
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: _______________________________________________ dhr/mw 

Adres:________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:___________________________________ 

Telefoonnummer:_______________________________________ 

Betalen via pin op locatie. 

 

WZCT-Laura van de Akker 

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

 

 

Wanneer  
Woensdag 25 mei 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: De Gruyter 
Door: Laura van de Akker 

 

 
 
  

  
 

   

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 ? 
Gebruik dan AutoMaatje .  
Bel 2 werkdagen van tevoren 
(9-13u):  073-206 81 40 of  mail :  

automaatje@welz i jnvught.nl .  

 

Kruidenier De Gruyter, de eerste supermarkt van 

Nederland 

Wie praat over De Gruyter  hoort direct:  ‘O,  van Piet de 

Dief!’  en ‘Snoepje van de week’ .   

Want in de 20e eeuw kende ieder gezin kruidenier De 

Gruyter,  kocht er koff ie  en thee en spaarde de 

waardebonnen.   

De Gruyter was de eerste supermarktketen in Nederland 

en wat voor één! Prachtige kroonluchters,  

muurschilderingen,  messing en glas.  Je werd er bediend 

door keurige dames of  kreeg de boodschappen bezorgd 

door een van de knechten.  De Gruyter stond voor luxe 

en was een enorm succes in Nederland met winkels  in 

bijna e lke gemeente.  Toch kon het bedrijf   niet 

overleven en zien we het niet meer in het straatbeeld.  

Maar terugki jken kunnen we wel,  en herinneringen 

ophalen natuurl i jk .  Aan het huishoudboekje 

bijvoorbeeld,  of  aan d ie indiaantjes die je  kon sparen.  

Een lezing vol nostalg ie en rom antiek.    

 

 

Diner :  heldere selderi jsoep,Bami goreng met tjap t joy 

en atjar  t jampoer  

 

 

 

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 23 mei 2022 (tot 12.30 uur).  

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

of mail naar info@abzvught.nl 

Stichting tot steun voor de zorg 

aan ouderen ’s-Hertogenbosch 

 


