
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: _______________________________________________ dhr/mw 

Adres:________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:___________________________________ 

Telefoonnummer:_______________________________________ 

Betalen via pin op locatie. 

 

WZCT-P. vd Eerenbeemt 

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

 

 

Wanneer  
Woensdag 20 apri l  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! 

Vervoer nodig?  
De Seniorenbus r i jdt voor leden.  
Bel uiterl i jk  1 week van tevoren 
(9-13u):  073 -  711 31 91.  

Geen l id van de Seniorenbus? 
Gebruik dan Automaatje .  
Bel 2 werkdagen van tevoren 
(9-13u):  073-206 81 40 of  mail :  
automaatje@welzijnvught.nl.  

Ik zal op 20 apri l  kort  wat vertellen over het 

dorpsdichterschap, hoe ik het ervaren heb om te 

winnen, dat ik de eerste dorpsdichter ben. Dat we s inds 

een jaar ook twee jeugddorpsdichters hebben gekozen. 

Dat zi jn Rosalie Beijerink en Pleun Fieten. Zij  zul len die 

avond ook een gedicht voordragen.  

Ik zal wat gedichten voordragen en mijn zoon Wouter 

van Weert die  muzikant is , s ing- songwriter, zal ons 

afwisselen met zang en gitaar.  

Petra van den Eerenbeemt  

Diner: Gebonden venkel-di l lesoep,  

Spaghetti à la Bolognese met Parmezaanse kaas en 
rauwkostsalade.  

 

 

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 18 april 2022 (tot 12.30 uur). 

Aanmelden via ABZ in DePetrus, Heuvel 2, Vught. Tel. 073 657 2000 (bereikbaar tussen 9.00 -12.30 uur) 

of mail naar info@abzvught.nl 

Stichting tot steun voor de zorg 

aan ouderen ’s-Hertogenbosch 

 

Lezing: 1e  Vughtse dorpsdichter  

Door: Petra van den Eerenbeemt  

En daar sta je dan, zomaar ineens na een spannende 

avond vol met mooie momenten.  

Dan is daar je naam, Petra, het zingt in mijn oren.  

Ik ben gekozen, ik word gezien. Ik werd gelezen, 

gehoord. Er was ontroering. Mensen zijn geraakt en ik, 

ik ben ‘Dorpsdichter van Vught ’.  


