
· INFOMARKT
· SPREKERS/ INLEIDERS
· CABARET SIJBERS
· LIVE MUZIEK SEVEN PLUS

JONGERE 
SENIOREN
FESTIVAL

14
APRIL
2023

VOORSTE VENNE  DRUNEN

Voormalig Tonpraatkampioen Sijbers
speelt met liedjes en sketches in op
onze jeugdervaringen. 

PROGRAMMA
14 APRIL  17:30 23:30 UUR

REPAIR   CAFE

SCAN DE CODE EN 
MELD JE AAN! 

OF GA NAAR DEZE LINK:

HTTPS://WWW.QTICKETS.NL/KBO

Seniorenverenigingen
gemeente Heusden

Aangesloten bij KBO-Brabant



BEWEGEN EN ONTMOETEN HOUD JE JONG EN FRIS VAN GEEST
Bijna is het zover; het eerste Jongere Senioren Festival van de gemeente 
Heusden.

De gemeente Heusden telt 2262 inwoners tussen de 67 en 70 jaar. 
Inwoners die aan het genieten zijn van een welverdiend pensioen. Voor 
velen een tijd van verandering, het wegvallen van de zakelijke contacten, 
het vrijkomen van veel tijd en het zoeken naar een nieuw evenwicht in de 
tijdsbesteding. De tijd voor nieuwe contacten. hobby’s, klusjes, vakanties, 
leuke dingen doen, oppassen op de kleinkinderen, vrijwilligerswerk. We 
merken dat jong gepensioneerden vooral ongebonden willen zijn en zelf 
willen bepalen hoe ze hun vrije tijd in willen vullen. 
Daarnaast wonen in de gemeente Heusden nog eens 3100 inwoners 
tussen de 62 en 67 jaar die de komende 5 jaren door geheel of gedeel-
telijke pensionering vrije tijd gaan krijgen. Ook voor hen is het belangrijk 
om je al op tijd te gaan oriënteren wat er allemaal mogelijk is. Op een 
ongedwongen manier kennis maken met de vele mogelijkheden / initiatie-
ven die voor u georganiseerd worden. Activiteiten op basis van vrijblijvend-
heid en deelname als het u past. Activiteiten die u jong houden - fris van 
geest en op een ongedwongen manier leiden tot nieuwe contacten 
/netwerk in uw omgeving. 

Samen bewegen en ontmoeten 2023 is het motto van gemeente 
Heusden. Door ondersteuning van de gemeente en KBO kring Heusden 
zijn we in staat zonder financiële bijdrage een mooi avondvullend 
programma voor u op te stellen. 

We vragen een entreeprijs van € 5,00. Maar daarvoor ontvangt u ook 
2 consumptiebonnen.

17.30 - 18.30 uur: informatiekraampjes deelnemende partners
18.30 uur:  Theaterzaal; Officiële opening en spreker
19.30 uur:  Het festival wordt omlijst door een voorstelling in de theaterzaal  
                   van cabaretgroep Sijbers & ZO bestaande uit 5 personen 
                   waarvan 2 zangeressen.
20.45 uur:  Na de cabaretvoorstelling is er volop de gelegenheid in de 
                   Vennezaal om na te borrelen / netwerken waarbij live muziek 
                   van de Seven Plus band de avond verder begeleid met 
                   muziek uit de 70/80er jaren.
23.30 uur:  Sluiting

IEDEREEN VANAF 55 JAAR IS VAN HARTE WELKOM OP 
VRIJDAG 14 APRIL VANAF 17.30 UUR.




