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VOORWOORD
Anders Bezig Zijn (ABZ), het educatief en creatief centrum van Vught, heeft in 2019 volop
cursussen en activiteiten aangeboden aan volwassen. Door de organisatie van de
cursussen en activiteiten bevordert ABZ de sociale participatie in de gemeente Vught.
In 2019 hebben we voor het eerst een volledig jaar in de nieuwe situatie gedraaid.
DePetrus als onze nieuwe thuisbasis, maar ook met diverse cursussen in de Weverij van
Reinier van Arkel, de zalen van Theater de Speeldoos, bij de Rode Rik en in het
HelvoirThuis. Daarnaast bieden we op activiteitniveau veel aan in samenwerking met
Stichting Vughterstede en Visio de Vlasborch op hun locaties. Ook dit jaar heeft ABZ actief
deelgenomen aan het lokale samenwerkingsverband Samen Sterk in de Wijk.
Vernieuwd en vertrouwd, onder deze noemer gingen we 2019 in. Centraal stond dit jaar de
samenwerking in DePetrus. Met onze nieuwe huisgenoten zijn we hard aan de slag
gegaan om samen met onze docenten, vrijwilligers en deelnemers tot een mooi
ontmoetingscentrum in Vught te komen. Aanbod afstemmen, nieuw aanbod ontwikkelen
en continue met de afweging dat we een belangrijk, maar vooral laagdrempelig centrum
willen zijn voor jong en oud, voor Vughtenaren en voor nieuwkomers, voor iedereen.

VERNIEUWD EN VERTROUWD!
Vooruit kijken
In 2020 trekken we de lijnen die zijn uitgezet in 2019 verder door. Het samen met onze
huisgenoten versterken van het aanbod in DePetrus, maar ook oog blijven houden voor
onze cursussen en activiteiten die elders in Vught plaatsvinden. De druk op onze rol als
aanspreekpunt en back-office wordt steeds groter, wat een steeds slimmere organisatie
vraagt.
Inmiddels hebben we te maken met het coronavirus wat een crisis heeft veroorzaakt in ons
land. Ook ABZ zal met deze onzekerheid in 2020 moeten omgaan. De belangen van de
gezondheid van onze deelnemers, waarvan 55% 70 jaar of ouder is en ruim 80% 60 of
ouder, zal voorop staan. Voor deze uitdaging gaan en staan we!
Lidia Riezebos, directeur ABZ
Vught, mei 2020
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OVER ANDERS BEZIG ZIJN
Anders Bezig Zijn (ABZ) is een laagdrempelig ontmoetingscentrum met een
educatief, recreatief en creatief cursus - en activiteitenaanbod. Het aanbod
is gericht op alle inwoners van de gemeente Vught, met extra aandacht voor
kwetsbare doelgroepen. Ofwel: “Iedereen telt mee, iedereen doet mee.”
Waar nuttig en/of noodzakelijk wordt op dit moment op vrijwillige basis flankerend
samengewerkt met andere instellingen voor zorg en welzijn en worden in de wijken
activiteiten aangeboden, die aansluiten bij de doelstellingen van ABZ.

Doelstelling
In de statuten van stichting ABZ dd 10-05-2005 is haar doelstelling als volgt geformuleerd:
‘De stichting stelt zich, ten behoeve van de volwassen inwoners van de gemeente Vught
zowel met als zonder beperking, in de ruimste zin van het woord, ten doel:
•

Persoonlijke vorming, educatie en ontwikkeling

•

Bevordering van deelname aan de samenleving

•

Het ondersteunen van persoonlijk welbevinden

•

Het stimuleren van het aangaan van sociale contacten, teneinde deze te verbreden en
te verdiepen

•

Het leveren van een bijdrage aan het samenleven in zijn algemeenheid

De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van cursussen en
activiteiten.’

