
De Rode Rik 
 De Rode Rik is een ontmoetingsplek voor de buurt, gelegen in Vught-

Zuid.  
 U kunt hier terecht voor een praatje, een spontane ontmoeting, het 

meedoen aan de vele activiteiten, waaronder de warme maaltijden en het 
handwerkcafé. Of om gewoon even de krant te lezen of samen een 
spelletje te doen.  

 Buurtbewoners geven zelf invulling en kleur aan hun ontmoetingsplek. 
Door activiteiten te bezoeken, ze zelf te organiseren of om mensen met 
elkaar in contact te brengen.  

 De Rode Rik, Van Sonstraat 49a in Vught, tel: 06 51 74 75 25, 
www.roderik2.nl 
 

Huize Elisabeth 
 Huize Elisabeth ligt midden in het centrum van Vught.  
 Het is een ontmoetingscentrum voor senioren, bewoners en 

omwonenden, maar ook voor jongeren.  
 U kunt hier terecht voor een koffie-uurtje,  maaltijden, activiteiten en 

dienstverlening. Maar ook voor informatie over bijvoorbeeld Tafeltje-
Dekje, sociale alarmering, thuiszorg en huishoudelijke hulp.  

 Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 2 in Vught, tel: 073 65 83 399, 
www.vughterstede.nl 
 

Woonzorgcentrum Theresia 
 Woonzorgcentrum Theresia, gelegen in Vught-Zuid, organiseert   

             culturele, creatieve, sportieve, muzikale, educatieve en sociale  
   activiteiten voor jong en oud.  

 U kunt hier terecht voor een koffie-uurtje, maaltijden, activiteiten en 
dienstverlening. Maar ook voor informatie over bijvoorbeeld Tafeltje-
Dekje, sociale alarmering, thuiszorg en huishoudelijke hulp.  

 Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught,  
tel: 073 65 81 199, www.vughterstede.nl 

 
 

Visio De Vlasborch 
 Visio De Vlasborch organiseert verschillende activiteiten,  

  waaronder workshops en bewegen voor ouderen.  
 U kunt hier terecht voor maaltijden in de middag en/of avond en  

  voor ondersteuning en informatie. 
 Visio De Vlasborch, Vlasmeersestraat 99 in Vught,  

   tel: 088 58 61 500, www.visio.org  
 

De Vughtse Sportclub Prins Hendrik 
 Vughtse Sportclub Prins Hendrik biedt sportactiviteiten voor jong  

  en oud.  
 Bent u geen lid? Dan bent u ook van harte welkom voor een kop  

  koffie en/ of om mee te doen aan beweegactiviteiten zoals ‘Van  
  sjokken naar joggen’.  

 De Vughtse Sportclub Prins Hendrik, Sportlaan 1 in Vught,  
  tel: 073 73 65 64 322, www.ph.nl   
 
DePetrus 

 DePetrus is het ontmoetingscentrum in het centrum van Vught. 
 Het is de plek om te ontmoeten, lezen, werken en leren. Ook voor 

informatie en advies bent u hier van harte welkom. 
 In DePetrus werken Bibliotheek Vught, ABZ Vught, Vughts Museum, 

Wereldwinkel en Welzijn Vught samen. Hierdoor zijn er vele 
uiteenlopende activiteiten, zoals de spelletjesmiddag en de 
geheugenbibliotheek. 

 Loop vrijblijvend binnen voor een kijkje in het prachtige gebouw  
  DePetrus, Heuvel 2 in Vught, www.depetrus.nl  

 

Op www.socialekaart.vught.nl vindt u een scala aan mogelijkheden om anderen 
te ontmoeten of om samen met anderen iets te doen. Gewoon bij u in de buurt. 
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De sociale kaart van Vught is een digitale plek waar u alle informatie vindt om in 
Vught zelfstandig te kunnen wonen en leven.  
 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Of ontbreekt er een activiteit? Mail dan 
naar: socialekaart@vught.nl. Deze uitgave geeft u geen rechten. 

 
WIJKPUNTEN IN VUGHT 
In een wijkpunt is iedereen van harte welkom, voor 

ontmoeting, eten en drinken, en samen leuke en leerzame 
activiteiten doen. Ieder wijkpunt biedt iets anders en kan één 

of meer functies hebben. 
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