
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: _______________________________________________ dhr/mw 

Adres:________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:___________________________________ 

Telefoonnummer:_______________________________________ 

Betalen via pin op locatie. 

 

WZCT-Ans Beijens 

 Diner én lezing € 10,00 
     inclusief koffie/thee 
 Diner  € 7,50 
 Lezing  € 5,00  
    inclusief koffie/thee 

 

 

Wanneer  
Woensdag 23 februari  2022 

Waar  
Restaurant Wzc Theresia  
Molenrijnselaan 48  
5262 TN Vught  

 Tijd  
Start d iner:  17.30 uur  
Start avond: 19.00 -  21.00 uur 

 

Meld u aan! 
Iedereen is welkom! 

  Lezing: Van de HOED tot de RAND 
Door: Ans Beijens 

 

 
 
  

  
 

   

Vervoer nodig?  

De Seniorenbus  r i jdt voor leden.  
Bel uiterl i jk  1 week van tevoren  (9-
13u):  073 -  711 31 91 of  mail :  
seniorenbusvught@gmai l.com . 

Geen l id van de Seniorenbus en 
geen vervoer vanwege verminderde 
mobil iteit? Gebruik dan 
AutoMaatje .  Bel 2 werkdagen van 
tevoren (9-13u):  073-206 81 40 of  
mail :  automaatje@welzi jnvught.nl.  

Hoedenshow  

Op woensdag 23 februari 2022 geeft hoedenmodiste Ans 

Beijens uit Helvoirt een lezing met show over hoeden, 

waarbi j  je ook hoeden mag passen.  

Zij  vertelt  over het ontstaan van de hoed .  

Wanneer en hoe een hoed te dragen .  

En hoe een hoed wordt gemaakt van diverse materialen.  

Op Koningsdag worden er vele hoeden gedragen .  

Zo ook op de 3e  dinsdag van september. Dan  gaat het 

over de troonrede, maar de volgende dag heeft iedereen 

het over de hoeden, mooi of niet mooi.  

Al dragen we zelf geen hoeden, we hebben er wel een 

mening over.  

Bedenk wel: Iedereen staat een hoed, maar niet iedereen 

staat elke hoed.  

Het wordt een gezell ige avond.  

Komt u ook?  

 

Ans Beijens  

 

 

Diner :  Gebonden pompoensoep, hachee met warme 

appelcompote en aardappelpuree  

 

 

 

Wat is Wetenstijd  
Bij  deelname aan Wetensti jd 
geniet u,  samen met 
anderen,  van een heerl i jk  
diner.  Aansluitend is  er  een 
lezing.  

Aanmelden verplicht! Aanmelden uiterlijk maandag 21 februari 2022 (tot 13.00 uur). We volgen de dan 

geldende coronamaatregelen.  

Aanmelden via ABZ in DePetrus, Heuvel 2, Vught. Tel. 073 657 2000 of mail naar info@abzvught.nl 

Stichting tot steun voor de zorg aan 

ouderen ’s-Hertogenbosch 

 

mailto:seniorenbusvught@gmail.com