Missie
Stichting Anders Bezig Zijn (ABZ) levert als organisatie een bijdrage aan het welzijn,
sociale integratie, participatie en kwaliteit van leven van burgers uit de gemeente Vught.
ABZ staat midden in de samenleving. Bij alles wat we ondernemen hebben we oog voor
de sociale omgeving en vinden we het daarom bijzonder belangrijk om onze
verantwoordelijkheid te nemen in de maatschappij binnen de Gemeente Vught.
Kortom: “Iedereen telt mee, iedereen doet mee”.
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Visie
ABZ kijkt naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst. Kwaliteit op alle fronten
staat centraal. Dit houdt in dat we iedere deelnemer meer bieden dan alleen een cursus of
activiteit. Iedereen moet op elk gewenst moment, in een aangename omgeving, een
goede keuze kunnen maken bij ABZ. Wij zorgen hiermee voor waardevolle ontmoetingen
in een prettige omgeving.
We realiseren dit onder meer door ons aanbod voortdurend uit te breiden en aan te
passen aan de hedendaagse tijd. Wij geloven tevens dat je meer kunt bereiken met elkaar
dan alleen en dat je door samenwerking elkaar kunt inspireren en meerwaarde kunt
creëren voor zowel ABZ, de partner als de ‘klant’. Hierdoor ontstaat een mooier aanbod
met waardevollere ontmoetingen. Iedereen telt mee en iedereen doet mee vormt ook de
komende jaren de leidraad bij alles wat we doen.

Organisatie
Om onze doelstelling te bereiken werken we met een groot aantal docenten en
vrijwilligers. Deze worden ondersteund door een klein team van beroepskrachten. De
stichting wordt aangestuurd door een vrijwillig bestuur.

Bestuur
De volgende bestuursleden van ABZ geven op vrijwillige basis inhoud aan de
bestuursfuncties.
Bestuurssamenstelling per 31-12-2019:
Voorzitter:

Fred de Man

Penningmeester:

Johan Steinhage

Secretaris:

Thea Dalderop

Bestuurslid:

Frank de Haas

Bestuurslid:

Joske Jansen

Bestuurslid:

Anne-Marie Koenraad

Bestuurslid:

vacature
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Vrijwilligers
De vrijwilligers werkzaam bij ABZ verrichten een groot aantal taken en zijn voor de
organisatie onontbeerlijk. Het vrijwilligerswerk is geen vrijblijvende aangelegenheid. De
verantwoordelijkheid die men heeft voor het uitvoeren van een taak moet zo zijn dat men
ervan op aan kan dat de taak naar behoren wordt uitgevoerd. Voor de vrijwilligers heeft de
organisatie een vrijwilligersverzekering afgesloten .
Het afgelopen jaar zijn bij ABZ 25 vrijwilligers werkzaam geweest ten behoeve van de
volgende taken:
Cursus- en activiteitenleiding DePetrus
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Ondersteuning van cursusleiding Reinier van Arkel

2

Ondersteuning bij het biljarten

3

Ondersteuning bij cursussen voor mensen met een beperking

4

Ondersteuning bij ontmoetingsavond

2

Vrij bridgen

3

(W)etenstijd

2

Filmmatinee op zondag

3

Incidentele ondersteuning bij bijv. open dagen

1

Ondersteuning ICT – inloop vragenuurtje

2

Administratieve en algemene ondersteuning

3

Alle vrijwilligerswerkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van ABZ.
Per cursusweek worden er in totaal 77 (gemiddeld) vrijwilligers uren gewerkt. Wat een
beeld geeft van het grote belang van vrijwilligers bij ABZ.

