
NIEUWSBRIEF  3 
voor de leden van de Club van 100 
februari 2014. 

 
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 Horst; 

’s Morgens om 10.00 vertrokken we met z’n 

allen naar Funpop. We hadden veel 

goede zin en proviand meegenomen. 

Het regende een beetje, maar we de 

sfeer was prima. 

Er waren optredens van; helemaal 

Hollands , Xander de Buisonjé , lange Frans 

en anderen.  De gehele dag was er 

muziek op het podium en we hadden een 

mooie plaats ,vooraan in de tent 

bemachtigd waar we wat konden zitten , 

eten, drinken, snoepen,  bijkletsen en  

rusten als dat nodig was .  Ook was er een 

mooie snoezelruimte, waar sommige 

gebruik van hebben gemaakt.  Het was 

een superfijne dag en toen we op 

Tweedelig terug kwamen stond de friet 

klaar. 
   

Zwemmen in Arcen; 

We zijn een dagje heerlijk gaan zwemmen 

in het thermaalbad in Arcen. 

 

de ZOO in Duisburg; 

’s Morgens vertrokken we met 4 auto’s 

richting Duisburg. Het was een mooie dag. 

In de dierentuin hebben we eerst met z’n 

allen  

veel dieren bekeken zoals olifanten, tijgers, 

giraffen en ook de vissen in het grote 

aquarium. Na de lunch hebben we ons in 

2 groepen opgesplitst, omdat iedereen 

toch weer andere dieren wilde zien. Ook 

bezochten we de dolfijnenshow, echt 

supermooi. Tot slot hebben we nog 

genoten van een ijsje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De kasteelruïne Asten- Heusden; 

Op vrijdagmiddag 26 juli liepen we met z’n 

allen naar de kasteelruïne in Asten –

Heusden. We kregen daar een rondleiding 

door de ruïne en er werd ons van alles 

verteld over het ontstaan, de bewoners, 

het verval, wederopbouw ed. Ook zagen 

we de waterput die gerestaureerd was en 

vertelde Marianne Gommans in de kelder 

van het kasteel over de heksenvervolging. 

Het was warm weer en daarna gingen we 

naar het Anna Ceelen huis en kregen we 

appelvlaai met frisdrank. We hadden weer 

heel wat geleerd over de  

Geschiedenis van het voormalige kasteel. 

Het was een gezellige middag! 

 
 
 

Zwemmen in de Diepsteeckel; 

We zijn ’s morgens naar Someren gefietst 

met z’n allen. We zijn in het diepe en in het 

ondiepe zwembad geweest.  

We hebben in de zon gelegen en ons 

goed ingesmeerd. We hebben een ijsje 

gegeten en het prima naar onze zin 

gehad. 

Om 17.00 uur waren we terug. 

 

Toverland Sevenum; 

We gingen met 2 busjes naar toverland. 

We zijn in veel attracties geweest en ook 

nog nat geworden in het wildwater 

avontuur. Verder was er een nieuwe 

achtbaan de wervelwind en de hoogste 

en langste achtbaan Troy’ en hebben we 

de Magische vallei bezocht. 

Hartstikke gezellig allemaal. En dat zo 

dichtbij in Sevenum. 

 

 

 

 



 

 

IJs eten bij Hoeve Willem III : 

’s middags zijn we ijs gaan eten in 

Helenaveen. Dat is een mooie oude 

boerderij gelegen op het platteland. 

Ze hebben daar heel veel smaken en 

kleuren ijs. Het is leuk om zelf te kiezen en 

het ijs is daar overheerlijk. 

Je kunt je ijs buiten op het grote terras 

opeten.  We komen hier zeker terug!!!!!!!!!!! 

 

 
 

 

 

met een open bus van VVV Asten toeren 

door de omgeving; 

’s Middags zijn we vertrokken vanuit Asten, 

het was mooi weer. Je kunt veel zien en er 

wordt van alles verteld over de 

bezienswaardigheden en de omgeving 

van Asten, Heusden en Ommel. 

Je komt op plaatsen waar je nog nooit 

geweest bent en ziet hoe mooi de 

omgeving is. 

 

Uit eten in Liessel 

Op een zaterdagavond gingen we naar 

de Hoofdzaak in Liessel. Je kunt daar 

lekker en gezellig eten. Met zijn allen aan 

een lange mooi gedekte tafel. 

Het eten was heerlijk en de sfeer was 

goed. Na het eten zijn we een stukje gaan 

wandelen door Liessel, We hebben nog 

genoten van het mooie weer en daarna 

vertrokken we met een goed gevoel weer 

naar tweedelig. Hier komen we nog wel 

een keer terug! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJsfestijn in Deurne; 

In de Kerstvakantie gingen we naar de 

Markt in Deurne. 

Daar konden we kijken naar het schaatsen 

en het kampioenschap buikschuiven voor 

de jeugd. Als we er naar keken, kregen we 

het al koud. Al die rode buiken van de 

kou! Zelf hebben we genoten van een 

warm drankje. En wat rondgelopen. 

 

Oudejaarsavond; 

Om 17.00 uur zijn we met z’n allen gaan 

wandelen naar dinertijd in Asten. Om 

17.30 uur zijn we aan tafel gegaan en 

werd ons verteld wat de bedoeling was en 

waar alles stond.  Iedereen kon 

opscheppen wat men lekker vond, nou 

daar is goed gebruik van gemaakt. Het 

was er erg gezellig en het eten was 

HEERLIJK!!!. Na afloop zijn we weer terug 

gewandeld, af en toe hoorde we al 

vuurwerk. 

 

 

Zoals jullie lezen 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 
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