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Vooraf 
 
Het idee om in de winter enkele activiteiten te organiseren sluimert al 
enkele jaren.  
In de zomer van 2019 is een mini enquête gehouden bij deelnemers 
van de Zomerschool voor senioren om de belangstelling te peilen 
voor winteractiviteiten. Van de respondenten gaf 53% aan dat zij, ook 
in de wintermaanden behoefte hadden aan ontmoeting, samenzijn en 
activiteiten.  
Tegelijkertijd was men ook bij Met Elkaar bezig om samenwerking te 
zoeken en activiteiten te organiseren in de eenzame en donkere tijd 
rond de feestdagen en kwamen er signalen vanuit het 
ontmoetingscafé dat enkele malen per jaar op zondagmiddag wordt 
georganiseerd. 
 
Het signaal werd opgepakt en met een klein werkgroepje werd een 
plan opgesteld om vier activiteiten te organiseren, als een soort van 
try-out om de haalbaarheid te toetsen.  
In het najaar van 2019 was het programma klaar.  

De activiteiten werden georganiseerd onder de werknaam  “Winterschool”. Bij de organisatie 
werd gekeken naar samenwerking en/of aansluiting bij bestaande initiatieven.  
De winteractiviteiten wilden we, zo mogelijk, onder brengen als onderdeel of werkgroep van de 
Seniorenraad. De Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH) stond garant voor de financiën. 
Wij danken de SRGH voor hun steun bij deze pilot. 
 
De seniorenverenigingen in de gemeente Heusden verleenden volledige medewerking en 
informeerden hun leden via de eigen nieuwsbrief en door het bezorgen van de flyer; en zij 
informeerden ook de niet-leden in hun kern. 
Ook een dank aan de seniorenverenigingen voor hun bereidwillige medewerking. 
 
Onze bevindingen over de winter activiteiten willen we graag delen.  
Aanvullingen, suggesties, samenwerkingsvormen en ideeën horen we dan ook graag. 
 
 
 
Werkgroep Winterschool 
Ad Dekkers 
Ankie van Agtmaal 
Gerrit Nooijen 
Ria de Folter 
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De signalen om ook in de winter “iets” te organiseren kwamen van verschillende kanten. 
In september 2019 werd een kennismakingsbijeenkomst gehouden en werden ideeën uitgewisseld. 
Al snel werd overeenstemming bereikt over het opzetten van een paar winteractiviteiten met de 
werknaam “winterschool” . 
 
De werkgroep werd gevormd door: 

 Ad Dekkers 

 Ankie van Agtmaal 

 Gerrit Nooijen 

 Ria de Folter 
 

 

Er werden vier activiteiten georganiseerd die later aangevuld werden met twee extra activiteiten. 
Vier activiteiten werden opgenomen in een flyer. Men moest vooraf inschrijven via het formulier dat in 
de flyer zat. Het inschrijven kon op verschillende dagen in de buurthuizen van de kernen Drunen, 
Vlijmen, Vliedberg en Oudheusden. 

Twee activiteiten die deel uitmaken van het aanbod maar om praktische 
redenen in de eerste dagen van 2020 plaatsvonden worden 
meegenomen in dit verslag.  
De inschrijvingen en betalingen vonden vooraf plaats.   
 
Om zoveel mogelijk 55+-ers te bereiken werden berichten geplaatst in 
nieuwsbrieven en huis-aan-huisbladen, posters opgehangen en flyers 
neergelegd in de gemeentehuizen en bibliotheken en bij de 
ontmoetingsplekken in de buurthuizen. Ook werd informatie verspreid 

via eigen nieuwsbrieven en HTR radio. 
 
Aan de activiteiten werd bijna 300 maal deelgenomen. 
 