Docenten
De cursussen van ABZ worden aangeboden door een 30-tal deskundige docenten. Deze
docenten kunnen tegen een vrijwilligersvergoeding werken of op basis van een
overeenkomst van opdracht. Zij krijgen vanaf 1 september 2019 een vergoeding van
€ 23,50 per uur exclusief reiskosten vergoeding buiten Vught.
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Beroepskrachten
Bij ABZ zijn naast de docenten en vrijwilligers in 2019 drie beroepskrachten werkzaam:
directeur:

Lidia Riezebos-Schoenmakers (28 uur)

management assistent:

Grace Librizzi (28 uur)

coördinator vrijwilligers en activiteiten:

Marianne Bax-Kuijpers (23 uur, per 1 maart).

Het contract van Marianne Bax is per 1 maart verhoogd naar 23 uur, 20 uur voor vast
overdag en 3 uur voor de avondactiviteiten.

Huisvesting, DePetrus als nieuw thuis
ABZ is gehuisvest in DePetrus samen met het Vughts Museum, Bibliotheek Vught, Welzijn
Vught en de Wereldwinkel. In 2019 is er hard gewerkt om DePetrus verder op de kaart te
zetten in Vught door middel van o.a. mooie samenwerkingen.
Voor ABZ is het belangrijk dat DePetrus een warme
ontmoetingsplaats is waar Vughtenaren, buurtbewoners en
bezoekers van ABZ terecht kunnen. Een inspirerende plaats
van deze tijd, waar men voor diverse vragen en activiteiten
terecht kan. Zo is DePetrus inmiddels een van de
‘wijkpunten’ van Vught.
Naast DePetrus worden er op diverse locaties in Vught door
ABZ cursussen en activiteiten verzorgd.

ABZ dichtbij
In lijn met het gemeentelijk beleid verzorgt ABZ steeds vaker cursussen of activiteiten in
de wijken. Naast de cursussen en activiteiten in DePetrus heeft ABZ in 2019 cursussen
aangeboden in Theater de Speeldoos (beweegcursussen), de Rode Rik 2.0 (Pas op de
plaats), in de Weverij van Reinier van Arkel (houtbewerken, keramiek, speksteen en
portret- en modeltekenen) en in het HelvoirThuis. Daarnaast organiseren we bij Huize
Elisabeth, WZC Theresia en in De Vlasborch ‘(W)etenstijd’.
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REALISATIE AANBOD ABZ
Soort aanbod
Met het cursus- en activiteitenprogramma van ABZ, beslaan we drie doelen:
-persoonlijke ontwikkeling en letterlijk een reden om de deur uit te gaan (voor jezelf);
-gelegenheid om met anderen in contact te komen (met elkaar);
-interesses en kennis delen (voor elkaar).
We bieden cursussen en activiteiten aan op drie niveaus:
1. cursusaanbod ‘net onder marktconform’ voor alle Vughtenaren (kwetsbare deelnemers
kunnen hierbij gebruik maken van de regeling meedoen, subsidie wordt alleen ingezet op
overhead)
2. cursusaanbod specifiek gericht op kwetsbare doelgroepen: we hanteren lage tarieven,
hier wordt veel subsidie op ingezet.
3. laagdrempelig activiteitenaanbod, waarbij we veel in samenwerking met andere
organisaties aanbieden en met vrijwilligers. Het gaat hierbij dan ook niet om scholing,
maar zinvolle tijdsbesteding met wisselend een recreatief, creatief of educatief karakter.

Subsidie en fondsenwerving
Activiteiten proberen we zoveel mogelijk kostendekkend te realiseren, subsidie zit zoveel
mogelijk op de overhead. Dit houdt in dat de directe kosten zoveel mogelijk betaald
worden met de deelnemersbijdragen.
In een aantal gevallen werven we extra fondsen om de tarieven laag te kunnen houden,
zoals bij de Zomer- en Winterschool en bij (W)etenstijd. Dit om de activiteit bereikbaar te
houden voor alle ouderen. Voor de Zomerschool en Winterschool worden er fondsen
aangevraagd bij Fonds Sluyterman en van Loo, Stichting tot steun voor ouderen in Den
Bosch en omgeving en soms de Heijmstichting. Voor (W)etenstijd heeft ABZ een
aanvraag gedaan bij het Oranjefonds in samenwerking met Ouderen Samen en de
Seniorenbus.
In dit hoofdstuk is weergegeven wat ABZ in 2019 heeft gerealiseerd. De volledige
financiële onderbouwing met betrekking tot bijvoorbeeld cursuskosten en opbrengsten zijn
verantwoord in de separate financiële jaarrekening van ABZ.
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Opdracht
De prestatieafspraken tussen de gemeente Vught en ABZ bevatte 4 thema’s:
1. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen prettig zelfstandig (blijven) wonen
-Vughtenaren ontmoeten elkaar, hebben een vitaal netwerk, hebben een doel (zingeving)

