
 

 

 

JOURNAAL VUCHTERHAGE 
 

 Februari, 2020 

Carnaval 2020, 

Het is alweer februari, deze maand staat in het tekenen van Carnaval. Dit jaar is het motto in 
het Kielegat ‘Draoj ‘ut is om.  
 
Tijdens carnaval hebben we de volgende activiteiten gepland in onze Brasserie Nord:  
 
 Vrijdag 21 februari trappen we vanaf 14.00 af uur met een 

optreden van ‘Ookalniks’ met aansluitend om 17.00 uur 
het carnavals themadiner. Hiervoor kunt u zich 
inschrijven aan de bar. 
 

 Zaterdag 22 februari kunt u genieten van diverse 
optochten en muziek op groot scherm. 

 
 Zondag 23 februari wordt de optocht van Boemeldonck 

uitgezonden op het grote scherm. Deze start om 13.11. 
 
 Maandag 24 februari wordt de optocht van het Kielegat 

uitgezonden op het grote scherm. Ook deze start om 13.11. 
  
 Ook op dinsdag 25 februari is er vanaf 14.00 uur een optreden. Wie er komt blijft nog 

even een verassing! 
Tevens is er een prijsuitreiking voor de leukst verkleedde deelnemer! 

 
Alle dagen is het gratis toegang. 

 
 

 



 

 

Vaste verengingen, 
 
Maandag   
Geheugentraining 
Tijd: 10.00 tot 11.30 
Ruimte: Huiskamer BG 
Handwerken  
Tijd: 13.30 tot 15.30 
Ruimte: Brasserie Nord 
Spelmiddag   
Tijd: 13.30 tot 15.30 
Ruimte: Brasserie Nord 
 
Dinsdag   
Geheugentraining 
Tijd: 10.00 tot 11.30 
Ruimte: Huiskamer BG 
Gym   
  
Tijd: 14.00 tot 15.00 
Ruimte: Huiskamer BG 
Zingen  
Tijd: 15.15 tot 16.15 
Ruimte: Huiskamer BG 
 
Woensdag   
Geheugentraining 
Tijd: 10.00 tot 11.30 
Ruimte: Huiskamer BG 
Bingo of sjoelen  
Tijd: 14.00 tot 15.30 
Ruimte: Brasserie Nord 
 
Donderdag   
Spelochtend 
Tijd: 10.00 tot 11.30 
Ruimte: Brasserie Nord 
Muziekmiddag 
  
Tijd: 14.00 tot 15.30 
Ruimte: Huiskamer BG 
 
Vrijdag    
Filmochtend 
Tijd: 10.00 tot 11.30 
Ruimte: Huiskamer BG 
Gym    
Tijd: 14.00 tot 15.00 
Ruimte: Huiskamer BG 
Koersbal  
(in de week van bingo) 
Tijd: 14.00 tot 15.00 
Ruimte: Brasserie Nord
  

Wisselende activiteiten, 
 
Zondag 2 februari Pianoconcert Joop 
Tijd: 14.00 tot 15.30 in Brasserie Nord 
 
Maandag 3 februari spiritueel bakje koffie 
Tijd: 10.30 tot 11.30 in Overlegruimte BG 
 
Woensdag 5 februari bingo 
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 in Brasserie Nord 
 
Vrijdag 7 februari koersbal 
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 in Brasserie Nord 
 
Woensdag 12 februari sjoelen 
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 in Brasserie Nord 
 
Woensdag 12 februari in verbinding met Els 
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 in Huiskamer BG 
 
Vrijdag 14 februari Valentijns middag 
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 in Brasserie Nord 
 
Woensdag 19 februari bingo 
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 in Brasserie Nord 
 
Vrijdag 21 februari optreden “Ookalniks” 
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 in Brasserie Nord 
 
Zaterdag 22 februari Kerkdienst pastoor Brooijmans 
Tijd: 17.00 uur in Huiskamer BG 
 
Dinsdag 25 februari verassingsoptreden 
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 in huiskamer BG 
 
Woensdag 26 februari sjoelen 
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 in huiskamer BG 
 
Woensdag 26 februari Askruisje 
Om 15.30 kunt u in de huiskamer BG een Askruisje krijgen, 
dit wordt u aangeboden door de Augustinus parochie. 
 