 
 
 

Datum:   zondag 24 november 2019, 14.00 -16.30 uur 
Plaats   Buurthuis De Schakel, Vermeerstraat 58a, Oudheusden 
Deelnemers:  50 
 
Deze muziekmiddag werd georganiseerd met de vaste groep van het Ontmoetingscafe.  
Om 14.00 uur was iedereen binnen voor de koffie of thee met iets lekkers en een gezellig praatje. 
Iedereen heeft genoten van het muzikaal optreden van Leo de Vlieger.  
Alle deelnemers werden verwend met een chocolade letter van Sint en Piet. 
De opkomst met 50 deelnemers was goed, de deelnemers vonden het gezellig. We hebben goede 
reacties gehad. De muziek was relatief duur.  
De samenwerking met Stichting Ontmoeten kon beter, daarover gaan we in gesprek met de 
betreffende personen.  
Het plan is om door te gaan met het organiseren van met enkele muziekmiddagen per jaar, zo 
mogelijk in samenwerking met andere organisaties. 
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:  

Datum:   4. december 2019 van 13.00 -16.00 uur 
Plaats   Avri tuincentrum Heistraat 47, 4909 BD Oosteind. 
Deelnemers:  24 
 
De Kerstmarkt van AVRI kreeg de eretitel mooiste Kerstshow. Wij wilden dat winterse kerstparadijs 
laten zien en meemaken en organiseerden een ontmoeting bij AVRI.  

         
 
Iedereen kwam op eigen gelegenheid. Er werd geen gebruik gemaakt van het aanbod voor brengen of 
thuis ophalen. Het aantal aanmeldingen viel tegen. De deelnemers gaven aan het prettig te vinden om 
niet alleen naar een Kerstmarkt te gaan. De lange tafel waar iedereen werd verwacht voor de 
koffie/thee met appelgebak en slagroom werd zeer op prijs gesteld. 
Gezien de afstand naar het tuincentrum, het uiteenvallen van de groep bij het rondlopen in het 
tuincentrum en het geringe aantal deelnemers wordt deze activiteit niet herhaald. 
 

Datum:  17 december 2019 van 10.00 -16.00 uur 
Plaats  Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5251 NG Vlijmen 
Deelnemers 49 
 
’s Ochtends was iedereen druk in de weer met het maken van een Kerststukje, dat men mee naar huis 
mocht nemen. Leo van Rooij gaf uitleg en tips.  
Rond 12.30 uur was de lunch met groentesoep, broodje ham, -kaas, kerstbrood, koffie/thee en jus 
d’orange. 
’s Middags was er een optreden van muziekgroep Des Spullekens en werd een glas glühwein of 
chocolademelk met slagroom aangeboden. De kerstman zorgde voor een gezellige sfeer. Om 16.00 
uur ging iedereen tevreden naar huis. 
De organisatie was tevreden over de opkomst van deze creatieve bijeenkomst waarbij het leuk was 
om iets te maken dat men mee naar huis mocht nemen. Een praatje. samen eten en samen genieten 
van een optreden blijkt een goed concept om mensen bij elkaar te brengen.  
 

Datum:  22 december 2019 van 10.00 -12.00 uur 
Plaats  Cultuurtoren Honsoirde in Abdij Marienkroon, Nieuwkuijk 
Deelnemers 26 
 
Op verzoek van stichting Honsoirde is deze bijeenkomst toegevoegd aan het programma.  
De flyer was al gedrukt en daarom werd de informatie verspreid via de ontmoetingsplekken in de 
buurthuizen en via de huis-aan-huisbladen.  
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Na een welkom door Ad Dekkers, voorzitter van de Winterschool, begonnen we met koffie / thee met 
een warm worstenbroodje. Daarna vertelde Antony Fokker over de activiteiten van Honsoirde en in het 
bijzonder over de Kerststallententoonstelling, die ieder jaar wordt gehouden in de abdij.  
Er waren kerstgroepen uit de collectie van mevrouw Timothy Bottema-Van den Haak uit Bilthoven. In 
De La Courtzaal was een demonstratie kalligraferen en kantklossen.  
Iedere deelnemer kreeg een kerstkaart en een leuk kerstcadeautje mee naar huis. 
De deelnemers bedankten voor de uitleg en gaven aan het prettig te vinden dat ze vragen konden 
stellen en dat ze de tentoonstelling konden bekijken in hun eigen tempo. 

De opkomst was zoals verwacht. Een minpuntje was de toegankelijkheid voor mensen die een 
hulpmiddel gebruiken. Om naar de expositieruimte te gaan kon men gebruik maken van de traplift, 
toch waren er enkele obstakels die men moet nemen. Ook was het jammer dat mensen in een rolstoel 
aan deze activiteit niet konden deelnemen. 
De samenwerking met Honsoirde was prettig en voor herhaling vatbaar. 
 