2. Inwoners doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk
-mensen hebben basiskennis en -vaardigheden (bv. taal, digitaal)
-mensen met een beperking kunnen volwaardig meedoen

3. Inwoners van Vught leven gezond
-er zijn voldoende voorzieningen die gezondheid bevorderen (sport, samen eten, ontmoeting
en vrije tijd)

4. Samenwerking
-integrale aanpak met alle betrokken partijen in Vught

Resultaten

1. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen prettig zelfstandig (blijven)
wonen; Vughtenaren ontmoeten elkaar, hebben een vitaal
netwerk, hebben een doel (zingeving)
Een uitnodigend, toegankelijk cursusaanbod, gericht op ontmoeting,
ontplooiing en zinvolle daginvulling.
Het cursusaanbod is gericht op educatieve,
creatieve en recreatieve ontwikkeling.
De cursussen/workshops vinden plaatsen van eind
september tot ca. eind april. Hierbij is continu
aandacht voor: verspreide instapmomenten;
toenemende diversiteit in aanbod; aansluiten op
maatschappelijke ontwikkelingen;
samenwerkingen met andere organisaties
Aanbod in DePetrus
Taalcursussen:
Educatieve cursussen:
Digi/basisvaardigheden:
Computer gevorderden:
Creatieve cursussen:
Recreatief aanbod:
Aanbod in de Weverij van RvA
Creatieve cursussen
Aanbod in de Rode Rik
Eén beweegactiviteit
Aanbod in de Speeldoos
Diverse beweegactiviteiten
Aanbod in het Helvoirthuis
Diverse creatief aanbod

Algemeen resultaat:
een stijging van ruim 100
deelnemers bij de diverse
cursussen
12 groepen
8 groepen
5 groepen
4 groepen
32 groepen
2 groepen

88 deelnemers
83 deelnemers
23 deelnemers
24 deelnemers
281 deelnemers
35 deelnemers

6 groepen

68 deelnemers

1 groep

8 deelnemers

9 groepen

97 deelnemers

3 groepen

24 deelnemers
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Een uitnodigend, toegankelijk activiteitenaanbod, gericht op ontmoeting,
ontplooiing en zinvolle daginvulling.
Het activiteitenaanbod is een groeiend onderdeel
van het aanbod van ABZ. Mensen kunnen op deze
manier zeer flexibel deelnemen en zitten niet vast
aan een reeks. Activiteiten zijn sterk gericht op
ontmoeting en daarnaast
W(etenstijd)
Locatie WZC Theresia
Locatie Huize Elisabeth
Locatie de Vlasborch
Zomerschool
Divers aanbod

Algemeen resultaat:
Een stijging van 400 deelnemers
bij de diverse cursussen en
activiteiten
11 bijeenkomsten
12 bijeenkomsten
6 bijeenkomsten

555 deelnemers
582 deelnemers
219 deelnemers

35 activiteiten

851 deelnemers

18 activiteiten

260 deelnemers

9 bijeenkomsten

657 deelnemers

Winterschool

Divers aanbod
Geheugencafé/dementiebeleid
Diverse inhoudelijke onderwerpen
Realiseren van gezamenlijk aanbod in DePetrus

