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Vernieuwend programma Zomeractiviteiten  
 

Allerlei evenementen en activiteiten kunnen 
weer! Wat een verademing is het na twee jaar 
corona dat we elkaar weer kunnen ontmoeten 
en samen leuke dingen kunnen doen. Dat geldt 
gelukkig ook voor de Zomeractiviteiten! Na 
twee jaar worden die als vanouds 
georganiseerd door de Katholieke Bond van 
Ouderen (KBO) van de afdelingen Bladel, 
Casteren, Hoogeloon, Hapert en Netersel. En 
ook dit jaar heeft de groep vrijwilligers hele 
verschillende activiteiten in dit 
programmaboekje weten te krijgen. Of u nu 
houdt van natuur, cultuur en vernieuwing of van 
creatief bezig zijn en sport en ontspanning; u 
vindt vast iets wat bij u past. 

 

Ga bijvoorbeeld lekker op pad in het prachtige natuurgebied de Baest of 
combineer een wandeling met een culinair uitje in Antwerpen. Houdt u 
van musea, ga dan mee naar het DAF-museum, het orgelmuseum of de 
Vondhoeve in België. Indrukwekkend en indringend is het bezoek aan 
Kamp Vught. Maar misschien herinnert u zich de Tweede Wereldoorlog 
liever op uw eigen manier; dat is voor iedereen anders. 
 

Zoekt u meer ontspanning bij de Zomeractiviteiten, dan is de huifkartocht 
door de natuur met een museumbezoek misschien iets voor u. U ziet er 
struisvogels en leert er over de verzorging van deze dieren. Of u doet 
mee met de activiteit rondom de oudhollandse spelen, het jeu de boules-
spel of het sport minigolf. 
Voor creatievelingen zijn er onder andere workshops Diamond Painting 
en Origami vouwen. En had u al ooit gehoord van Encaustic schilderen’? 
Schilderen met hete was met bijzondere resultaten; echt iets om uit te 
proberen! 
 
Ik twijfel er niet aan dat er iets bij zit voor iedereen. De activiteiten worden 
aangeboden tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Aanmelden voor 
verschillende activiteiten kan ook, want met zoveel aanbod kan het lastig 
kiezen zijn. 
Fijn dat er zoveel interesse is voor de Zomeractiviteiten en dat het 
mogelijk wordt gemaakt dankzij de inzet van een trouw team van 
vrijwilligers. Daar heb ik veel respect voor.  
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Mij rest nog u een hele fijne zomer te wensen, met leuke activiteiten en 
fijne mensen. Dit jaar waarderen we het extra dat we al die activiteiten 
weer samen kunnen ondernemen!  
   

Met hartelijke groet, 
Remco Bosma 

Burgemeester gemeente Bladel 
 

Mei 2022 

 
 
Voorwoord voorzitter Zomeractiviteiten 2022 

 
Fijn dat we weer van start kunnen gaan met een 
leuk, gevarieerd aanbod aan activiteiten. 
Natuur, cultuur, creativiteit, sport en museum 
wisselen elkaar af. 
Een lange tijd hield de corona ons in de greep en 
was organiseren door de maatregelen niet mogelijk. 
In 2021 hebben we op het allerlaatste moment nog 
de Alternatieve Zomeractiviteiten opgestart met 6 
mooie, geslaagde uitstapjes, omdat dit door 
versoepeling van de coronamaatregelen weer 
mogelijk was. 
Ik kan nu zeggen: “Het is gelukt om voor de 13e 

keer het plaatje van 3 weken op stap rond te krijgen. Dit jaar hebben we 
weer vele activiteiten voor u kunnen vastleggen. 
Deze zomeractiviteiten worden georganiseerd voor iedereen vanaf 50 jaar 
uit de gemeente Bladel. De Zomeractiviteiten vormen een 
samenwerkingsverband tussen de seniorenverenigingen Bladel, Netersel, 
Hoogeloon, Casteren en Hapert. In de werkgroep zijn alle dorpen door 
leden uit deze dorpen vertegenwoordigd. 
Het mooie hiervan is dat u geen lid hoeft te zijn. Iedereen is welkom om te 
genieten en zich te laten verrassen door de activiteiten, die zijn 
vastgelegd door de enthousiaste leden van deze werkgroep. 
 

Thea Rosch 
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Algemene informatie 
Ook in deze tijd hebben we weer een gemeentelijke subsidie mogen 
ontvangen. Op activiteiten tot en met € 4 zit geen subsidie. De 
consumpties en maaltijden komen voor eigen rekening, tenzij het anders 
staat vermeld bij de activiteit. 
U ontvangt altijd bericht of u kunt deelnemen of op de wachtlijst wordt 
geplaatst. Dit staat op de nota vermeld. 
 

Periode 

Wij hebben dit jaar voor u 27 activiteiten kunnen organiseren en 
vastleggen, die plaats vinden in de week van 1 t/m 19 augustus. 
 

Doel 
De werkgroep Zomeractiviteiten wil de stille periode doorbreken, waarin 
familie, vrienden en buren met vakantie zijn. Een periode van 3 weken 
met activiteiten om anderen en oude bekenden te ontmoeten. Een 
periode om te ontdekken, samen op te trekken en vooral om te genieten. 
 

Vervoer 
Men is zelf verantwoordelijk voor het vervoer. 

• Als u niet heeft aangegeven dat u vervoer aanbiedt of zelf vervoer 
nodig heeft, nemen we vooraf geen contact met u op. We gaan er dan 
vanuit dat we u treffen op de aangegeven tijd en plaats. Heeft u wel 
aangegeven dat u iemand kunt meenemen of vervoer nodig heeft, dan 
wordt u vooraf gebeld door de contactpersoon. 

• Bij ‘opmerkingen’ op het inschrijfformulier kunt u aangeven voor welke 
activiteiten u vervoer aanbiedt of nodig heeft.  

