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 PieterBrueghelHuis 
Middegaal 25 5461 XB Veghel 

T 0413 395280 
E info@pieterbrueghelhuis.nl 

Openingstijden  
maandag t/m vrijdag  

10.00 – 16.00 uur  

Heeft u geen vervoer?  
Bel dan tussen 9.00 - 11.00   
of tussen 19.00 - 22.00 uur 

naar de Hulpdienst Diakonie Veghel:  
0413 352232 
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AGENDA 

 

 

 

Maandag  

Koffie  & een praatje  10:00 - 12:00 wekelijks  restaurant  
Hout & Co     10:00 - 12:00 wekelijks  de werkplaats  
Kokerij 11:30 - 13:00 wekelijks op afspraak 
Stoelyoga *   
Dance en Health* 14:30 - 15:45 start weer 

    vanaf  

    september  de tuinkamer 
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Dinsdag  

Yoga*  09:00 - 10:00 wekelijks de tuinkamer 
Yoga*  10:30 - 11:30 wekelijks de tuinkamer 
Kokerij  11.30 - 13.00 wekelijks rop afspraak 
Schilder, kleur of  10:00 - 12:00 wekelijks  het atelier 
teken je mee?      
Jeu de boules 10:00 - 12:00 wekelijks de tuin 
Hartlopenwerkt** 10:30 - 12:30 wekelijks restaurant 
Creatief atelier 13:30 - 16:00 wekelijks het atelier 
Brei mee en haak aan 13:30 - 16.00 wekelijks de huiskamer 
Biljarten 13:30 - 16:00 wekelijks de huiskamer  
Mantelzorg- 19:30 - 20:30 1e dinsdag de inspiratie 

ondersteuningsgroep  vd maand  

Yoga*  19:15 - 20:15 wekelijks de tuinkamer 

 

Woensdag  

Kokerij   10:00 - 13:00 wekelijks  restaurant  
Met je handen  
in de klei  10:00 - 12:00 wekelijks  de potterie 
Kokerij 11:30 - 13:00 wekelijks op afspraak 
Hartlopenwerkt* 10:30 - 12:30 wekelijks restaurant 
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Donderdag  

Creatief atelier  10:00 - 12:00 wekelijks het atelier 
Dance en Health*  11:00 - 12:15 start weer 

    vanaf  

    september de tuinkamer 
Creatief atelier 13:30 - 16:00 wekelijks het atelier 
Brei mee en haak aan 13:30 - 16.00 wekelijks de huiskamer 
Biljarten 13:30 - 16:00 wekelijks de huiskamer  
Blijf Actief - wandelen 14:00 - 15:30 wekelijks  restaurant 

 

Vrijdag   

Hartlopenwerkt * 08:45 - 09:45 wekelijks  restaurant 
Bewegen op Muziek 10:00 - 11:00 wekelijks  de tuinkamer 
Tuinieren 13:30 - 16:00 wekelijks de tuin 

          

Zaterdag  

Atelier Bijzonder 09:30 - 11:30 wekelijks vanaf september 
Ontmoeten   
 
     
 
* om mee te doen, kunt u zich aanmelden bij één van de coördinatoren. 
 
** op deze tijden is de groep open voor iedereen die mee wil doen. 
 