Lezingenreeks met Bibliotheek Vught+ Vughts
9 bijeenkomsten
Museum
Vughtologie met Vughts Museum + Erfgoed Vught 2 groepen
Gewoon Samen (met RvA, Cello en Welzijn Vught) 10 bijeenkomsten

236 deelnemers
44 deelnemers
110 deelnemers

Als participant mede invulling geven aan wijkpunt DePetrus
Vormgeven inloop mogelijkheden, gezamenlijk
invulling aan Proef Vught, Koningsdag, WijPetrus
en Kerst

inloop
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2. Inwoners doen naar vermogen mee in de samenleving, waar
mogelijk via betaald werk
Innovatiebudget
De cursus Geld op Orde is dit jaar uitgebreid met
een drietal workshops.

Algemeen resultaat:
In het voorjaar inventarisatie en
nieuwe opzet. Najaar 1 workshop
is doorgegaan en 1 cursus. Totaal
8 deelnemers

Taalhuis
In samenwerking met diverse participanten is het
Taalhuis ontwikkeld in 2019. De start vindt plaats
in 2020. ABZ is mede participant en richt zich
vooralsnog met name op de digivaardigheden.
Walk & Talk
Maandelijkse bijeenkomsten in DePetrus voor
werkzoekenden i.s.m. Bibliotheek Vught

Algemeen resultaat:
5 groepen met totaal 23
deelnemers

Algemeen resultaat:
10 bijeenkomsten met totaal ca.
160 deelnemers

Gewoon Samen medecoördinatie
Maandelijks worden er diverse ontmoetingsactiviteiten georganiseerd vanuit Gewoon Samen.
Een film, wandeling en een ontmoetingsavond.
Activiteitenaanbod voor mensen met een beperking
ABZ heeft een aantal cursussen in haar aanbod
opgenomen die specifiek zijn voor mensen met
een beperking (Tekenen&schilderen, algemeen
creatief en Yoga)

Algemeen resultaat:
10 bijeenkomsten met totaal
ca.ABZ 110 deelnemers

Algemeen resultaat:
5 groepen met totaal 64
deelnemers
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3. Inwoners van Vught leven gezond
Voeding: Samen Koken, Gezonder leven en lunchen
In de kookstudio van iKook ontvangen we 2 x per
jaar deelnemers aan de cursus Samen Koken.
Verder organiseren eveneens 2 x per jaar
Gezonder leven en lunchen in DePetrus.
Bewegen: beweegcursussen
ABZ heeft inmiddels een zeer uitgebreid aanbod
aan beweegcursussen in Vught.

Algemeen resultaat:
5 groepen met totaal 41
deelnemers

Algemeen resultaat:
Zie ook het aanbod in de
Speeldoos en de Rode Rik.
Samen 10 groepen met totaal 105
deelnemers.

Fittest
ABZ neemt deel aan de organisatie en
ondersteuning van de fittest in Vught voor ouderen.
Vught Noord/Cromvoirt en …. kwamen aan bod.
Beide fittestdagen werden georganiseerd in De
Vlasborch.

Algemeen resultaat: 2 fittesten
met 100 genodigden gemiddeld

4. Samenwerking
Deelname Samen Sterk in de Wijk
Vanuit ABZ wordt er in verschillende groepen
samengewerkt aan projecten van Samen Sterk in
de Wijk. In 2019 had de projectgroep Zinvolle
daginvulling hierin een belangrijke rol. Vrijwilligers
centraal stond op het lager pitje.
Diverse overleggen/bijeenkomsten
ABZ neemt deel aan diverse bijeenkomsten waarin
uitwisseling tussen diverse partijen in Vught
centraal staat. Denk daarbij aan het
Dementieoverleg, Cultuur Café, Sociaal Café,
bijeenkomst ouderenverenigingen Vught/Helvoirt
e.d.

Algemeen resultaat:
Opstart ‘BijMaxX’ in DePetrus.