• Geef alleen aan dat u vervoer nodig heeft als u het echt niet zelf kunt 
regelen. In het verleden werd vaak vervoer geregeld en dan bleek het 
toch niet nodig te zijn omdat men het zelf al had gedaan.  

• Dit betekent ook dat bij warm en zonnig weer, u toch geacht wordt om 
te rijden, als u dat heeft aangegeven. Dit omdat de contactpersoon het 
vervoer anders niet goed kan plannen.  

• Personen die speciaal vervoer nodig hebben met een rolstoel dienen 
zelf voor vervoer te zorgen. 

• Wanneer men een rollator moet meenemen, wordt men geacht dit 
kenbaar te maken op het inschrijfformulier of bij de contactpersoon. 
Indien hieraan niet wordt voldaan loopt u de kans dat u niet kunt 
meerijden naar de activiteit. 
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Vergoeding auto 
De chauffeur krijgt per kilometer € 0,30 vergoed. De reiskosten p.p. staan 
vermeld bij iedere activiteit. Uitgaande van een bezetting per auto van 4 
personen. 
 

Privacy 
Voor het nagenieten worden er mogelijk foto’s gemaakt. Er zal gevraagd 
worden of u daar bezwaar tegen heeft en respecteren hierin uw antwoord 
 

Start inschrijving 3 juli. 
Ook dit jaar vragen wij u, als het mogelijk is, om via de computer aan te 
melden. Graag de betaling per automatische incasso, dan betaalt u € 2.- 
aan administratiekosten in plaats van € 3.- 
 
Wilt u erop letten om het volledige IBAN-rekeningnummer te 
vermelden. 
Als de automatische incasso niet mogelijk is, neemt de penningmeester 
contact met u op om de betaling te regelen. 
U kunt het handmatig ingevulde inschrijfformulier inleveren op de locaties, 
die aangegeven zijn op pagina 8. 
 
Wanneer u digitaal heeft ingestuurd, ontvangt u een bevestiging in uw 
mailbox. Het is daarom belangrijk dat u altijd uw juiste mailadres invult. 
Let op dat deze mail niet als spam wordt aangemerkt. 
 

Sluiting inschrijving 17 juli 
Deelname aan de activiteit gebeurt altijd op datum van binnenkomst van 
het inschrijfformulier. Na de inschrijfperiode krijgt u via een nota bericht of 
u kunt deelnemen aan de activiteit of op de wachtlijst wordt geplaatst. 
Bij afzegging kunnen we helaas geen geld terugstorten. 
Alleen in bijzondere situaties beslist de voorzitter van de 
Zomeractiviteiten. 
 
Bij verhindering dient u altijd de contactpersoon van de activiteit te 
waarschuwen. U mag niet zelf voor vervanging zorgen. 
Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alles wat uit hun deelname 
voortvloeit. 
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Inleveren aanmeld formulier 

  
Als u zich met een formulier aanmeldt dient u dit in te leveren op één van de 

onderstaande adressen, uiterlijk op zondag 17 juli.  
 

Bladel Emmaplein 2 
  

Casteren Het Nieveld 9 
  

Hapert De Vliegert 16 
  

Hoogeloon Driesboom 7 
  

Netersel Schuttersweg 2 
   

 
 
Heeft u genoten van de Zomeractiviteiten afgelopen jaren? Wat zou het dan fijn 
zijn als u onze werkgroep komt versterken om deze activiteiten voor alle 
senioren uit de hele gemeente de komende jaren te behouden.   
Neem contact op met onze voorzitter van de Zomeractiviteiten om u aan te 
melden of voor informatie; Thea Rosch, tel: 06-51284739  
 
De Zomeractiviteiten 2022 zijn voor alle 50-plussers uit de Gemeente 
Bladel. 
 

 

De activiteiten worden georganiseerd door: 
Seniorenvereniging Bladel  
KBO Casteren 
KBO Hapert 
Seniorenvereniging Hoogeloon  
KBO Netersel  
Website voor digitaal aanmelden seniorenverenigingbladel.nl 
  

https://seniorenverenigingbladel.nl/
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 01 Tai-Chi kennismaking in Bladel  
 

Tai Chi is een eeuwenoude 
Chinese bewegingskunst, een 
opeenvolging van ronde 
bewegingen die precies worden 
uitgevoerd en langzaam in elkaar 
overvloeien. Dit is een manier van 
bewegen die de gezondheid 
bevorderd. 
Tai Chi kan op iedere leeftijd, ook 
een verminderde conditie of een 
handicap is voor het beoefenen 

van Tai Chi geen probleem. 
 
Deze activiteit is incl. een kopje koffie/thee met iets lekkers. 

 

Dag  Maandag 1 aug 

Tijd   10:00 uur - 11:30 uur 

Tijd aanwezig  09:45 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 6 - Max 12 

Kosten  € 5,00 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft    € 1,- 

Begeleiding  Docente Maaike Wijn 

Adres locatie   De Schouw 
 Emmaplein 2 Bladel 

Tel.nr. locatie   0497-380433 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  Ja 

Contactpersoon   Toos Kneefel 

Tel.nr. vast / GSM  0497-384470 / 06-40941723 
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02 Minigolf - De Achterste Hoef Bladel 
 

Een uitstapje in de middag  om 
lekker actief bezig te zijn en te 
genieten van elkaars spel. Het 
terras is beschikbaar voor een 
kopje koffie/thee met gebak 
(inclusief) 
Deze Adventure Minigolfbaan 
heeft 18 holes met allerlei 
spannende obstakels voor extra 

uitdagingen. 
De winnaar of winnares wordt op het einde natuurlijk extra in het zonnetje 
gezet. U kunt nog gezellig vertoeven op het terras, maar dat is dan voor 
eigen rekening. 
 
achterstehoef.nl 
 

Dag  Maandag 1 augustus 

Tijd   14:00 uur - 16:00 uur 

Tijd aanwezig  13:45 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 10 – max 25 

