Rooijsestraat 32, 5401 AT Uden, tel: 0413-264593

AGENDA december 2021:
Zaterdag 18 december:

Countrydansen (onder voorbehoud)
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, ENTREE € 2,50

Woensdag 22 december:

Liederentafel (onder voorbehoud)
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur, ENTREE € 1,00

Zondag 26 december:

50+ dansen met live muziek van het duo Jersey (onder voorbehoud)
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur, ENTREE € 2,50

Woensdag 5 januari:

Nieuwjaarsreceptie Seniorenbelang Uden en Eigen Herd
Aanvang 14.30 – 16.30 uur

Zondag 9 januari:

Die Drei Dörfer Musikanten
Aanvang 14.00 uur, ENTREE € 3,00

Eigen Herd is voor u open en hanteert de dan geldende regels van het RIVM. U bent van harte
welkom met coronacheck App, bewijs van vaccinatie of gele boekje. Of u toont een negatieve PCR
test niet ouder dan 24 uur. Houd rekening met wijzigingen!
Deze decembermaand wordt er weer een met beperkingen vanwege de coronapandemie. Dit
overschaduwt de feestmaand waarin we normaal gesproken leuke activiteiten plannen of uitkijken
naar Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. Het bestuur kijkt continue naar de mogelijkheden om
binnen de regels toch gezellige activiteiten te plannen. Wij wensen u fijne feestdagen.

Kaarten “Ons Plekske”
Kaarten voor 50+ (rikken en jokeren).
Aanvang 19.30 uur, deelname € 2,00.
Woensdag 15 – 29 december / 5 – 19 januari 2022
Dit alles onder voorbehoud in verband met coronamaatregelen
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Mien Vissers, tel. 0413-26616

Biljarten
Voor personen die graag een potje biljarten behoort dit ook tot de
mogelijkheid op woensdagavond. Iedereen is van harte welkom.

Brabantse middag met Kwartjesvolk op 12 december is helaas gecanceld
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50+ DANSEN MET LIVE MUZIEK VAN JERSEY.
Zondagavond 26 december treedt Duo Jersey voor u op. Deze 2e
kerstdag kunt u bij ons een fijne avond doorbrengen met dansen als de
foxtrot, engelse wals, tango etc. maar zeker ook genieten van de muziek
en de gezellige sfeer. De zaal is in
kerstsfeer aangekleed.
Duo Jersey is een
twee-mansformatie bestaande uit de
broers Kees en
Erich van der Velden. Zij treden op door heel Nederland en dat
7 dagen in de week!!
Duo Jersey heeft een zeer gevarieerd programma. De meest
uiteenlopende genres komen voor in hun repertoire. De jaren
60-70-80, top 40, dansmuziek en niet te vergeten het
Nederlandstalig lied. Zij blijven hun repertoire continu
vernieuwen.
Iedereen is van harte welkom en u treft er beslist bekenden.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur, entree € 2,50
Binnenkomst op vertoon van een QR code of vaccinatiebewijs of een
negatief testbewijs van maximaal 24 uur.

Prijsaanpassingen per 1 januari 2022
Bijna alle leveranciers van Eigen Herd hebben al regelmatig een prijsverhoging doorgevoerd i.v.m.
grondstoffen stijgingen. Onze laatste prijswijziging dateert van 1 januari 2019, maar nu ontkomen
ook wij er niet aan. Het is, na uitgestelde indexeringen, dan ook onvermijdelijk voor Eigen Herd om
de prijzen per 1-1-2022 toch aan te passen.
U bent van ons gewend dat we de prijzen betaalbaar houden. Zo kunt
u óók in 2022 voor een zéér acceptabele prijs van uw verse kopje
koffie, thee of drankje blijven genieten in ons Eigen Herd.
De aangepaste prijslijst hangt met ingang van het nieuwe jaar in het
café van Eigen Herd.
Alles in het leven hangt samen en zo ook de entreeprijzen van diverse
activiteiten. Deze worden in navolging van het voorgaande in 2022 ook wat verhoogd.
Entree voor de Liederentafel wordt € 1,50, entree Dansen en Countrydansen € 3,00 en de
entree voor Muziekactiviteiten € 3,00.

Gelukkig en een gezond Nieuwjaar
Dit gaan wij elkander weer wensen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Seniorenbelang Uden en
Eigen Herd op woensdag 5 januari 2022!
Aanvang 14.30 – 16.30 uur.
Binnenkomst op vertoon van een QR code of vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs van
maximaal 24 uur.
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