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In deze NieuwsFLITS!:

wijziging datum Kunst & Cultuur naar Tongeren

de Week voor de Ouderen

Digitaal café in Bibliotheek Valkenswaard

mededeling commissie Kunst & Cultuur

wijziging datum 'met Kunst & Cultuur naar Tongeren'

In de komende dagen wordt de nieuwe Nieuwsbrief bij u bezorgd. Daarin staat

een datum die we inmiddels helaas hebben moeten wijzigen.

De dagtrip naar Tongeren, gepland voor

woensdag 7 november, hebben wij moeten

verzetten naar woensdag 31 oktober 2018.

Het programma, gepubliceerd in de Nieuwsbrief,

blijft hetzelfde.

Dus:  Met Kunst & Cultuur naar Tongeren op

woensdag 31 oktober 2018!!

U kunt de Nieuwsbrief lezen via: https://pvge-awv.nl/nieuws/2018-04-aug.pdf

mogelijk interessant voor u:
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"De Week voor de Ouderen" in Museum Helmond

Museum Helmond organiseert dit jaar voor het

eerst “De week voor de ouderen”.

Van 25 t/m 28 september 2018 stellen wij ons

prachtige Kasteel van Helmond open voor

oudere bezoekers. Voor een sterk gereduceerd

tarief ontvangen wij onze gasten met een kopje

koffie of thee met een plak cake waarna zij,

samen met hun begeleider, op eigen

gelegenheid de hele middeleeuwse waterburcht

mogen bezoeken. Op iedere verdieping staan

meerdere kasteelvrouwen die alles kunnen

vertellen over de rijke historie die het kasteel

bevat. De expositie “100 jaar trouwen in Kasteel Helmond” wordt door ouderen

ervaren als een ware belevenis. Ouderen zien heel veel herkenning in de oude

trouwjurken en foto’s. Ze worden weer even meegenomen naar hun eigen

bruiloft, jaren geleden.

Na het bezoek aan het kasteel trakteert Museum Helmond op een heerlijk

advocaatje met slagroom in ons gezellige kasteelcafé waar men naar

hartenlust kan na praten over de dag en waar de mogelijkheid is om andere

gasten, van andere verzorgingshuizen, te ontmoeten. Kasteel Helmond is

volledig rolstoeltoegankelijk (voor gewone rolstoelen) en ingericht op ouderen

bezoekers. Daarnaast zijn er voldoende medewerkers aanwezig die meehelpen

met o.a. de rolstoelliften. Uw gasten kunnen voor de deur worden afgezet, voor

het vervoer wordt een parkeerontheffing geregeld.

Deelnamekosten zijn € 11,50 per persoon. Dit is inclusief entree, gids,

koffie/thee met cake, en advocaatje. Begeleiders hoeven geen bijdrage te

betalen.

Meer informatie treft u aan via:

https://www.museumhelmond.nl/evenementen/kom-ook-langs-tijdens-de-week-

voor-de-ouderen/

mogelijk interessant voor u:
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Digitaal café Bibliotheek Valkenswaard

Onder het motto 'Iedereen digitaal' organiseert Bibliotheek De Kempen elke

dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een digitaal café in de bibliotheekvestiging

van Valkenswaard (De Hofnar 12).

Iedereen is van harte welkom.

Digitale vragen?

U kunt tijdens het digitale café uiteraard ook

vragen stellen over internet, apps, tablets, laptop

of smartphone en over veilig werken op uw pc.

Het digitale café is voor iedereen vrij toegankelijk en vindt steeds plaats op

dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, in de bibliotheekvestiging van Valkenswaard.

Het is prettig als u uw eigen tablet, laptop of smartphone meeneemt.

Iedereen kan digitaal wijzer worden.

www.bibliotheekdekempen.nl

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet

meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden.

De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle afdelingsleden van wie wij een e-mailadres hebben.

Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via

secretariaat@pvge-awv.nl.
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