Overzicht activiteiten september tot en met december 2017
Voor bewoners Vughterstede en senioren gemeente Vught

Huize Elisabeth
September
15 september muzikale middag met “Willem”

14.15 - 16.15 uur

20 september muziekmiddag

14.15 - 16.15 uur

21 september Wereld Alzheimerdag Vught diverse activiteiten

14.00 - 17.00 uur

22 september KBO koor Herfstklanken

14.15 - 16.15 uur

27 september (W)etenstijd

17.30 - 21.00 uur

28 september muziekmiddag

onder voorbehoud
14.30 uur

29 september One Woman show door Marij van Heijster

14.15 - 16.15 uur

Oktober
3 oktober koor Potpouri

19.00 - 21.30 uur

11 oktober dansmiddag i.s.m. Welzijn Vught

14.00 - 16.30 uur

15 oktober Elbrimale Musicale

13.00 - 18.00 uur

18 oktober optreden Duo New Life

14.15 - 16.15 uur

19 oktober orkest de Meijerij

14.15 -16.15 uur

25 oktober (W)etenstijd

17.30 - 21.00 uur

November
2 november optreden Jan van der Heijden troubadour

14.15 - 16.15 uur

8 november dansmiddag met Frans

14.15 - 16.15 uur
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9 november optreden Leo Willemen

14.15 - 16.15 uur

10 november optreden mannenkoor Kwartet Freunden

10.15 - 11.30 uur

15 november muziekpresentatie

14.30 - 16.00 uur

23 november muziekgezelschap De Vriendenkring

19.00 - 21.30 uur

28 november optreden Trio Ad en ik en hij

18.30 - 21.30 uur

29 november (W)etenstijd

17.30 - 21.00 uur

December
3 december sinterklaasconcert – blokfluitensemble

14.30 - 16.30 uur

14 december optreden Gimmense kapel

19.00 - 21.30 uur

18 december koor Cantare kerstconcert

19.00 - 21.30 uur

27 december (W)etenstijd

17.30 - 21.00 uur

Iedere dinsdagochtend gratis koffie tijdens de inloopochtend
‘Ontmoetingsuurtje’ in Huize Elisabeth van 10.00-11.00 uur (geen entree)

Prijs
Entree per activiteit is € 2,50 voor inwoners uit gemeente Vught.
Bewoners van de aanleunwoningen en zorgappartementen van Mariënhoven/
Vughterstede betalen geen entree.
Uitzondering:
voor (W)etenstijd geldt:

menu + lezing: € 7,50
alleen menu: € 5,00
alleen lezing: € 3,50

Deze prijzen gelden ook voor de bewoners van de aanleunwoningen en
zorgappartementen van Mariënhoven/Vughterstede.
Hoe betalen
De entreeprijs van € 2,50 en eventuele consumpties kunt u betalen per pin in het
restaurant. Contant betalen is niet mogelijk.
Op de avond dat (W)etenstijd plaatsvindt kunt u bij binnenkomst aan de kassa
consumptiebonnen kopen. Die dient u wel contant te betalen. Ook het betalen van
deze activiteit dient u contant en zoveel mogelijk gepast te betalen bij binnenkomst.
Dit geldt alleen voor de (W)etenstijd-avonden.
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Waar
Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant.
Vervoer
Heeft u geen vervoer, dan kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de Seniorenbus
Vught. Telefoon: (073) 711 31 91.
Aanmelden
Om deel te nemen aan de activiteiten kunt u zich tot een dag van tevoren aanmelden bij
de receptie van Huize Elisabeth. Telefoon: (073) 658 3399.
Aanmelden voor (W)etenstijd: via ABZ. Telefoon: (073) 657 2000 of E-mail:
info@abzvught.nl.
Neemt u deel aan een van de activiteiten, meldt u zich bij binnenkomst dan even bij
de receptie of de medewerker in het restaurant en bij (W)etenstijd aan de kassa.
Komt u gerust met uw dochter/zoon, kleinkind, buurvrouw of een andere bekende.
U bent van harte welkom!
Activiteiten-wijzigingen onder voorbehoud.
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