 

Datum:  3 januari 2020 van 8.30 -18.00 uur 
Plaats  Eindhoven / Eersel en vandaar rondreis door de Kempen met de bus 
Deelnemers 46 
 
Om dit uitstapje voor iedereen toegankelijk te maken werd een bus met een lift gehuurd, zodat ook 
mensen met een rolstoel konden deelnemen. Daar werd dan ook gebruik van gemaakt. 
Deelnemers werden in verschillende kernen opgehaald. Bij het Kempenmuseum De Acht Zaligheden 
stond de koffie met vlaai al klaar. Eerst werd de expositie in het museum bekeken. Met een gids werd 
het eerste deel van de route gereden. Halverwege de route werd een lunch aangeboden. Het laatste 
deel van de route ging door de Belgische Kempen en vandaar terug naar het Kempenmuseum voor 
een drankje. Rond 18.00 uur was iedereen weer terug. 

       
                                                                                                                                                                     **foto: Karin Buijs 
De deelnemers vonden een busreis prettig. De bus was toegankelijk. De route ging door een mooie 
omgeving. Minpuntje was dat een aantal kerststallen al opgeruimd was maar dat gemis werd 
ruimschoots gecompenseerd door de gids die tijdens de route de historie van de Belgische en 
Nederlandse Kempen vertelde, aangevuld met gedichten en leuke verhalen.  
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Datum:  6 januari 2020 van 14.00 – 17.00 uur 
Plaats  Die Heygrave, Vlijmen 
Deelnemers ca. 100 
 
De tweede extra activiteit was tevens de laatste in deze cyclus. Deze Nieuwjaarsbijeenkomst vond 
plaats in de Met-Elkaar-locatie in Die Heygrave. 

De informatie werd verspreid via de buurthuizen, nieuwsbrieven en gemeentehuizen. Iedereen was 
welkom. Het was een gezellige, en gemoedelijke bijeenkomst waar iedereen deed waar hij of zij zin in 
had. Kaarten, biljarten, breien of gewoon een praatje: het kon allemaal. En oliebollen na afloop!. 
Het plan is om de Nieuwjaarsbijeenkomst ieder jaar te herhalen. 
 

 

De werkgroep merkt op dat de onderlinge verhouding goed is. Dat is de basis voor samenwerking  
Verder noteren we het volgende: 

➢ werken in een kleine groep is makkelijk, de communicatielijnen zijn kort, de informatie naar 
elkaar is goed 

➢ we investeren in aandacht voor mensen en in kwaliteit 
➢ we staan open voor samenwerking met bestaande organisaties 
➢ we sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande activiteiten met dezelfde doelgroep 
➢ het belang van de deelnemers staat voorop “iedereen doet mee”,  
➢ we sluiten niemand buiten en zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen te laten 

deelnemen 
➢ het blijkt dat onze aanpak werkt, we hebben heel veel waardering en bedankjes gehad 
➢ de Winterschool wordt niet toegevoegd aan de Zomerschool  
➢ de organisatie/werkgroep van de Winterschool is klein en goed werkbaar  
➢ Ad is voorzitter van de werkgroep 
➢ we gaan een andere oplossing zoeken voor betaling van de deelnamegelden.  

Innen via automatische incasso wordt onderzocht. 
➢ we gaan de activiteiten spreiden over meerdere maanden van het jaar en spelen in op een 

behoefte 
➢ we zoeken naar subsidiemogelijkheden 

 
Een zorgpunt zijn de financiën. Om de deelnemerskosten zo laag mogelijk te houden zijn financiële 
middelen nodig. Met de gemeente willen we graag de mogelijkheden onderzoeken op welke manier 
de activiteiten voor senioren voorgezet kunnen worden. De werkgroep zal zich er in ieder geval voor 
inspannen om ook in 2020 weer een leuk programma aan te bieden maar de medewerking van 
gemeente, seniorenverenigingen en andere partijen is daarbij noodzakelijk. De activiteiten zijn in 
ieders belang en zeker nuttig voor de maatschappij.  
De activiteiten voor 55+-ers hebben een meerwaarde en dragen bij tot het welbevinden van de 
senioren zodat zij langer en gelukkig thuis kunnen blijven wonen. 
Wij gaan er voor, samen met andere organisaties   
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