
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: _______________________________________________ dhr/mw 

Adres:________________________________________________  

Postcode/woonplaats:___________________________________ 

Telefoonnummer:_______________________________________ 

Betalen via pin op locatie. 

 

HE-Koosje de Leeuw 

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

 

 

Wanneer  
Donderdag 19 mei 2022 

Waar  
Restaurant Huize E l isabeth  
St.  E l isabethstraat 2  
5261 VM Vught  

 Tijd  
Diner:  17.30 –  19.00 uur  
Lezing:  19.00-21.00  uur  

  

  Lezing:  Walter Toon(t) Hermans 
Door: Walter van Geffen 

 

 
 
  

  
 

   

Vervoer nodig?  
ANWB Automaatje  

Geen eigen vervoer of  
verminderde mobil iteit?  
Gebruik dan AutoMaatje.   
 
Bel  minimaal  2 dagen van tevoren 
(ma. t/m vr.  9.00 –  13.00u):   
073-2068140  of  mail  naar  
automaatje@welzi jnvught.nl .  
Zie ook:  
www.welzi jnvught.nl/anwb -
automaatje-deelnemers 

Wat hebben we gelachen”  kopte de voorpagina van de krant 

toen bekend werd dat “de grote clown” op 22 april 2000 was 

overleden. Heel Nederland was in rouw. “De clown is niet 

meer” zo opende het acht uur journaal. De hele dag was er op 

iedere televisiezender dit trieste nieuws te horen en in elk 

nieuwsprogramma werd er aandacht aan besteed.                

Mensen spraken elkaar aan op straat: “Heb je het al gehoord? 

Toon is dood.” Toon, alleen zijn voornaam was al genoeg. 

Iedereen wist over wie je het had. 

Niet alleen zijn liedjes maar ook zijn legendarische sketches 

komen voorbij. Wat is er nou mooier dan als superfan je 

hobby je liefde en je passie te delen?                                            

Ik vertel enthousiast over de grootste in zijn vak allertijden en 

draag enkele gedichten van Toon voor. Natuurlijk laat ik ook 

leuke fragmenten uit zijn shows zien. Een middagje gezellig 

terug naar die goede oude tijd. Klassiekers als “De voorzitter 

van ons genoegen met Mevrouw Loofhutjes” en “Wat ruist er 

door het struikgewas” komen aan bod.                                       

Maar ook nummers uit zijn beginperiode zullen voorbij 

komen. Een ode aan deze grote rasartiest.  

 

  

Diner:   
Gebonden wortel-selderijcrèmesoep 
Zwitsers poulet met doperwtjes en bouillonrijst 
 

 

 

 

Wat is (W)etenstijd  
Bij  deelname aan (W)etensti jd 
geniet u,   
samen met anderen, van  
een heerl i jk diner.   
Aansluitend is  er  een lezing.  

Aanmelden verplicht! Uiterlijk maandag 16 mei (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 

 

 
Meld u aan! 

Iedereen is welkom! 

mailto:automaatje@welzijnvught.nl

