
NIEUWSBRIEF  5 
voor de leden van de Club van 100 
januari 2016. 

 
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.  
 

Bezoek aan The Sound of Music 

 
De kaartjes werden gesponsord door 

iemand  die ze gewonnen had bij de 

Postcodeloterij.  

Op 14 maart om 11 uur vertrokken 6 

bewoners en 2 ouders met de auto naar 

station Helmond richting Breda. Daar 

genoten we van een supermooie musical. 

In de pauze genoten we van gebak en 

een drankje. Het was een heel gezellige 

dag. De treinreis is betaald vanuit de Club 

van 100. 

 

Funpop in Horst 

Ook dit jaar was het weer zingen, dansen 

en feesten op Funpop. 

Er waren optredens van leuke artiesten, 

zoals Nielson, O’G3NE, Vinzent, Popgunn 

en Anita Meyer. 

’s Morgens regende het wel, maar we 

konden in de grote tent schuilen. 

’s Middags hebben we veel optredens 

gezien. Het was voor ons allen een mooie 

en gezellige dag. ’s Avonds aten we friet 

en snacks op Tweedelig. Lekker!!!! 

 

 
   

Buurt BBQ 

Zoals elk jaar namen we deel aan de  

buurt BBQ op de Zagershof. 

We hebben heerlijk gegeten en gekletst 

met sommige buren. 

De bijdragen voor de BBQ kwam uit de 

activiteitenpot. 

 
 
 

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: 

 

Openluchtmuseum in Eindhoven  

We vertrokken om 11 uur naar Eindhoven, 

het was die dag erg warm. 

Alles is daar oud, prehistorisch zoals dat 

heet, mensen in oude kleding en huizen 

zonder airco. 

We hebben daar rondgelopen, sommigen 

hebben een amulet gemaakt van klei,  

anderen maakten vuur of verwarmden 

een appel in het vuur en weer anderen 

werden aan de schandpaal gezet, waar 

men wel erg om moest lachen. We 

hebben daar ijs gegeten, wat gedronken 

en gepicknickt.  

                                        
BBQ op Tweedelig  

Wat hebben we weer genoten en wat 

was het eten lekker, we hebben zelf de 

boodschappen gedaan en zelf de salades 

gemaakt en alle lekkers samen bereid. En 

ook de weergoden waren ons goed 

gezind. Kortom, een erg geslaagde BBQ.  

 

           
 

Blotevoeten pad in Griendtsveen 

s’ Middags hebben we eerst een 

overheerlijke uitgebreide lunch gehad in 

De Zwaan in Zeilberg. 

Bijna iedereen heeft daarna met zijn blote 

voeten door de modder gelopen. We 

hebben veel verschillende paden 

bewandeld met steeds een andere 

ondergrond. Na afloop konden we 

gelukkig onze voeten wassen en afdrogen 

met een handdoek.  

 

 

 

 

                                        



 

De Brabantse Kluis in  

Aarle-Rixtel en het Biggetjesbos 

Eerst genoten we van koffie met vlaai  bij  

de Brabantse Kluis. Daarna hebben we de 

koeienstal bezocht. Er was net een 

kalfjestweeling geboren. We hebben ook 

nog varkens gezien. Vervolgens zijn we 

naar de kloostertuin gegaan en daarna 

zijn we het biggetjes pad gaan lopen. 

          
 

 

Uit eten bij “de Hoofdzaak” in Liessel 

Hier komen we ieder jaar, omdat het zo 

lekker en gezellig is.  

Je hebt een keuzemenu, dus voor elk wat 

wils.  

We hebben veel lol gehad! 

 

De Pannenkoekenboot in Baarlo 

Iedereen vond dit uitstapje tot besluit van 

de vakantieweken erg leuk!  

Soep, pannenkoeken naar keuze die je 

zelf mocht versieren en als afsluiting nog ijs 

wat je zelf mocht versieren. We hebben in 

totaal 3 uur gevaren en genoten op het 

dek in de zon. Op de terugweg in de auto 

begon het te regenen en in Asten 

regende het pijpenstelen, maar wij 

hadden ons prima vermaakt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Het huis van Sinterklaas; 

Op vrijdag 4 dec. vertrokken we met bijna 

alle bewoners met de auto naar het huis 

van Sinterklaas. Eerst bezochten we de  

Post Piet, daarna gingen we naar de 

slaapkamer van de pieten en bezochten 

de Pietenschool en de pakjeskamer. We 

mochten pepernoten rollen in de 

pepernotenbakkerij. (helaas niet eten). 

Daarna hebben we veel en hard 

gezongen want Sinterklaas moest nog uit 

zijn slaapkamer komen. Er waren veel 

pieten en het paard Amerigo stond in de 

stal. We hebben warme chocolademelk 

gedronken en kregen een snoepzak en 

een mandarijntje mee naar huis. En ’s 

avonds brachten de zwarte pieten ook 

nog een bezoek aan Tweedelig. Waar 

iedereen heel blij mee was. 

 

Lunchen  bij Pesos 

Om het jaar af te sluiten hebben we op 30 

december genoten van een heerlijke  en 

gezellige lunch bij Pesos in Asten.   
 
 

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! 
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