Algemeen resultaat:
Bijwonen, kennis verrijken en
inspireren.
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REALISATIE IN CIJFERS
Uit de rapportages blijkt dat er in 2019 in totaal 888 (2018: 760) cursusplaatsen zijn
gevuld, waarvan 55% bestond uit cursisten van 70 jaar en ouder, 27% tussen de 60-70
jaar en 16% is tussen de 40-60 jaar oud. In totaal hebben er 695 unieke deelnemers in
2019 aan de cursussen deelgenomen. Van de deelnemers bestaat 72% (2018:77%) uit
vrouwen en verder komt bijna 78% van onze deelnemers uit Vught en Cromvoirt en 22%
van buiten onze gemeente.
Vervolgens hebben er nog 851 deelnemers aan een activiteit deelgenomen tijdens de
Zomerschool waarbij we 260 personen hebben bereikt. En 260 (120 unieke personen)
activiteitenplaatsen gevuld bij de Winterschool.
Naar de lezingenreeks in DePetrus hebben in 2019 236 mensen geluisterd. Aan de
Walk&Talk nemen per keer zo’n 15-20 personen deel en bij Gewoon Samen per keer zo’n
10-15 personen.
Daarnaast waren er ca.1356 deelnemers aan Etenstijd. Etenstijd heeft 12 x
plaatsgevonden in Elisabeth, 11 x in Theresia en 6 x bij de Vlasborch. Dit is een
gemiddelde van ruim 46 deelnemers per keer. (W)Etenstijd bereikt naar schatting ruim
400 unieke deelnemers op deze manier.
ABZ heeft op deze manier met Cello, Kans Plus Bossche Ommelanden, Vughterstede,
Reinier van Arkel, Welzijn Vught, het Vughts Museum, Bibliotheek Vught, de Vlasborch en
Ouderen Samen ruim 4700 activiteitenplaatsen gevuld in 2019 met ca. 20% aan
cursussen en workshops en 80% activiteiten (Zomerschool, Winterschool, Etenstijd, Film,
Geheugencafé e.d.) en recreatief aanbod (biljarten, vrij-bridgen).
De cursussen en activiteiten van ABZ vragen een grote administratieve inzet van de
medewerkers in verband met inschrijving en betalingen. Daarnaast vragen alle cursussen
en activiteiten om een zeer grote organisatorische inzet om een mooi en divers
programma weg te zetten.
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CONCLUSIE
Na een opstart in 2018 in DePetrus en een verhuizing van diverse cursussen en
activiteiten naar nieuwe locaties, is het jaar 2019 het eerste volledig jaar geweest waarbij
alle cursussen en activiteiten op hun vaste plek konden draaien. DePetrus heeft voor ABZ
een positieve invloed gehad. Mensen weten ons beter te vinden en een groei in het aantal
deelnemers is dan ook duidelijk te zien. De wat kleinere ruimtes in DePetrus is soms een
beperking, maar over het algemeen passen de deelnemers zich aan. Ook met
klimaatbeheersing zijn er nog wat problemen geweest waardoor er ontevreden ‘klanten’
waren, maar deze zijn uiteindelijk grotendeels opgelost.
Het samenwerken met de andere partners in DePetrus wordt door ABZ als prettig ervaren.
We weten elkaar goed te vinden en aan te vullen. Dit heeft wat ons betreft voor beide
partijen een meerwaarde. Voorbeelden van samenwerkingsprojecten en activiteiten zijn
het Geheugencafé, Vughtologie, Lezingenreeks DePetrus, het Taalhuis, Zinvolle
daginvulling (BijMaxX), (W)etenstijd en de Zomer- en Winterschool.
De verschuiving van de vraag is nog steeds van cursus- naar meer activiteitengericht.
Mensen willen zich niet altijd meer voor langere tijd binden. Maar dit jaar was ook een
lichte groei te zien bij de cursussen.
Voor 2020 staan er weer voldoende uitdagingen op de planning. De verdere uitwerking
van de de pilot beschikkingsloze dagbesteding (BijMaxX). Maar ook een doorontwikkeling
van het Taalhuis in DePetrus.
Samenwerking en flexibilisering van het aanbod en inzet blijven belangrijk! Voorop blijft
staan dat ABZ een organisatie is die er met haar cursussen en activiteiten voor wil zorgen
dat mensen op een toegankelijke, laagdrempelige manier mee kunnen doen in de
maatschappij: ‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee!’
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BIJLAGEN
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Rapportage cursussen en activiteiten ABZ 2019
Cursus

