
NIEUWSBRIEF  6 
voor de leden van de Club van 100 
februari 2017. 

 

Ook dit jaar willen we jullie middels deze 

nieuwsbrief weer laten weten welke leuke 

activiteiten we met het geld van de Club 

van 100 hebben kunnen doen. 

 

Bezoek Heilight parade 2016 

 
Op zaterdag 5 maart 2016 hebben onze 

bewoners een bezoek gebracht aan de 

Heilight parade. Het was een hele mooie 

optocht, kijk maar naar de mooie foto. Na 

afloop hebben ze nog genoten van frietjes 

of een snack. 

 

Bezoek Fun Pop  

 
Op zaterdag 28 mei zijn we met 8 

bewoners naar Fun Pop in Horst geweest. 

Het was stralend weer. We hebben 

genoten van Martijn Fischer, The Kik, Wolter 

Kroes, Ali B en de BZB band. Tussen de 

optredens door gingen we naar ons plekje 

in de schaduw, waar we even konden 

uitrusten en afkoelen. ’s Middags hebben 

we een lekker ijsje gegeten. Dat ging er 

wel in met zo’n warm weer! Het was weer 

een geweldige dag! 

 

Buurt BBQ 

Ook dit jaar hebben we weer 

deelgenomen aan de BBQ van onze 

straat, Zagershof.  

Een gezellige activiteit met onze buren!  

 

Zomervakantie 

In de zomer hebben we een twee weken 

durend vakantieprogramma. Hierin doen 

we leuke uitstapjes, namelijk: 

 

 

 

 

Bezoek Oorlogsmuseum Overloon 

Deze dag was voor de meesten van ons 

een hele ervaring, we hebben veel 

indrukken opgedaan, ’s middags hebben 

we daar geluncht en later ook nog wat 

gedronken.  

 
Openluchtmuseum Nederweert 

In dit Openluchtmuseum heeft de tijd 

stilgestaan, alles is daar oud. Oude 

ambachten, oude klederdrachten en 

oude gebouwen.  

Enkele bewoners hebben zelf touw 

gedraaid. We hebben in de huifkar 

gereden en Limburgse vlaai gegeten en 

wat gedronken. Kortom een fijne, 

leerzame dag. 

 
Bezoek Den Bosch 

 
Met auto’s gingen we naar het station in 

Deurne. Van daaruit verder met de trein 

naar Den Bosch. In Den Bosch 

aangekomen, hebben we eerst genoten 

van een lekkere Bossche bol en wat te 

drinken. Vervolgens hebben we een 

rondvaart gemaakt op de Binnen Dieze. 

Dit was heel erg leuk! Na de rondvaart 

hebben we op een bankje onze broodjes 

opgegeten. Daarna zijn we naar de St. 

Jan gewandeld. Onderweg zagen we nog 

het snoepwinkeltje van Frans Bauer, dit 

was helaas gesloten. In de St. Jan hebben 

we wat rondgekeken en enkelen hebben 

meegedaan met de rondleiding. We zijn 

ook nog even gaan kijken naar het 

theaterfestival Boulevard. Daarna rustig 

naar het station gelopen. Met de trein en 

de auto weer naar huis, waar het eten al 

klaar stond. Het was een geweldige dag 

We hebben genoten! 

 



   

 

 

Bezoek Safaripark Beekse Bergen 

 
 

We zijn naar Safaripark Beekse Bergen 

geweest. We zijn daar dieren gaan kijken 

en ook de familie aap hebben we gezien. 

Daarna gingen we om half 1 lunchen. Het 

was mooi weer. Vervolgens zijn we met de 

bus wilde dieren van dichtbij gaan 

bekijken. De verzorger heeft veel over de 

dieren verteld. Ja, dat was heel erg 

interessant en mooi om te zien. Zo vertelde 

hij hoe oud de dieren kunnen worden, ook 

hebben we een gewei van een rendier 

vast mogen houden. De verzorger heeft 

boeiend verteld over de leeuw, giraf, 

olifant, tijger, krokodil en andere dieren. Er 

liep een giraf zo dicht bij de bus dat we er 

een mooie foto van hebben geknipt... 

Daarna hebben we nog een rondvaart 

gemaakt met de boot en uitleg gekregen. 

Het was een fantastisch mooie dag!!! 

 

Plaatgrillen buiten bij Tweedelig  

bij mooi weer kan het ook heel gezellig zijn 

in onze eigen tuin. Zeker als we dan ook 

nog eens lekker kunnen eten! 

 

 
 

Bezoek Oertijdmuseum ‘De Groene Poort’ 

(Dinosaurusmuseum) 

 

 
 

Als afsluiting van het vakantieprogramma 

hebben we chinees gehaald. Dit hebben 

we ons prima laten smaken. 

 

 

 

 

Het huis van Sinterklaas 

Ook dit jaar brachten we in december 

weer een bezoek aan het huis van 

Sinterklaas. Dit is een mooie traditie waar 

onze bewoners weer elk jaar van 

genieten. Een spannende en mooie tijd, 

met veel gezelligheid en natuurlijk weer 

leuke cadeaus. 

 

Kerststukjes maken 

Op zaterdagmiddag 17 december 

hebben we met velen kerststukjes 

gemaakt, de benodigde materialen zijn 

betaald uit de pot van de Club van 100. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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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