Kosten  € 7,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft    € 1,- 

Begeleiding  Thea Rosch 

Adres locatie   De Achterste Hoef 
 Troprijt 10, Bladel     

Tel.nr. locatie   0497-381579 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  terras wel, de baan niet 

Contactpersoon   Thea Rosch   

Tel.nr. vast / GSM  06-51284739  
 
  

http://www.achterstehoef.nl/
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03 Museum de Bewogen jaren – Hooge Mierde 
 

Museum de Bewogen jaren kent een 
gevarieerde en omvangrijke collectie 
van gebruiksvoorwerpen uit de W.O. II 
en Nederlands-Indië. Er is een vaste 
opstelling in het museum die het 
verloop door de jaren heen schetst. 
Deze opstelling wordt regelmatig 
aangepast. Als bezoeker krijgt u een 
gids met extra informatie, deze kunt u 
tijdens uw wandeling door het museum, 
langs de vitrines, gebruiken. 
We beginnen dit bezoek met koffie/thee 
en wat lekkers. 

 
museumdebewogenjaren.nl 
 

Dag  Dinsdag 2 augustus 

Tijd   09:30 uur - 12:00 uur 

Tijd aanwezig  09:15 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Max 40 

Kosten  € 5,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Papieren gids in het museum 

Adres locatie   Floreffestraat 1,  
 5095 AV Hooge Mierde 

Tel.nr. locatie   013-5093133 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  Ja 

Contactpersoon   Mariet Verdaat 

Tel.nr. vast / GSM  0497-382919 / 06-46774240 

  

http://www.museumdebewogenjaren.nl/
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04 Creatief met klei - Koos Linnemans, Hoogeloon 

Deze middag gaan we onder 
leiding van Koos Linnemans 
werken met klei. Er zijn diverse 
voorbeelden aanwezig, voor in huis 
of in de tuin. De workshop begint 
met koffie/thee en iets lekkers. Na 
afloop zijn er nog lekkere hapjes 
met een wijntje, biertje of een sapje 

 

  
  

Dag  Dinsdag 2 aug 

Tijd   14:00 uur – 17:00 uur 

Tijd aanwezig  13:45 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 6 – max 10 

Kosten  € 27,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Koos Linnemans 

Adres locatie   Vessemseweg 21, 
 5528 CB Hoogeloon 

Tel.nr. locatie   06-55597219 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  Alleen rollator 

Contactpersoon   Rianne Beerens 

Tel.nr. vast / GSM  0497-682247 / 06-12084017 
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05 Wandeling Landgoed Baest - Middelbeers 
We beginnen met koffie en iets lekkers 
waarna de gids ons meeneemt voor de 
wandeling over het landgoed en 
bijbehorend park.  De wandeling loopt 
door de tuinen van het landgoed en 
indien gewenst door een gedeelte van 
het bos. Tijdens de wandeling krijgt u 
niet alleen uitleg over de aanwezige 
bloemen, planten en bomen maar 

komt ook de geschiedenis van het landgoed aan bod. Landgoed Baest 
kent een geschiedenis van zo’n 800 jaar. Het landgoed is ontstaan in de 
12e eeuw door de abdij van Berne en later uitgebreid door de abdij van 
Tongerlo.  Rondom het landhuis wordt een prachtige formele tuin 
aangelegd en elementen zoals de moestuinmuur hersteld. Rond het jaar 
2000 begint men met het herstel zodat dit unieke historische park zijn 
vorm ook voor de toekomst blijft behouden.    
  
landgoedbaest.nl 
 

Dag  Woensdag 3 aug 

Tijd   9:45 uur – 12:00 uur 

Tijd aanwezig  9:30 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 15 – max 20 

Kosten  € 7,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 3,- 

Begeleiding  Gids van locatie 

Adres locatie   Dr. Jan van de Mortellaan 3, 
 5091JJ  Middelbeers 

Tel.nr. locatie   013-5143560 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  nee 

Contactpersoon   Riek Lathouwers 

Tel.nr. vast / GSM  0497-682276 / 06-12926235 

  

http://www.landgoedbaest.nl/
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06 Jeu de Boules - Netersel 
Het verenigingsgebouw met de bijbehorende speelbanen van de jeu de 
boules vereniging De Soepele Pols uit Netersel 
staat voor ons klaar. Jeu de boules is een spel 
dat door bijna iedereen gespeeld kan worden en 
de regels die er voor gelden zijn niet moeilijk. Er 
is geen leeftijd aan verbonden maar als u een 
schouderblessure heeft kunt helaas niet 
meedoen. U heeft geen aparte schoenen of 
kleren nodig, maar u moet wel voor gemakkelijk 
zittende kledij zorgen. Ook speelmateriaal hoeft u zelf niet mee te 
brengen want dat is daar in voldoende mate aanwezig maar het mag 
natuurlijk wel. Er zullen mensen zijn die het spel uitleggen en voordoen 
hoe je het moet spelen. Er worden teams gevormd en er wordt een 
toernooi gespeeld, zodat er aan het eind van de middag een winnend 
team is. Bij mooi weer worden de buitenbanen gebruikt, bij slecht weer de 
binnenbanen. 
Meer informatie vindt u op: dspnetersel.nl 
 

Dag  Woensdag 3 aug 

Tijd   14:00 uur – 16:00 uur 

Tijd aanwezig  13:45 uur 

Vervoer en vertrektijd Eigen gelegenheid naar locatie 

Eten/drinken  Koffie of thee met cake, 
 1 consumptie, 2 snacks 

Aantal deelnemers  Min 15 – max 30 

Kosten  € 5,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Phil Spooren 

Adres locatie   Polderdijk 10, Netersel 

Tel.nr. locatie   06-48176382 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Sien Bleijs 

Tel.nr. vast / GSM  0497-681249 / 06-13195917 

 
 
  

https://www.dspnetersel.nl/
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07 Dagtocht Tomatenvrouwtje Kerkdriel 
 