Startdatum

Min

Max

Aantal
Inschrijvingen

Frans conversatie
Engels gevorderden A2
Engels gevorderden B1
Engels gevorderden B2
Italiaans beginners 2
Italiaans gevorderden 1
Italiaans gevorderden 2
Vakantiecursus Italiaans
Leesclub
Leesclub
Spaans beginners 1e jaar
Spaans beginners 2e jaar
Spaans beginners 3e jaar
Spaans gevorderden
Geld op orde waar blijft mijn geld
Workshop: Geld overhouden
Filosofie
Filosofie
Kunstgeschiedenis modern
Kunstgeschiedenis Spanje
Vughtologie
Vughtologie
In gesprek met
Opfriscursus computervaardigheden
Opfris basiscomputervaardigheden
Kennismaken met de computer
Excel SB
Excel SB
Excel SB
Starten met je tablet
Fotoboek maken
Bloemschikken
Bloemschikken
Bloemschikken
Bloenschikken herfstworkshop
Bloemschikken kerstworkshop
Kleding maken
Kleding maken
Vilten najaar 2019
Haken, breien
Haken, breien
Speksteen
Speksteen
Bloemen en planten tekenen
Planten/ dieren tekenen en
schilderen
Schilderen met acryl / aquarel
Schilderen met acryl / aquarel
Illustreren maandagavond
Illustreren donderdagochtend
Illustreren do ochtend
Illustreren dinsdagavond

7-10-2019
26-9-2019
24-9-2019
24-9-2019
23-9-2019
25-9-2019
23-9-2019
27-3-2019
11-10-2019
25-10-2019
24-9-2019
24-9-2019
24-9-2019
24-9-2019
10-10-2019
19-12-2019
4-10-2019
1-2-2019
26-9-2019
22-10-2019
6-11-2019
10-4-2019
27-3-2019
1-2-2019
1-11-2019
28-1-2019
21-1-2019
24-1-2019
11-4-2019
29-11-2019
12-4-2019
24-9-2019
1-10-2019
2-10-2019
28-10-2019
16-12-2019
26-9-2019
10-1-2019
28-10-2019
25-9-2019
9-1-2019
27-9-2019
25-9-2019
6-2-2019
2-10-2019

6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
15
15
6
6
6
6
5
5
5
5
6
7
7
7
6
6
7
6
6
7
7
9
9
7
7

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
20
20
10
10
12
12
50
50
12
8
8
8
20
20
20
9
8
10
10
10
10
10
9
10
12
9
9
12
12
12
12

7
7
9
8
8
9
6
9
6
8
8
7
5
5
5
3
10
10
15
13
30
14
10
3
7
4
7
7
6
9
4
9
9
10
9
9
6
8
6
9
9
13
11
10
7

