
4 t/m 8 oktober 2021 

Iedereen moet overal mee kunnen 
doen, online, op locatie, uit en thuis.
 In de week van de Toegankelijkheid 
worden activiteiten georganiseerd 

om het thema toegankelijkheid 
onder de aandacht te brengen.

Welkom op het 
Zorgpark Voorburg in Vught!

Tip: 
De seniorenbus 
biedt tijdens de week 
van de toegankelijkheid 
ook begeleid vervoer 
van deur tot deur 
voor senioren in 
de gemeente 
Vught.



Welkom op het Zorgpark Voorburg in Vught!
Gedurende de week van de toegankelijkheid worden 
op het plein bij de Watertoren (Watertorenlaan 13-19) 
activiteiten georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen. 
Deelname is gratis, en bijna overal kunt u zo binnenlopen. 
Alleen voor de wandelingen is aanmelding nodig, via 
b.van.erkelens@vught.nl

MAANDAG 
4 OKTOBER 

13.30 uur - De Weverij 

Opening door wethouder Toine van
 de Ven in het Living Museum. Het Living 

Museum is een plek waar ieder zichzelf kan 
zijn en talenten kan ontdekken en ont-
wikkelen. Creativiteit en contact met 

gelijkgestemden staan  centraal. 
Kies je brandstof 

en tank je blij bij de 
Happy Fuel (Weverij).

VRIJDAG
8 OKTOBER

09.30 – 12.00 uur - De Weverij 

Kijkles speksteen.

10.00 – 12.00 uur - Plein bij Watertoren 

Wandeling in de natuur 
voor al je zintuigen.

DINSDAG 
5 OKTOBER

13.30 – 15.30 uur
Plein bij Watertoren 

Wandeling in de natuur 
voor al je zintuigen.

WOENSDAG 
6 OKTOBER

 
Start 10.00 uur bij Grab and Go

10.30 – 11.30 uur 
Voetbalveld Zorgpark 

Walking Football
Wandelvoetbal iedereen kan meedoen.

13.30 – 15.30 uur
Plein bij Watertoren

Wandeling in de natuur
 voor al je zintuigen.

DONDERDAG 
7 OKTOBER

09.00 – 11.30 uur - De Weverij 

Kijkles portret- en modeltekenen. 

13.00 – 15.30 uur - De Weverij 

Kijkles Keramiek.

13.30 – 15.30 uur 
Plein bij Watertoren

Ervaar hoe het voelt 
om blind te zijn. 

Wilt u (anoniem) 
meedoen aan een onderzoek 

over hoe u de natuur in uw woon-
          omgeving ervaart? 
       Scan de QR code voor 
     het beantwoorden van 
   de vragen. 

Tijdens de activiteiten is koffie 
en thee gratis bij de cadeaushop 
 op het plein bij de Watertoren. 

     In de cadeaushop kunt u ook 
        terecht voor zelfgemaakte
            cadeaus en interieurartikelen. 
       
                    De kledingwinkel Hebbes is deze 
                              week ook geopend. 