Bij Natuurlijk Tomaat worden we 
ontvangen met koffie/thee met wat 
lekkers. Daarna krijgen we een 
rondleiding door de kassen. Daar wordt 
op innemende en ludieke wijze verteld 
hoe op biologische wijze tomaten 

gekweekt worden. Er kan volop geproefd worden. Hierna rijden we naar 
Kerkdriel waar we een boottocht maken over de Zandmeren en een stukje 
Maas. Na de boottocht rijden we naar Nistelrode voor een heerlijk diner 
voordat we weer naar Bladel rijden. 
 
natuurlijkhenriette.nl 
 

Dag  Donderdag 4 aug 

Tijd   09:00 uur – 20:00 uur 

Tijd aanwezig  07:45 uur 

Vervoer en vertrektijd  Bus vanaf De Schouw, Bladel 

Aantal deelnemers  Min 30 - max 50 

Kosten  € 67,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Gids bij rondleiding 

Adres locatie   Klein Dongenseweg 81,  
 Dongen 

Tel.nr. locatie   06-11885273 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  nee 

Contactpersoon   Mariet Verdaat 

Tel.nr. vast / GSM  0497-382919 / 06-46774240 

 
  

https://natuurlijkhenriette.nl/
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08 Origami in de Schouw 
Met allerlei gekleurde theezakjes 
worden mooie bloemvormen 
gevouwen zodat u na afloop met 
een vrolijk vaasje naar huis gaat. 
 
Natuurlijk wordt de koffie / thee met 
iets lekkers niet vergeten. 
 
Zelf meebrengen: 
- Snijmesje of hobby mes 

(geen  stanleymes) 
- Schaar 
- Snijmat of stuk karton 
  A4 formaat 
- Theezakjes liefst met veel  

kleuren 
 
 
 

 

Dag  Vrijdag 5 augustus 

Tijd   09:30 – 12:00 uur 

Tijd aanwezig  09:15 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 4 – max 15 

Kosten  € 10,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Mevr. A. van Rijswijk 

Adres locatie   De Schouw,  
 Emmaplein 2, Bladel 

Tel.nr. locatie   0497-380433 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Mariet Verdaat 

Tel.nr. vast / GSM  0497-382919 / 06-46774240 
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09 Bezoek DAF Museum, Eindhoven 
 

Bezoek aan het DAF 
Museum in Eindhoven. In 
het DAF Museum valt 
men van de ene 
verbazing in de andere. 
De vindingrijkheid die 
DAF-voertuigen kenmerkt, 
vanaf 1928 tot heden, zal 
ook de niet-deskundige 

bezoeker boeien. 
We starten om 13:30 uur met een kopje koffie of thee met een lekker stuk 
vlaai in het Daffetaria (inbegrepen).  
Daarna volgt een rondleiding met een gids van 1,5 uur in het DAF 
Museum. Indien gewenst kunt u na de rondleiding nogmaals door het 
museum lopen en eventueel nog iets drinken (voor eigen rekening). 
Museumkaart is geldig, neem deze mee. 
 
dafmuseum.nl 
 

Dag  Vrijdag 5 aug 

Tijd   13:30 uur - 16:00 uur 

Tijd aanwezig  13:15 uur 

Vervoer en vertrektijd Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 25 – max 50 

Kosten  € 13,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 4,- 

Begeleiding  Gids van het museum 

Adres locatie   Tongelresestraat 27, 
 5613 DA Eindhoven 

Tel.nr. locatie   040-2444364 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Rianne Beerens 

Tel.nr. vast / GSM  06-12084017 

http://www.dafmuseum.nl/
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10 Workshop Diamond Painting 
 

Wilt u kennismaken met een leuke 
hobby?  

Onder het genot van koffie of thee 
met iets lekkers gaan we een mooie 
kaart versieren. 
Diamond Painting is het plakken van 
kleine steentjes op kaarten of een 
ondergrond voor een schilderijtje.   
Zelf een schaar(tje) meebrengen. 
 
 

Dag  Maandag 8 aug 

Tijd   10:00 uur – 12:00 uur 

Tijd aanwezig  09:45 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 5 - max 15 

Kosten  € 5,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Alice Verdijk 

Adres locatie   De Schouw, Emmaplein 2, 
 Bladel 

Tel.nr. locatie   0497-380433 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Alice Verdijk 

Tel.nr. vast / GSM  06-13713662 

  

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0074/6622/1627/products/diamondpaintingkaarten_b073d430-398c-4b3d-a9b7-832152d6d801_1024x1024@2x.jpg?v=1620400603
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11 Bedrijfsbezoek Vencomatic Group, Eersel 
 

Vencomatic Group biedt oplossingen 
voor de huisvesting, eierverzameling 
en klimaatbeheersing voor alle soorten 
pluimveebedrijven. Met de slogan 
‘Think ahead with poultry people’ 
benadrukken zij hun innovatieve 
instelling en drukken zij hun 
waardering voor hun klanten en 
partners uit. Zij willen u graag laten 

weten wie ze zijn en wat ze tot nu toe hebben gedaan. 
Programma: 
13.30 uur ontvangst met koffie/thee en een koekje  
14.00 uur Presentatie in het auditorium of in de instructieruimte 
15.00 uur: Rondleiding door het bedrijf met een rondleider 
15.45 - 16.00 uur Einde bedrijfsbezoek. 
 
Vencomaticgroup.com/nl/ 
 

Dag  Maandag 8 aug 

Tijd   13:30 uur – 16:00 uur 

Tijd aanwezig  13:15 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 25 – max 75 

Kosten  € 6,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,50 

Begeleiding  Presentatie en rondleiding 
 door medewerkers 

Adres locatie   Venco Campus, 
 Meerheide 200, Eersel 

Tel.nr. locatie   0497-517380 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Rianne Beerens 

Tel.nr. vast / GSM  06-12084017 

 
 

https://www.vencomaticgroup.com/nl/
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12 De Ruurhoeve: Zelf een kaasje maken - Hoogeloon. 
 

