
NIEUWSBRIEF  4 
voor de leden van de Club van 100 
februari 2015. 

 
Ook dit jaar willen we jullie middels deze 

nieuwsbrief weer laten weten welke leuke 

dingen we met het geld van de Club van 

100 hebben kunnen doen.  

 

Funpop in Horst 

Ook weer in het programma van 2014! 

Funpop is een 2 daags popfestival voor 

mensen met een beperking in het 

Kasteelpark in Horst. (We gaan daar 1 dag 

naartoe). Het festival wordt mede 

gesubsidieerd door de NSGK, Fonds 

Verstandelijk gehandicapten en Provincie 

Limburg. Er treedt altijd een aantal 

artiesten op die wij erg goed vinden.  
   

Efteling 

Onverwacht konden we in april een dagje 

naar de Efteling. Ouders hadden bij de 

Bankgiro loterij kaartjes gewonnen voor de 

Efteling, met geld van de Club van 100 

erbij voor het natje en droogje konden we 

een fijne dag uit! 

 
 

Concerti Fetti 

In mei gingen enkele bewoners naar 

Concerti Fetti, een concert, georganiseerd 

door Stichting Gehandicapten Concert 

Eindhoven. Hier treden ook weer artiesten 

op met het Nederlandstalig lied. Dit 

concert wordt mogelijk gemaakt doordat 

de Stichting jaarlijks een sponsordiner 

verzorgt. 

 

Moederdag 

Onze moeders hebben we verrast met een 

High Tea.  

Een grote tafel stond gezellig gedekt klaar. 

Met hulp van onze vrijwilligers hadden we 

heerlijke hapjes gemaakt!  

Er waren soepjes, hartige taartjes, 

sandwiches en allerlei zoete lekkernijen! 

Iedereen heeft heerlijk gesmuld. 

 

 

 

 

 

Vaderdag  

de vaders waren jaloers op de moeders, 

dus moesten we voor hen ook iets 

verzinnen. Ze kregen een uitnodiging voor 

een borreluurtje. Hiervoor hadden we ook 

weer met de vrijwilligers allerlei hapjes 

gemaakt. Ook hadden we gezorgd dat 

de vaders na afloop door hun BOB werden 

opgehaald! 
 
 

Zomervakantie 

In de zomer nemen we allemaal tegelijk 2 

weken vakantie op. In die weken is er een 

speciaal vakantieprogramma bij 

Tweedelig. We gingen naar: 

Zoo park Overloon 

Onze eerste activiteit was een dagje naar 

het dierenpark in Overloon. Toen we daar 

aankwamen zijn we meteen de dieren 

gaan bekijken. Vanwege een fikse 

regenbui moesten we even pauzeren. We 

zijn met z’n allen op een terrasje onder de 

parasols gaan zitten. Daar hebben we 

lekker wat gegeten en gedronken, dit was 

net zo gezellig als de dieren bekijken.  

Brownies en Downies en de Koeckepanne 

We gingen die week ook een keer naar 

Brownies en Downies in Asten, waar Frank 

en Greetje werken. We hebben daar 

gezellig wat gedronken en kregen er een 

cake/je of een brownie bij. 

OM 17.00 uur gingen we met taxi´s naar 

de Coekepanne in Lierop om een lekkere 

pannenkoek te eten. 

 
middagje zwemmen 

De zus van Carole heeft een groot 

zwembad in de tuin en zij nodigde ons uit 

voor een zwempartijtje. Altijd gezellig! 

Boerderijbezoek 

We gingen naar de boerderij van Fam 

Mennen in Helenaveen.  

Er stond een paard met wagen klaar 

waarin we een ritje mochten maken. 

We kregen gebak en ranja koffie thee en 

veel lekkers. 

We konden er kijken naar het schapen 

drijven. Daarna maakten we een rondje 

over de boerderij. Er waren schapen met 



lammetjes, kippen met kuikentjes, koeien, 

varkens, herten en pauwen, 

Iedereen heeft genoten op de boerderij 

en we ging met een goed gevoel naar 

huis. 

Op weg naar huis hebben we nog een 

terrasje gepikt. 

 
Cabrio bustour 

Om half twee vertrok de bus vanuit het  

museum Klok en Peel.  

De gids vertelde veel over de Peel. 

Wij zijn naar Asten, Heusden, Helenaveen 

en ook nog naar Neerkant gereden. 

In Heusden bij de Peel werden we 

opgewacht met peperkoek en thee. 

Via Neerkant reden we naar Helenaveen 

richting de Willem III Hoeve. Daar kregen 

we een ijsje. 

We kwamen ook door Liessel en 

vervolgens een heeeel klein stukje door 

Vlierden waarna we via Ommel weer 

terugreden naar Asten. Een leuke rit! 

Uit eten: 

We gingen ook een keer uit eten bij de 

Hoofdzaak in Liessel. Dat was erg gezellig! 

Toverland Sevenum; 

Ook dit uitje stond dit jaar weer op het 

programma. 

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”. Ook hebben 

we de Magische vallei bezocht. 

Hartstikke gezellig allemaal!  
Barbecue: 

De vakantieweken werden afgesloten met 

een geweldige Barbecue in de tuin van 

ons eigen mooie huis! 

 

 

 

 

 
Het huis van Sinterklaas; 

Enkele dagen voor het Sinterklaasfeest 

gingen we met enkele bewoners naar het 

Huis van Sinterklaas in het Kasteel van 

Helmond. Eerst gingen we naar het 

Sinttheater, daar draaide een film over 

Sinterklaas. Daarna mochten we naar een 

tent waar heel veel zwarte pieten waren. 

We kregen pepernoten en zongen samen 

sinterklaasliedjes. Ook mochten we met de 

pieten op de foto. Het spannendste was 

natuurlijk het bezoek aan het huis van 

Sinterklaas. In de pepernotenbakkerij 

mochten we meehelpen met pepernoten 

maken. We kregen allemaal een 

cadeautje van Sinterklaas.  

 

Van het potje van de Club van 100 

kochten we ook nog voor alle bewoners 

een cadeautje voor hun verjaardag. Ook 

zijn er diverse knutselmaterialen 

aangeschaft. 

 

 

 

 

Zoals u kunt lezen wordt het geld dat u 

jaarlijks doneert goed besteed.  

We hopen ook dit jaar weer op uw 

bijdrage te mogen rekenen! 

 

Mocht het zijn dat storting in 2014 aan uw 

aandacht is ontsnapt, we ontvangen het 

nog graag! 
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