
Kerstprogramma
2021

Het PieterBrueghelHuis is bestemd voor alle burgers van Meierijstad. 
Jong en oud is van harte welkom.

aandacht voor  
KERSTgeluk

www.pieterbrueghelhuis.nl
Middegaal 25, 5461 XB Veghel, T 0413 395 280

info@pieterbrueghelhuis.nl

Aanmelden voor de activiteiten kan per email:  
info@pieterbrueghelhuis.nl onder vermelding van de activiteit en de datum.  
Geef je naam door en telefoonnummer en het aantal personen waar je mee komt! 
Of bel 0413- 39 52 80 (ma t/m do 09.30 - 16.00 uur en vrijdag van 09.30 - 13.00 uur).  
Buiten het Kerstprogramma vinden ook onze reguliere activiteiten plaats. Kijk  
hiervoor op onze website www.pieterbrueghelhuis.nl

* Programma onder voorbehoud van coronamaatregelen.

Doe je  
mee?



Zaterdag 4 december
09.30 - 11.30 uur 

Atelier bijzonder ontmoeten:  
kerststukjes maken voor mensen met  
geheugenproblematiek, dementie en hun  
mantelzorgers en naasten. Aanmelding via: 
Esther de Bie esther.debie@ons-welzijn.nl

Maandag 6 december 
13.30 - 16.00 uur

Workshop kerststukjes maken:  
kosten € 4,00.

Donderdag 9 december 
13.30 - 15.30 uur 
14.00 - 15.30

Workshop vilten voor kerst:  
kosten € 2,00. 
Blijf Actief Winterwandelen. Deelname gratis. 
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Vrijdag 10 december 
10.30 - 12.00 uur

Cadeaudoosjes maken voor kerst: maak je  
eigen ontwerp en we bestellen een mooi  
gedrukt exemplaar voor € 7,50 per stuk.

Zondag 12 december 
13.30 - 16.00 uur

Zondagmiddag in huiselijke sfeer: deelname  
gratis.  
Workshop Kerstboompjes maken. Kosten  
€ 2,00. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Maandag 13 december 
13.30 - 16.00 uur

Workshop kerststukjes maken.  
Kosten €4,00.

Dinsdag 14 december 
10.30 - 13.00 uur

Kerstkoekjes bakken met Anniek en Maurits. 
Kosten € 1,00.

Woensdag 15 december 
13.30 - 15.30 uur

Creatief knutselen voor kerst (kerstboom  
versiering) Kosten: € 2,00.

Woensdag 15 december 
16.00 - 20.30 uur

Kokerij met plezier: samen koken voor  
mensen met niet-aangeboren-hersenletsel  
en hun naasten. kosten €7,50.

Donderdag 16 december 
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 15.30

Workshop kerstkaarten maken met Thea.  
Kosten € 2,00.
Blijf Actief Winterwandelen. Voor mensen 
met dementie en mensen die graag samen 
willen wandelen. Deelname gratis.

Kerstprogramma
 
Het programma staat open voor alle mensen jong en oud
Uitzondering: workshops Tiffany en pottenbakken (volwassenen)

Woensdag 22 december 
13.30 - 14.30 
15.30 - 16.15 uur

13.30 - 15.30

Kerstbingo met mooie (kerst)prijsjes en veel  
gezelligheid. 
Verhalenverteller René Hildesheim met een 
verhaal over de feest dagen, afgesloten met een 
hapje en een drankje. 
Creatief knutselen voor kerst (kerstboom  
versiering) Kosten: € 2,00.

Donderdag 23 december 
17.00 - 19.30

PieterBrueghelHuis kerstfeest in de  
openlucht. Bij de vuurkorf genieten van warme 
chocolademelk, glühwein en het samenzijn in 
Dickens sferen, opgeluisterd door een optreden 
van orkest ‘ut gu nie van eiges’ en verhalen
verteller René Hildesheim. dresscode: kerst 

Vrijdag 24 december PieterBrueghelHuis gesloten.

Maandag 27 december 
10.00 - 11.30 uur

Workshop Pottenbakken o.l.v. Mariëlle Koster. 
Kosten € 5,00 inclusief klei.

Maandag 27 december 
13.30 - 16.00 uur

Workshop Tiffany o.l.v. Bart de Meester.  
Kosten € 5,00 inclusief materiaal.

Woensdag 29 december Workshop Potten Bakken olv van Mariëlle 
Koster. Kosten € 5,00.

Woensdag 29 december
12.30 uur

Stampottenbuffet Kosten € 4,00.

Donderdag 30 december 
13.30 - 16.00 uur

Workshop Tiffany o.l.v. Bart de Meester.  
Kosten € 5,00 inclusief materiaal.  
Zingen met Rob special.

Vrijdag 31 december 
10.00 - 12.00 uur

Oliebollen bakken en verkopen.  
10 stuks voor € 7,50.
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