Uiteraard kunt u ook dit jaar weer een haring bestellen in 
onze Brasserie, u bent hiervoor welkom vanaf 16.00 uur. 

 

 
Activiteiten Ontmoetingsplein, 

 
 
 



 

 

 
Spiritueel bakje koffie 
Op maandag 3 februari is er een spiritueel 
kopje koffie. 
Iedereen is vanaf 10.15 uur van harte 
welkom voor koffie en thee in de 
Overlegruimte BG. 
De bijeenkomst duurt tot half 12. 
De ochtend wordt verzorgd door Bas 
Keizer en Petra van Aert. 
 
Samen in verbinding met Els 
Een groepsgesprek o.b.v. Els Cornelissen, 
geestelijk verzorger 
Woensdag 15 januari vanaf 14.00 uur in 
Huiskamer BG. 
 
Askruisje 
In samenwerking met de Augustinus 
parochie wordt u op woensdag 26 februari 
om 15.30 een Askruisje aangeboden. 
Aswoensdag is in de katholieke traditie het 
begin van de 40 dagen durende 
Vastentijd, die loopt tot en met 
Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag 
genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn 
er veertig vastendagen, waarbij de 
zondagen niet worden meegerekend. 

Aswoensdag wordt voorafgegaan door 
Vastenavond en het carnaval. 
  
Geestelijke verzorging, 
Eenzaamheid… een thema dat regelmatig 
voorbij komt in de gesprekken die ik met 
mensen voer. Eenzaamheid doordat 
iemand de hechte, intieme band met één 
of meerdere personen mist. Eenzaamheid 
doordat iemand minder contact heeft met 
andere mensen dan gewenst. Of 
eenzaamheid die voortkomt uit een gevoel 
van zinloosheid. 
 
Mocht u hierover of over andere thema’s 
met mij willen praten, dan kunt u een 
afspraak maken via de zorg of via de mail: 
els.cornelissen@surplus.nl 
Telefonisch ben ik bereikbaar op 
maandag, woensdag en vrijdag op 06-
39270305 
Bij dringende zaken kan er tijdens mijn 
afwezigheid een beroep gedaan worden 
op mijn collega’s via de 
bereikbaarheidstelefoon: 06-10896342  
 
Vriendelijke groet, Els Cornelissen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informatie, 
 
Contact 
Voor algemene vragen: 
T 076 208 28 00 
E klantenservice@surplus.nl 
 
Voor specifieke vragen over onze 
producten en diensten: 
T 076 208 22 00 
E info@surplus.nl 
Kijk voor meer informatie op 
www.surplus.nl 
 
 
 
Haal en brengpunt  
Nieuwe Veste Vuchterhage 
Onze vrijwillig medewerkers zijn aanwezig 
op: 
Maandag en dinsdag van 9.00 tot 12.00 
en 13.00 tot 16.00 uur. 
Donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur. 
  
Hier kunt u terecht voor: 
 

- Reserveren, ophalen en 
terugbrengen van 
bibliotheekboeken. Dit kan iedere 
dag tussen 9.00 en 19.00 uur. 

- Lenen van loophulpmiddelen van 
Kruisvereniging West-Brabant. 

- Afhalen inzamelzakken voor plastic 
afval. 

 
 
 
Inloopspreekuur Wijkverpleegkundige 
Iedere donderdagochtend tussen 11.30 en 
12.00 uur op Vuchterhage. 
 
Heeft u vragen hierover? 
Neem dan gerust contact op met: 
Surplus Noord Hoge Vucht West 
tel: 06-81690730 

 

 

 

Cliëntenvertrouwenspersoon 

Mw. Brigitte Engwegen is 
vertrouwenspersoon voor bewoners van 
Vuchterhage. Zij helpt u graag met 
problemen en bij klachten, maar zij geeft 
ook advies of helpt u bij vertrouwelijke 
kwesties. Aarzel niet en neem gerust 
contact met haar op. U kunt Brigitte 
bereiken via telefoonnummer 06-53 70 53 
22 of via e-mail B.Engwegen@surplus.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


