakt. Met z’n allen gezellig in een 

treintje. Onderweg werd er ook nog 

van alles verteld over de omgeving. 

 

                       
                                        

 

HUIFKARTOCHT: 

In augustus hebben we een 

huifkartocht gemaakt in Liessel. Het 

was toen een hele, warme dag, maar 

ondanks dat, hebben we genoten. 

Bij de locatie was ook een mooi 

overdekt huisje, waar we onze heerlijk, 

zelfgemaakt soep mee naar toe 

hadden genomen en lekkere broodjes 

knakworst, dat ging er goed in na een 

mooie tocht door de Peel.  

          

             
 

BARBECUE: 

Afgelopen zomer hebben we 

deelgenomen aan de buurtbarbecue. 

Fijn dat ze ook aan ons hadden 

gedacht, dat voelt goed. En het was 

fijn om eens met de buren te buurten 

onder het genot van een lekker hapje 

en drankje.  
 



 

DE EFTELING: 

Bij Albert Heijn kon je afgelopen zomer 

weer zegels sparen voor korting op 

Efteling-kaartjes. In september zijn we 

met de hele club naar de Efteling 

geweest. We hebben ’s morgens de 

groep opgesplitst, zodat iedereen in 

de attractie kon, waar hij / zij graag in 

wilde. Rond het middaguur zijn we 

samen gaan lunchen en hebben 

’s middags nog gezamenlijk 

rondgelopen. Bij de attracties hoefden 

we niet zo lang te wachten en we 

hadden goed weer. Als afsluiting nog 

een frietje gegeten en weer met de 

taxi naar huis. Moe maar voldaan! 

  

ATELIER 33: 

In oktober zijn we naar Atelier 33 in 

Liessel geweest. Een mooi, nieuw 

atelier waar we creatief bezig zijn 

geweest. Bijenwas op een warm 

strijkijzertje doen, dat op papier 

aanbrengen, los laten en weer op het 

papier aanbrengen. Hierdoor kreeg je 

hele leuke reliëfs in allerlei kleuren. Het 

resultaat daarvan hebben de 

bewoners in hun appartement/ kamer 

liggen. Iedere bewoner heeft 1 kaart 

afgegeven en daar gaan we nog een 

gezamenlijk schilderij van maken. We 

hebben daar ook heerlijk genoten van 

de zelf meegebracht lunch. We zijn 

heel gastvrij ontvangen. 

 

 

 

 

 

Zoals jullie lezen en op de foto’s zien, 

genieten wij heel erg van deze 

uitstapjes. Na het harde werken is het 

fijn om er met de groep eens lekker op 

uit te gaan. 

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 

Februari 2013. 
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