Gaan kijken hoe kaas gemaakt wordt is 
heel leuk, maar zelf kaas maken is nog 
veel leuker. En dat gaat u doen in deze 
workshop. Bij ontvangst staat de koffie 
met iets lekkers klaar. We krijgen 
beschermende kleding en dan kunnen we 
aan de slag. Onder begeleiding van de 
“boerin” gaat u op ambachtelijke wijze 
een kaasje maken, zoals ze dat vroeger 

ook deden.       
Dit kaasje gaat eerst nog een poosje onder de kaaspers, dan heeft u mooi 
de gelegenheid om de boerderij te bezichtigen. Kijken naar de koeien en 
kalfjes, de grote kaasmakerij en boerderijwinkel. 
Na een uurtje is het persen van het kaasje klaar en kunt u het mee naar 
huis nemen. U krijgt tips en spulletjes mee om het kaasje te verzorgen, 
want meteen verorberen zit er niet in. Ook thuis moet het kaasje nog even 
doorrijpen. Daarna genieten bij een glaasje bier of wijn. 
 
ruurhoeve.nl 
 

Dag  Dinsdag 9 aug 

Tijd   10:00 uur – 12:30 uur 

Tijd aanwezig  09:45 uur 

Vervoer en vertrektijd Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 10 – max 30 

Kosten  € 22,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Erica Beerens 

Adres locatie   De Ruurhoeve, 
 Dominepad 7, Hoogeloon 

Tel.nr. locatie   0497-684041 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Thea Rosch 

Tel.nr. vast / GSM  06-51284739 

http://www.ruurhoeve.nl/
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13 Middagtocht voor mindervaliden naar Edah Museum 
 

Vandaag maken we een mooie maar 
rustige halve dagtocht naar het totaal 
vernieuwde Edah museum en 
draaiorgelmuseum in Helmond. Bij 
aankomst worden we ontvangen met 
koffie/thee en wat lekkers. Daarna 
volgt een bezoek van de expositie en 
genieten van de muziek. Na dat alles 
gaan we via een mooie route naar 
Casteren waar ons een heerlijk diner 
geserveerd wordt. Na afloop is het nog 
maar een kort stukje naar Bladel 
Iedereen die gebruik maakt van een 
rolstoel, rollator of loopstok kan mee. 

Indien er hulp nodig is dan zelf voor eigen begeleiding zorgen.  
 
edahmuseum.nl 
 

Dag  Dinsdag 9 aug 

Tijd   13:30 uur – 19:00 uur 

Tijd aanwezig  13:15 uur 

Vervoer en vertrektijd  Liftbus, vanaf De Schouw,  
 Bladel 

Aantal deelnemers  Min 10 - max 50 

Kosten  € 42,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Gids in het museum 

Adres locatie   Binnen Parallelweg 2,  
 5701 PH Helmond 

Tel.nr. locatie   06-41191491 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Mariet Verdaat 

Tel.nr. vast / GSM  06-46774240 

  

https://edahmuseum.nl/
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14 Nationaal Museum Kamp Vught 
 

Kamp Vught was tijdens de 2e 
Wereldoorlog het enige SS-
concentratiekamp buiten nazi-
Duitsland. 
In totaal werden ca 32.000 
mensen tussen januari 1943 en 
september 1944 opgesloten in 
het kamp  
Zeker 749 kinderen, vrouwen en 
mannen vonden in het kamp de 

dood door honger, ziekte en mishandeling. Van hen werden er 329 
geëxecuteerd op de fusilladeplaats even buiten het kamp.   
Het herinneringscentrum is – uitgebreid en vernieuwd – heropend op 27 
november 2019 door Koning Willem-Alexander.   
In 75 minuten worden we rondgeleid door een gids.  
Daarna kan op eigen gelegenheid barak B1 bezocht worden. 
 
mkampvught.nl 
 

Dag  Woensdag 10 aug 

Tijd   10:00 uur – 13:00 uur 

Tijd aanwezig  09:45 uur 

Vervoer en vertrektijd Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 10 - max 25 

Kosten  € 6,- 
 € 1,50 met museumjaarkaart 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 7,- 

Begeleiding  Gids. Vrije rondgang in 
 museum en barak B1 

Adres locatie   Lunettenlaan 600,  
 5263 NT Vught   

Tel.nr. locatie   073-6587016 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Johan Halman 

Tel.nr. vast / GSM  0497-336660 / 06-25120839 

  

https://www.nmkampvught.nl/
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15 Bloemschikken in de Schouw 
 

Ook ‘s zomers is het leuk om een 
bloemstuk op tafel te hebben 
staan. We gaan deze ochtend een 
tafelstuk maken. Voor deze 
workshop zijn de meeste 
benodigdheden aanwezig. 
Uiteraard wordt de koffie/thee met 
iets lekkers niet vergeten. 
 
 
 
 

Zelf meebrengen: 

• Schaar 

• Snoeitang 

• Schilmesje. 
 

