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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 

 

26-11-2020 

 

AGENDA 

 

 

Maandag  

Koffie  & een praatje  10:00 - 12:00 wekelijks  restaurant  
Hout & Co     10:00 - 12:00 wekelijks  de werkplaats  
Stoelyoga 10:00 - 11:00 wekelijks de tuinkamer 
Bewegen op muziek 13:00 - 14:30 wekelijks de tuinkamer 
Dance&Health 15:00 - 16:00  wekelijks de tuinkamer 
Pedicure  op afspraak 
      

Autismecafé 19:30 - 21:30 laatste   restaurant en 

  maandag huiskamer 

  vd maand    
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Dinsdag  

Op Andere Gedachten1 09:30 - 12:30 wekelijks de klas 
Yoga*  09:00 - 10:00 wekelijks de tuinkamer 
Yoga*  10:30 - 11:30 wekelijks de tuinkamer 
Schilder, kleur of  10:00 - 12:00 wekelijks  het atelier 
teken je mee?      
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  
Darten 13:30 - 15:30 wekelijks de huiskamer 

Mantelzorg- 19:30 - 20:30 1e dinsdag de inspiratie 

ondersteuningsgroep  vd maand  

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

 

Woensdag  

  
Spelletjes met Maurits 10:00 - 11.:30 wekelijks huiskamer 
Creatief met een  13:30 - 15:30 wekelijks het atelier 
glimlach 
Swopshop**  14:00 - 16:00 op afspraak de inspiratie 
Pedicure  hele dag op afspraak 
 
     
1 OpAndere Geadchten werkt ivm corona in kleine groepjes kijk op 

www.opanderegedachten.nl of bel  06-16748595.  
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Donderdag  

Swopshop**  09:30 - 12:00 op afspraak de inspiratie 
Creatief atelier  10:00 - 12:00 wekelijks het atelier 
Dance&Health  11:00 - 12:00 wekelijks de tuinkamer 
Bakken met Kifah 13:00 - 15:30 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  
 

Vrijdag   

Hartlopenwerkt* 08:45 - 09:45 wekelijks restaurant 
Swopshop**  10:00 - 12:00 op afspraak de inspiratie 
Tuinieren 10:00 - 16:00 wekelijks de tuin 
Repareerhuis  10:00 - 12:00 wekelijks  
Bewegen op Muziek 10:00 - 11:00 wekelijks  de tuinkamer 
Schilder, kleur of teken 
je mee?  10:00 - 12:00 wekelijks het atelier 
    

Zaterdag  

Atelier Bijzonder 09:30 - 11:30 wekelijks op afspraak 
Ontmoeten   
ivm de situatie rondom corona tijdelijk geannuleerd 

 

     
 
* om mee te doen, kunt u zich aanmelden bij één van de coördinatoren. 
 
** voor een afspraak, mail naar: swopshopveghel@hotmail.com 
 


