
ACTIVITEITEN AANBOD NULAND EN VINKEL (DEELNAME ZONDER LIDMAATSCHAP)  
 
Beste lezer, 

Met enige trots presenteren wij hierbij een overzicht van activiteiten die er zijn binnen Nuland en Vinkel, waar iedereen laagdrempelig aan deel kan nemen. 

Soms is aanmelding nodig en/of wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor deelname, dit staat vermeld bij de activiteit. Het zijn allemaal activiteiten 

waarvoor je geen lid hoeft te zijn.  

Hoe is het idee ontstaan?  

Binnen de huisartspraktijken in Nuland en Vinkel waar ik werkzaam ben, kom ik regelmatig in contact met mensen die zich alleen voelen. Vanuit het feit dat 

ze weinig contacten hebben, maar soms ook omdat de financiën het niet toelaten om deel te nemen aan activiteiten. Als je elke munt om moet draaien 

voordat je het uitgeeft, kun je jezelf geen lidmaatschappen veroorloven. Het is algemeen bekend dat er een KBO is die ouderen kan ondersteunen, maar 

welke andere (kleine) initiatieven hebben dorpsbewoners binnen Nuland en Vinkel opgezet en zijn dorpsbewoners daarvan op de hoogte? 

Via Sonja Boerman (werkzaam bij Farent bekend van het infopunt in de Meent en Dorpspraktijk Vinkel), vrijwilligers, St Jozefoord, dorpsraad Nuland en  

KBO Vinkel, hebben we initiatieven verzamelt, met als motto; “als je weet wat er is, kom je er eerder aan toe eens binnen te lopen”. Om te doen wat je leuk 

vindt, om er even uit te zijn en om even een praatje te maken. 

De lijst is waarschijnlijk niet compleet en daarom een eerste aanzet. Dus wanneer je aanvullingen hebt of iets nieuws op wil gaan zetten, willen we vragen 

het te laten weten aan de dorpsraden, zodat zij het schema aan kunnen passen. Het activiteiten schema is ook terug te zien op de website van de 

dorpsraden en op de wachtkamerschermen van de huisartsen. 

www.dorpsraadvinkel.nl  - dorpsraadvinkel@gmail.com    
www.dorpsraadnuland.nl - secretariaat@dorpsraadnuland.nl 
 
We hopen dat we hiermee het gemakkelijker maken voor dorpsgenoten om eens aan te sluiten bij een van de activiteiten. 

Mario Schultz-Eltink 

Praktijkondersteuner GGZ 

Huisartspraktijk Nuland, Vinkel (en Heeswijk Dinther). 

 
 

http://www.dorpsraadvinkel.nl/
http://www.dorpsraadnuland.nl/
mailto:secretariaat@dorpsraadnuland.nl


NULAND 
ACTIVITEIT WANNEER WAAR KOSTEN  ORGANISATIE/ CONTACTGEGEVENS  

Mooie middag  Donderdagmiddag  
14.30 – 16.00 uur 

Restaurant de 
Ontmoeting  

Geen  St Jozefoord 
073-5342342 
welzijnenrecreatie@jozefoord.nl  

Wandelen  1ste woensdag van de maand  
10.00 uur start 

St Jozefoord Geen  IVN  

Vrije inloop, spelletjes  
sjoelen, zingen, rummikub, spelletjes, biljarten 

Maandag t/m vrijdag 
Ochtend en middag 

Martinushuis Sjoelen en barakken 
kost €1,- per keer. 
Kosten drankjes voor 
eigen rekening. 

073-5340860 

Vrije inloop  Maandagavond  
19.00 – 21.00 uur 

Martinushuis Kosten drankjes voor 
eigen rekening. 

073-5340860 

Warme maaltijd  Alle dagen  
12.00 u 

Martinushuis €10,35 voor een 3-
gangen menu 

073-5340860 

Friet eten  Dinsdagavond vanaf 17 uur Martinushuis Frietje of snack is  
€1,60 per stuk 

073-5340860 

Barakken Woensdagochtend Martinushuis €1,-- per keer 
Kosten drankjes voor 
eigen rekening. 

073-5340860 

Alle activiteiten internetcafé zijn gebundeld op 
woensdagavond.  
Individuele begeleiding starterscursus   
Computercursussen zoals Excel, PowerPoint, 
Bestandsbeheer en Word.  