23-9-2019
23-9-2019
23-9-2019
26-9-2019
10-1-2019
24-9-2019

10
10
7
7
7
7

14
14
10
10
10
10

8
7
9
9
9
7
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Illustreren di avond
Tekenen en schilderen nav thema
Schilderen met olieverf
Schilderen met olieverf
schilderen olieverf
Portret en model tekenen
Kennismaken tekenen en schilderen
Gezonder leven en lunchen 1
Gezonder leven en lunchen 2
Basiscursus fotografie
Portretfotografie
Avond en nachtfotografie
Muziekgeschiedenis
Houtbewerken
Houtbewerken
Schilderen met bijenwas
Keramiek
Keramiek
Yoga
Yoga
Mindfulness
Biljarten ABZ
Recreatief - vij bridge
Gezonder leven en lunchen
Samen koken
Beweeg je fit di 8.30
Beweeg je fit di 9.30
Beweeg je fit wo 9.30
Beweeg je fit wo 10.30
Beweeg je fit do 9.00
Pas op de plaats wo 10.15
Werelddans
Tai-Chi
Ontmoetingsavond
Tekenen en schilderen EN
Creatief in de winter
Yoga EN
Creatief in het voorjaar
Creatief in het voorjaar sieraden
Basiscursus fotografie HH
Portrettekenen en schilderen HH
Basisfotografie HH
Boemschikken kleur in de winter
Bloemschikken paasworkshop
Wijnproeven
Handlettering
Workshop portretschilderen

29-1-2019
25-9-2019
25-9-2019
26-9-2019
17-1-2019
26-9-2019
19-11-2019
14-3-2019
21-3-2019
29-1-2019
27-2-2019
25-11-2019
28-3-2019
26-9-2019
26-9-2019
1-11-2019
26-9-2019
25-9-2019
23-9-2019
23-9-2019
24-9-2019
3-9-2019
3-9-2019
24-10-2019
8-10-2019
20-8-2019
20-8-2019
21-8-2019
21-8-2019
22-8-2019
21-8-2019
4-9-2019
19-8-2019
20-9-2019
26-9-2019
12-11-2019
26-9-2019
19-2-2019
19-2-2019
14-3-2019
19-3-2019
8-10-2019
18-2-2019
15-4-2019
23-5-2019
30-3-2019
22-1-2019

7
10
10
10
6
10
7
8
8
6
6
6
7
8
6
6
10
6
7
7
5
12
20
8
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
8
5
6
3
3
7
7
6
6
6
10
7
6

10
12
14
14
10
12
10
10
12
10
10
10
10
10
10
9
12
10
10
10
10
40
30
12
12
14
14
14
14
14
12
20
20
60
15
10
9
8
8
10
10
10
10
10
12
10
10

8
13
13
9
5
13
7
8
7
9
10
7
11
7
3
4
13
8
10
10
9
13
22
8
9
7
11
10
15
10
8
13
11
33
9
8
4
8
2
9
5
10
10
11
9
7
9
888
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Aantal
cursusplaatsen

Aantal cursusplaatsen

man
vrouw
onbekend
totaal
Totaal aantal

26%
72%
2%
100%
888
man

vrouw

onbekend

Leeftijd
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70-79 jaar
80-89 jaar
90 jaar en ouder

Leeftijdsopbouw

0,5%
2,0%
4,0%
12,0%
27,0%
36,0%
17,0%
1,5%
100,0%

20-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-59 jaar

60-69 jaar

70-79 jaar

80-89 jaar

90 jaar en ouder

Woonplaats
Vught
Cromvoirt
Helvoirt
Den Bosch
Esch
St. Michielsgestel
Overig/onbekend

Woonplaats

76,8%
0,8%
4,6%
6,7%
0,8%
2,4%
7,9%
100,0%

Vught

Cromvoirt

Helvoirt

Den Bosch

Esch

St. Michielsgestel

Overig/onbekend

Totaal aantal cursus- en activiteitenplaatsen
Totalen
Cursussen
Winterschool
Zomerschool
(W)etenstijd
- WZC Theresia (11 x)
- Elisabeth (12 x)
- Vlasborch (6 x)
Geheugencafé (9x)
Lezingen Petrus (9 x)
Walk&Talk (10 x)
Gewoon Samen (10 x)
Filmmatinee (10 x )
Totaal

plaatsen
888
260
851
555
582
219
657
236
160
110
265
4783

