
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Wat is Etenstijd 
Bij deelname aan Etenstijd 

geniet u, samen m et anderen, 

van een heerlijk diner. 

Aansluitend i s er een muzikaal 

optreden. 

 

Wanneer 
Zondag 17 juli 2022 

 

Waar 
Visio De Vlasborch 

Vlasmeersestraat 99  

5261 TB Vught 

 
Tijd 
Start diner: 12.30 uur 

Presentatie : 14.00 - ± 15.45 uur 

 

Vervoer nodig?  
Geen eigen vervoer of 

verminderde mobiliteit? 

Neem dan contact op met  ANWB 

AutoMaatje.  

Bel minimaal 2 werkdagen van 

tevoren (ma. t/m vr. 9.00 -13.00 

uur): 073-206 81 40 of mail naar: 

automaatje@welzijnvught.nl .  
 

Meld u aan! 

Iedereen is welkom!

 

“De 5 dametjes” is een ensemble van jongedames in de 
leeftijd van 13 – 19 jaar uit verschillende plaatsen uit 
Brabant, te weten: Uden, Loon op Zand, Vught en Tilburg. 
Zij spelen allen de verschillende blokfluiten, nl de sopraan, 
alt, tenor en de bas tijdens dit concert. 
Het ensemble staat onder leiding van blokfluitdocent 
Rosalyn de Groot 
Zij worden begeleid door Harry Swinkels een professioneel 
pianist en begeleider in dienst van Factorium Tilburg. 
  
Daarnaast zal Fee de Scheemaker, 14 jaar, één van de 
leden van het ensemble en een talent uit de topstroom van 
Factorium ( afgelopen maand de Tilburg talent Award 
gewonnen) een solo programma spelen met begeleiding 
van  de piano. 
  
We hebben ons gericht op een zomers programma, wij 
hopen u ermee te verrassen en kunt u daarna genieten van 
een fijne zomer! 
 

Diner 
 Gebonden aspergesoep 
 Bretonse schnitzel met paprikasaus, 

romanoboontjes en gebakken aardappelen 
 
 
let op: Alle maatregelen zijn komen te vervallen. Geen 
mondkapjes en geen 1.5 m meer!  
 
Wij zien u graag op 17 juli.  

Aanmelden verplicht! Aanmelden uiterlijk dinsdag 12 juli 2022 (tot 12.30 uur). We volgen de dan 
geldende coronamaatregelen. Aanmelden bij de receptie van De Vlasborch of via ABZ in DePetrus,  

Heuvel 2, Vught. Tel. 073 657 2000 of mail naar info@abzvught.nl 

Naam: _______________________________________________ dhr/mw 

Adres:_________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:_______________________________ ____ 

Telefoonnummer:________________________________________ 

Betalen via pin op locatie. 

 

 Diner én muziek € 10,- 
 

 Diner € 7,50 
 

 Muzikale middag € 5,- 

inclusief koffie/thee 
 

Stichting tot steun voor de zorg 
aan ouderen ’s-Hertogenbosch 
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