Woensdagavond 
19.00 – 21.00 uur 

Martinushuis Gratis 073-5340860 

Beweegtuin Donderdag 11.15-12 uur Martinushuis Gratis 073-5340860 

Rikken/jokeren 
Prijskaarten  

Vrijdagmiddag Martinushuis €2,-- 073-5340860 

mailto:welzijnenrecreatie@jozefoord.nl


H. Mis voor de ouderen uit de parochie die van 

die mogelijkheid gebruik willen maken. 

Vrijdag 18.00 uur Martinushuis Gratis 073-5340860 

Koffie drinken  Zaterdag en zondag 
Ochtend en middag  

Martinushuis Kosten consumptie 073-5340860 

Filmavond, optredens  
 

Donderdagmiddag  
1x in de maand  

Martinushuis Filmavond €2,50 
Optredens €3,50 

073-5340860 

Bongo 2 de maandag middag vd 
maand 

Martinushuis €3,50 073-5340860 

Coupons e fournituren verkoop, gebruik 
naaimachines, praktische hulp bij kleding maken 

Woensdag geopend van: 
08:30 - 16:00 

Schotsheuvel 5, 
Nuland 

Materiaal kosten Couponschuurtje Nuland 
Monique 06-10572746 

Nuland Samen  Open agenda op besloten 
facebook en whatsapp groep 

  Nuland Samen  
06-43741684 
Nuland Samen | Facebook 

Actief met Sam  Maandagmiddag na schooltijd 

voor basisschoolleerlingen 

  Sport Alliantie 

Beweegles Senioren  Donderdagochtend van 11:00 

tot 11:45 uur  

Beweegveldje aan 

de Kloosterstraat 

 Sport Alliantie 

Wandelvoetbal  Donderdagochtend  Nulandia  Sport Alliantie 

Pendeldienst “Uit en Thuis” Voor ouderen uit Nuland, die 

zelf geen fiets of auto meer 

rijden.  

Aanmelden een dag ervoor. 

Donderdagmiddag, 
vervoer naar St 
Jozefoord, 
Martinushuis of 
naar een kennis in 
het dorp. 

€1,-- KBO Nuland 
Nico van der Doelen 06-53102076 

VINKEL 
ACTIVITEIT WANNEER WAAR KOSTEN  ORGANISATIE/ CONTACTGEGEVENS  

Eetpunt 1ste maandag vd maand, 
12.00 uur 

Groeiring €10,-- Groeiring  

https://www.facebook.com/groups/304725948105724


Vooraf aanmelden (week 
vooraf) 

Sjaan van Leijden  
sjaanenchristvanleijden@ziggo.nl 

Bijeenkomst alleenstaande 3de woensdag vd maand Parochie Vinkel Gratis Parochie  

Jeu de Boules Dinsdagmiddag  
13.30 – 16.00 

Bij ‘t Zijl Gratis  Willie de Looyer tel 073-5323089 

Soosactiviteiten, Biljarten kaarten sjoelen 
rummikub enz.  

Donderdagmiddag  
14.00 – 16.30 

Groeiring Kosten: eigen 
gebruik drank 

Groeiring  

Kienen 2de dinsdag vd maand  
14.00 – 16.00 

‘t Zijl Deelnemers kosten Willemien Ruijs 
willemienruijs@home.nl 

Prijskaarten 1ste woensdag vd maand 
13.30 – 17.00 

’t Zijl  Deelnemers kosten  Annie van Uden 
benenannie@home.nl 

Duofiets Vinkel Reserveren via website of tel 
www.wilskrachtvinkel.nl  

De Molen Gratis  duofietsen@outlook.com 
06-31042103 

Mindfulness wandelingen 3 keer per maand en vanaf het 
najaar structureel 

 Kosten per 
wandeling €7,50 

info en of opgeven; Ingrid Versteijnen 
www.i-inpraktijk.nl 

Actief met Sam Dinsdagmiddag na schooltijd 

voor basisschoolleerlingen 

  Sport Alliantie 

UITSTAPJE NAAR ROSMALEN 
ACTIVITEIT WANNEER WAAR KOSTEN  ORGANISATIE/ CONTACTGEGEVENS  

Weggeef winkel Maandag t/m vrijdag 
9.00 – 12.00 uur 

Wijkplein  
Perron 3,  
1ste verdieping  

Gratis Wijkplein 
073-6153000 

Repair café 1ste en 3de woensdag van de 
maand van 9:30 tot 12:00 uur 

SJV-zaal in Kind 
centrum 't Ven 
 

Materiaal + 
Vrijwillige bijdrage 

HEVO 
Wim Hendriks 
06-43082539 
whendriks@home.nl 
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