 

Dag  Donderdag 11 aug 

Tijd   09:30 uur – 12:00 uur 

Tijd aanwezig  09:15 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 8 – max 20 

Kosten  € 17,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Mevr. Toos van Heijst 

Adres locatie   De Schouw, 
 Emmaplein 2, Bladel 

Tel.nr. locatie   0497-380433 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Mariet Verdaat 

Tel.nr. vast / GSM  0497-382919 / 06-46774240 
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16 Orgelmuseum Dansant in Hilvarenbeek 
 

U maakt een rondreis door de 
tijd.  In een cabaretachtige 
sfeer hoort u alles over de 
geschiedenis van de orgels. Ze 
vertellen u wat voor werk er zit 
achter de kleurige orgels en 
hoe eigenlijk de muziek op de 
boeken gemaakt wordt. 
Een terugreis in de tijd met 

volop gelegenheid voor een dansje in het orgelpaleis “Museum Dansant”. 
 
museumdansant.nl 
 

Dag  Donderdag 11 aug 

Tijd   14:00 uur – 16:00 uur 

Tijd aanwezig  13:45 uur 

Vervoer en vertrektijd Eigen gelegenheid naar locatie 

Eten/drinken  incl. koffie/thee met een Brusselse wafel met 
 slagroom, sapjesbuffet tijdens de pauze, 
 wijntje/biertje 

Aantal deelnemers  Max 30 

Kosten  € 10,- 

Reiskosten wanneer u 
vervoer nodig heeft 

 € 3,- 

Begeleiding  Een rondleiding waarbij u niet hoeft te lopen. 
 U zit rustig aan tafels en de rondleiding komt 
 langs. 

Adres locatie   De Beerten 17A , 5081 AN Hilvarenbeek 

Tel.nr. locatie   013-5050292 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Alice Verdijk 

Tel.nr. vast / GSM  06-13713662 

  

https://www.museumdansant.nl/museum/
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17 Lezing over Global Diagnostics 
 

Global Diagnostics is een meet 
systeem van het Vitatec bedrijf uit 
Zwitserland. Het is een methode 
voor het meten, analyseren en 
behandelen van klachten. 
Het is een meting tot in de cel, en 
wordt door vele therapeuten en 
artsen in onze buurlanden gebruikt 
om preventief aan onze gezondheid 

te werken.  
Het GD-apparaat kan in 8 minuten door middel van 2 elektroden via 2 
sensorenkabels bijna alle onderdelen van het lichaam en hun functies 
meten. 
De meting en behandeling zijn geheel pijnloos.  Je hoeft alleen je 
schoenen uit te trekken. Vervolgens worden op de enkels 2 plaatjes 
geplakt en aangesloten op het apparaat. Op deze manier worden tekorten 
in een vroeg stadium ontdekt en kunnen we preventief aan onze 
gezondheid werken. 
 

Dag  Vrijdag 12 aug 

Tijd   10:00 uur – 11:30 uur 

Tijd aanwezig  10:00 uur 

Vervoer en vertrektijd Eigen gelegenheid naar locatie 

Eten/drinken  Koffie/thee eigen rekening 

Aantal deelnemers  Max 20 

Kosten  € 3,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Mieke van Hout 

Adres locatie  Gemeenschapshuis 
“Den Aord” Kerkstraat 33, 
Casteren 

Tel.nr. locatie   n.v.t. 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Mieke van Hout 

Tel.nr. vast / GSM  06-46910199 
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18 Struisvogel excursie in Riethoven 
 

Op Struisvogelboerderij Heierhof komen 
we in een originele, sfeervolle potstal over 
deze merkwaardige en aardige beesten 
veel te weten. 
Na deze inleiding weten we meer over 
struisvogelvlees, eieren, veren, cosmetica 
en leerproducten. 
Hoeveel gewicht kan een struisvogelei 
dragen? 
Zelfs de waaghalzen onder ons kunnen 
zich laten omhelzen door de struisvogels. 
Dat is toch een prachtige ervaring, voor 

wie dat aan durft. 
Na afloop staat er een kopje koffie/thee met gebak  klaar en kunnen we 
genieten van een struis teutje, Wie graag een souvenirtje mee naar huis 
wil nemen, kan nog binnenlopen in de winkel. 
 
heierhof.nl 
 

Dag  Vrijdag 12 aug 

Tijd   13:30 uur – 15:30 uur 

Tijd aanwezig  13:15 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 10 – max 25 

Kosten  € 15,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 2,50 

Begeleiding  Medewerker Heierhof 

Adres locatie   Beleef Heierhof,  
 Heiereind 11,   
 5561 BB Riethoven  

Tel.nr. locatie   040-2042721 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Thea Rosch 

Tel.nr. vast / GSM  06-51284739 

  

https://www.heierhof.nl/
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19 Oud Hollandse Spellen Reusel 
 

Een gezellige activiteit met 
herinneringen aan vroegere jaren. Bij 
deze familie worden we hartelijk welkom 
geheten om te genieten van een groot 
aantal authentieke Oud Hollandse 
Spellen. Te denken valt daarbij aan 
klompschuiven, blikgooien, puntenbiljart, 
sjoelen en ga zo maar door. De spellen 
staan garant voor een ochtend plezier. 

Het gezelschap wordt verdeeld in teams en gaan strijden tegen elkaar, 
om de inzet en het plezier te verhogen. 
Overtref en overtroef uw tegenstander met deze behendigheidsspelen en 
win aan het einde van deze ochtend de trofee. 
Bij deze activiteit staat natuurlijk een kopje koffie/thee klaar. 

Dag  Maandag 15 aug 

Tijd   10:30 uur – 12:30 uur 

Tijd aanwezig  10:15 uur 

Vervoer en vertrektijd Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 10 – max 30 

Kosten  € 5,50 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,50 

Begeleiding  Fam. Lavrijsen 

Adres locatie   Kerkstraat 18, Reusel 

Tel.nr. locatie   0497-641372 / 06-25547422 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Thea Rosch 

Tel.nr. vast / GSM  06-51284739 
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20 Museum Vondhoeve in Poppel (B) 

 
Dit Museum is gevestigd in het 
Belgische Poppel, net over de grens. 
We worden gastvrij ontvangen door 
gastheer Peter in een authentiek 
Brabantse schuur, die de sfeer ademt 
van toen. We beginnen deze middag 
met een kopje koffie/thee en een 

Belgische koek. Daarna begint de rondleiding, er is een overzichtelijke 
collectie voorwerpen die in de 20e eeuw werden gebruikt. In het woonhuis 
zijn ook veel bezienswaardigheden en daar is een traplift aanwezig. Ook 
zijn er brandweerauto’s, oldtimers, bromfietsen etc. Als u alles wilt 
bekijken moet u 2 trappen op. Rond 17:00 uur gaan we genieten van 
een kop soep met 2 kleine broodjes met verschillende soorten beleg en 
een kopje koffie/thee na. 

vondhoeve.com 

 

Dag  Maandag 15 aug. 

Tijd   14:00 uur - 18:30 uur 

Tijd aanwezig  13:45 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min. 10 - max. 40 

Kosten  € 12,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig 
heeft 

 € 3,- 

Begeleiding  Peter Antonis 

Adres locatie   Vond 49, 2382 Poppel (B) 

Tel.nr. locatie   06-53724698 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  Gedeeltelijk, traplift aanwezig 

Contactpersoon   Toos Kneefel  

Tel.nr. vast / GSM  0497-384470 / 06-40941723 

  

x-apple-data-detectors://4/
https://www.uitinravels.be/museum-vondhoeve
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21 Kruidenworkshop Gouwe Nelleke 
 

Aan de slag met kruiden en bloemen uit 

de tuin van Gouwe Nelleke. Wat kan je 

ermee? 

Kruidenolie maken, een calendulazalf en 

een heerlijke kruidenlikeur... je gaat met 

3 fijne producten naar huis! 

Koffie/thee inbegrepen. 

 

gouwenelleke.nl 

Dag  Dinsdag 16 aug 

Tijd   09:30 uur – 12:00 uur 

Tijd aanwezig  09:15 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Aantal deelnemers  Min 10 - max 40 

Kosten  € 22,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig 
heeft 

 € 1,50 

Begeleiding  Mevr. J de Graaf 

Adres locatie   Mispeleind 2, 
 5094 BB Lage Mierde 

Tel.nr. locatie   06-29425570 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Mariet Verdaat 

Tel.nr. vast / GSM  0497-382919 / 06-46774240 

 
 
  

https://www.gouwenelleke.nl/
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22 Bedrijfsbezoek - van den Borne aardappelen. 
  

We gaan op bezoek bij een van de 
modernste en meest innovatieve 
akkerbouwbedrijven van Nederland. 
Ondernemer Jacob van den Borne is 
dé pionier als het gaat om 
precisielandbouw. 
Door het verzamelen en interpreteren 
van zoveel mogelijk data kan men zo 
goed mogelijk de juiste 
teeltmaatregelen (denk aan 

grondbewerking, bemesting, beregening en gewasbescherming) op het 
beste moment op de juiste plaats toepassen. 
Van den Borne beschikt over ca. 550 Ha cultuurgrond met als 
hoofdgewas aardappelen, met daarnaast suikerbieten en maïs. Het bedrijf 
heeft een indrukwekkend uitgebreid machinepark, opslagcapaciteit voor 
ruim 30.000 ton aardappelen en een moderne was- en sorteerinstallatie 
voor de af te leveren aardappelen. 
 
Kijk vooral op de website: vandenborneaardappelen.com 
 

Dag  Dinsdag 16 aug 

Tijd   13:00 uur – 17:00 uur 

Tijd aanwezig  12:45 uur 

Vervoer en vertrektijd Eigen gelegenheid naar locatie 

Eten/drinken  Koffie/thee met 'n koekje 

Aantal deelnemers  Min 10 - max 40 

Kosten  € 4,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,50 

Begeleiding  Jacob van den Borne 

Adres locatie   Postelsedijk 15, Reusel 

Tel.nr. locatie   n.v.t. 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Jo Swaans 

Tel.nr. vast / GSM  06-50892368 

  

https://www.vandenborneaardappelen.com/
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23 Speksteen sieraden maken 
 

Speksteen ie een van de zachtste 
steensoorten waardoor deze 
eenvoudig te bewerken is. Je 
maakt een keuze uit een van de 
verschillende soorten speksteen, 
waarna we een ontwerpje maken. 
Daarna beginnen we aan de 
bewerking van de steen met vijlen, 

raspen, schuurpapier en polijstpasta. Je maakt een keuze uit 
verschillende koorden, draden, knoop- of sluittechnieken om de 
steen tot een persoonlijke hanger als sieraad te maken. 
 
brendavanderburgt.nl 

 

Dag  Woensdag 17 aug 

Tijd   09:00 uur – 12:00 uur 

Tijd aanwezig  08:45 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Eten/drinken  Koffie/thee en koek 

Aantal deelnemers  Min 5 – max 12 

Kosten  € 16,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Brenda van der Burgt 

Adres locatie   De Schouw 
 Emmaplein 2, Bladel 

Tel.nr. locatie   0497-380433 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Henk van Winkel 

Tel.nr. vast / GSM  0497-360700 

  

http://www.brendavanderburgt.nl/
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24 Wandeling Geldrop – Weverij museum 
 

Wandeling met gids door het 
centrum van Geldrop met 
bezoek aan het weverij 
museum. De route begint bij 
de kasteelhoeve (De Helze 
8) alwaar u gratis uw auto 
kunt parkeren op het 
aangrenzende 
parkeerterrein. Van daaruit 
gaat de wandeling naar het 
kasteel, de Brigidakerk en de 
Heuvel het centrum van 
Geldrop. Dan loopt u door de 

Wielstraat en de Molenstraat naar het weverijmuseum (ca 1.5 uur). 
De gids vertelt u alle bijzonderheden over de eerste bewoners van het 
kasteel, de Strabrechtse Heide die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld bij 
het ontstaan van de textielindustrie en over de huizen van de 
textielfabrikanten.  
 
kasteelgeldrop.nl 
 

Dag  Woensdag 17 aug 

Tijd   13:00 uur – 17:00 uur 

Tijd aanwezig  12:45 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Eten/drinken  Koffie/thee inbegrepen 

Aantal deelnemers  Min 10 – max 30 

Kosten  € 10,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 5,- 

Begeleiding  Gids(en) van locatie 

Adres locatie   Kasteelhoeve de Helze, 
 Helze 8, Geldrop 

Tel.nr. locatie   040-7874561 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  nee 

Contactpersoon   Alice Verdijk 

Tel.nr. vast / GSM  06-13713662 

  

https://kasteelgeldrop.nl/
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25 Stadswandeling Antwerpen  
 

We starten de stadswandeling in de 
wijk Zurenborg.  Onze gids neemt ons 
mee door de wijk die die ontstond aan 
het einde van de negentiende eeuw en 
vooral bedoeld was voor de gegoede 
burgerij. Dit leverde Antwerpen een wijk 
op die op het gebied van architectuur 
uniek is met tal van gebouwen met 
elementen uit de art-nouveau-periode. 
Daarna gaan we naar de Joodse wijk. 
Deze wijk noemt men daarom ook 
wel Joods Antwerpen. 
Lopend door de wijk wordt u uitgebreid 
geïnformeerd over de geschiedenis van 

Antwerpen en de joden. Aan bod komen ook de plichten en gebruiken in 
het jodendom en tal van andere wetenswaardigheden. 
Alle deelnemers krijgen "oortjes", zodat de gids probleemloos gevolgd kan 
worden. Houd rekening met een intensieve dag waarop zo’n 5-6 uur 
gewandeld moet worden.  
 

Dag  Donderdag 18 aug 

Tijd   08:30 uur – 21:30 uur 

Tijd aanwezig  08:15 uur 

Vervoer en vertrektijd  Vanuit Bladel met auto naar station Tielen. 
 Daarna de trein Tielen- Antwerpen 

Aantal deelnemers  Min 8 – max 12 

Eten/drinken  Als afsluiting eten we een hapje in een 
 eethuisje (Voor eigen rekening) 

Kosten  Gids € 12,00 
 Treinkosten Tielen - Antwerpen  
  65+ :  € 7,20    65- : € 27,40  

Reiskosten wanneer u 
vervoer nodig heeft 

 € 12,- 

Begeleiding  Simon van Hoppe 

Rollator/Rolstoel  nee 

Contactpersoon   Johan Halman 

Tel.nr. vast / GSM  0497-336660 / 06-25120839 
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26 Creatief zijn met bijenwas (Encaustic Art) 
 

Encaustic (betekent inbranden) schilderen, ook wel 

bekend als hete was schilderen, is een samentelling 

van verwarmde bijenwas waar gekleurde pigmenten 

aan toegevoegd werden. De vloeibare was wordt 

aangebracht op een oppervlak zoals 

hout, canvas maar ook andere 

materialen werden gebruikt. Door de 

was te verwarmen met het strijkijzer 

en vervolgens aan te brengen op 

speciaal papier, kun je mooie tekeningen maken, je 

hoeft helemaal niet goed te kunnen tekenen of 

schilderen .... iedereen kan het! Zolang je open staat 

voor het leren van iets nieuws, zul je veel plezier 

beleven aan het maken van bijenwastekeningen. 

 

www.brendavanderburgt.nl 

 

Dag  Donderdag 18 aug 

Tijd   14:00 uur – 17:00 uur 

Tijd aanwezig  13:45 uur 

Vervoer en vertrektijd Eigen gelegenheid naar locatie 

Eten/drinken  Koffie/thee en koek 

Aantal deelnemers  Min 5 – max 12 

Kosten  € 18,- 

Reiskosten wanneer u vervoer nodig heeft  € 1,- 

Begeleiding  Brenda van der Burgt 

Adres locatie   De Schouw 
 Emmaplein 2, Bladel 

Tel.nr. locatie   0497-380433 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  ja 

Contactpersoon   Henk van Winkel 

Tel.nr. vast / GSM  0497-360700 / 06-51856511 

 
  

http://www.brendavanderburgt.nl/
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27 Huifkartocht - Andreas Schotel en Vier Quartieren 
 

We beginnen deze dag met koffie of thee 
met iets lekkers in “Den Aord” in Casteren 
en gaan daarna een gezellig dagje uit met 
een huifkar,  getrokken door een tractor. 
Eerst brengen we een bezoek aan het 
museum van Andreas Schotel in Esbeek.  
Ook hier krijgen we een kopje koffie/thee. 
Daarna vertrekken we met de huifkar naar 
Oirschot. Onderweg nuttigen we ons 

meegebrachte lunchpakketje. In Oirschot bezoeken we het Vier 
Quartieren museum. Daar krijgen we koffie/thee met iets lekkers en gaan 
met een gids een rondgang maken door het museum. Na weer een leuke 
rit met de huifkar gaan we weer naar Casteren, waar we de dag afsluiten 
met een lekker hapje eten bij Restaurant “Kruidenlucht”.  Er wordt voor 
drinken gezorgd in de huifkar. Verdere consumpties zijn voor eigen 
rekening. Museumjaarkaart is geldig. 
 
andreasschotel.nl                       museumdevierquartieren.nl 
 

Dag  Vrijdag 19 aug 

Tijd   10:00 uur – 17:00 uur 

Tijd aanwezig  09:45 uur 

Vervoer en vertrektijd  Eigen gelegenheid naar locatie 

Eten/drinken  Lunchpakketje meenemen, koffie/thee met 
iets lekkers op locaties, hapje eten bij 
“Kruidenlucht” 

Aantal deelnemers  Min 40 – max 50 

Kosten  € 30,- 

Reiskosten wanneer u 
vervoer nodig heeft 

 € 1,- 

Begeleiding  Gids (museum) 

Adres locatie   Gemeenschapshuis Den Aord, 
 Kerkstraat 33, Casteren 

Tel.nr. locatie   n.v.t. 

Rollator/Rolstoeltoegankelijk  nee 

Contactpersoon   Riek Lathouwers 

Tel.nr. vast / GSM  0497-682276  / 06-12926235 

https://www.andreasschotel.nl/
http://www.museumdevierquartieren.nl/
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